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Velkommen til Liv i Skolen nr. 2/2014
Vejledning og ungdomsuddannelse
Der er tilsyneladende stor statusforskel på, om unge mennesker fortsætter i det almene
gymnasium eller i en erhvervs-ungdomsuddannelse. Alt for mange af eleverne på de tekniske skoler falder fra i løbet af uddannelsen. Ét af de store problemer er ifølge elevernes
organisation en mangelfuld vejledning i folkeskolen. Organisationen mener, at mange
uddannelsesvejledere aldrig har været på en teknisk skole og f.eks. ikke kender forskel
på tømrer- og snedkeruddannelsen. Forskellige forventninger hos skole og elever skaber
også problemer i det almene gymnasium.
Dette nummer af Liv i Skolen tematiserer samarbejde om vejledning som en af vejene til
at understøtte elevernes realistiske forventninger til overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne.
I den ”almindelige” folkeskole søger vejlederne i samarbejde med lærerne at styrke
eleverne ved at opbygge deres selvtillid, motivation og selvkontrol, bl.a. ved skriftligt at
fokusere på og bevidne de fremskridt, der sker.
Begrebet karriere udvides til også at omfatte de øvrige roller individet indgår i, samtidig
med at man deltager i skole og arbejdslivet. Fx at være elev, studerende, medarbejder,
forælder, ven, søn/datter, spejderleder, bordtennisspiller.
Også efterskolerne har fokus på uddannelsesvejledningen, som ikke isoleres til individuelle samtaler på vejlederens kontor, men er en integreret del af skolens hverdag.
Overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelse kan forbedres ved bl.a. at anvende
Kollektiv narrativ praksis. De unge fortæller om situationer, hvor de har haft gode oplevelser med en skole, som var positivt afgørende for deres liv samt hvordan et øget samarbejde mellem grundskole og erhvervsskole kan lette overgangen.
Endelig beskrives de erfaringer, man har haft med at skabe udviklende og selvtillids-skabende forhold for unge, der ikke har fundet sig til rette i det traditionelle skolesystem.
Orla Nielsen
Redaktør
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Inklusion er at kunne begå sig
I vores UU-center tildeler vi eleverne to forskellige vejledningsopmærksomheder, som
vi kalder standard eller udvidet opmærksomhed. I hver klasse er der elever, der har så
væsentlige faglige, personlige eller sociale
udfordringer, at de vil være i risiko for ikke at
få valgt eller kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.
Af Hanne Paustian Tind, UU-vejleder

33
Skolen samarbejder med forældre om børn
og unges karrierelæring
En væsentlig faktor er, på hvilken måde de
professionelle initierer samarbejdet med forældrene. Bliver forældre opfattet som ’ikke-vidende’ og ’vejledningssøgende’ eller bliver de
mødt som ligeværdige voksne, som ved noget
andet end læreren og vejlederen, som også er
vigtigt i vejlednings- og læringsprocessen?
Af Rita Buhl, lektor

14
Skriftlig bevidning
påpeger de gode handlinger
Når vi på skrift bevidner en elevs gode
intentioner eller handlinger, fortæller vi en
alternativ historie, eller gør en tynd historie
tykkere. Via den skriftlige bevidning ændrer
vi elevens måde at se på sig selv, og i den
proces ændres også lærerens forståelse og
syn på eleven.
Af Pernille Thesbjerg og
Jesper Riis Lindholm, PPR

45
Fremtiden er uvis for skolevejledningen
Det er på nuværende tidspunkt mere end
svært at sige noget om, hvordan UU vejlederne i grundskolen vil skulle indgå i samarbejdet med lærere, skoleledelser, forældre og
elever samt andre interessenter i fremtiden.
Men faktum er, at der kommer til at ske forandringer.
Af Per Vandbæk, UU-vejleder
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Elever skal udvikle uddannelsesparathed
Karrierebegrebet er her udvidet til også at
omfatte de øvrige roller individet indgår i
samtidig med, at individet deltager i skole
og arbejdslivet. Fx at være elev, studerende,
medarbejder, forælder, ven, søn/datter, spejderleder, bordtennisspiller. Der bliver i denne
forståelse af karriere sat fokus på flere af
livets forhold end alene skole og arbejde –
både det personlige og det faglige omfattes
af denne karriereforståelse.
Af Randi Boelskifte Skovhus, lektor

51
Produktionsskolens fokus på unges
overgange til erhvervsuddannelse
Det afgørende i forløbet er, at vejledningen
tager afsæt i unges konkrete oplevelser og
erfaringer frem for i mere abstrakte spørgsmål. De unge gør noget (sammen), som gøres
til genstand for refleksionsprocesser i vejledningen, som igen bidrager til at formulere nye
ønsker om at vove/prøve/gøre noget nyt i nye
aktiviteter i forløbet og i det ”virkelige” liv.
Af Trine Hinchely Harck, konsulent
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60
Vejledning og inklusion
– et fælles ansvar i efterskolen
Uddannelsesvejledningen er ikke isoleret til
individuelle samtaler på vejlederens kontor –
den er en integreret del af skolens hverdag,
hvor uddannelsesvejlederen er en resourceperson med en særlig viden og kompetencer til
opgaven. Samtidig er alle de voksne med til at
gøre eleverne robuste til livet efter efterskolen.
Af Lis Brok-Jørgensen og
Maren Ottar Hessner, konsulenter
70
Kollektiv Narrativ Praksis som
fællesskabsfremmende vejledningspraksis
En af grenene indenfor vejledning er narrativ
karrierevejledning, som dækker over et bredt
felt af vejledningsmetoder, der sætter fortællingen i centrum. Kendetegnede for narrative
vejledningsmetoder er, at de er handlingsorienterede og at fortællingerne er afgrænsede
og intentionelle.
Af Helene Valgreen, videnskabelig assistent
78
Overgang fra grundskole til
erhvervsuddannelse
Vi satte fokus på folkeskolelærernes og
erhvervsskolelærernes indbyrdes kendskab
til hinandens måde at arbejde på. Som en
del af forberedelsen til valgfagsprojektet har
lærerne fra skolerne mødtes hos hinanden,
og erhvervsskolelærerne har observeret
undervisning på folkeskolen.
Af Jette Larsen, lektor og
Rie Halling Steen, projektleder
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85
Sådan vejleder vi
eleverne på AARHUS TECH
Der er stor forskel på ungdomsuddannelserne og folkeskolen – hos os går eleverne
frivilligt, vi kan sætte grænser og endda bortvise elever, der ikke overholder disse grænser.
Fx tillader vi slet ikke vold. Hvis en elev truer
eller skader en anden elev eller en lærer, kan
han/hun ikke gå hos os, men bliver venligt
men bestemt bortvist. Accept og respekt for
hinanden vægtes højt.
Af Anni West, koordinerende vejleder
92
Fællesskab og passioner – veje til inklusion
og overskridelse af fravær i udskolingen
De unge fremhæver fællesskabet og den gensidige respekt mellem dem og værkstedslærerne på det idrætspædagogiske værksted
som et helt afgørende element for, at de har
lyst til at tage hjemmefra om morgenen og
deltage (mere) aktivt i de forskellige aktiviteter.
Af Maj Sofie Rasmussen, ph.d. studerende
101
Når tiden er løbet fra kalaha og ludo
Projektet har formået at skabe fælleshed
og samle forældregruppen ved i stedet for
traditionelle møder at arrangere ”oplevelsesmøder”, hvor alle har kunnet deltage på andre
måder. Bordopsætningen med den sædvanlige hesteskoopstilling blev erstattet af
balloner, pindemader, højtstilkede glas med
saftevand og spændte børn på scenen klar til
at rappe de seneste rapnumre.
Af Lea Eckert Elkjær og
Gry Tybjerg, forskningsassistenter
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Inklusion er
at kunne begå sig
– på trods af
Af Hanne Paustian Tind

Inklusion er egentligt et rædselsfuldt ord. Det lyder som noget meget
slemt, man ikke skal ønske at blive ramt af. En straf eller en virus eller
noget i den retning. Mit mishag ved ordet blev heller ikke mindre, da
jeg fandt ud af, at det stammer fra det latinske ord ”inclusio”, der betyder indespærring. Faktisk er det jo rent filosofisk lidt tankevækkende,
at det netop skal være det nye mantra for folkeskolen. Men selv om
jeg ikke kan lide ordet, er jeg vild med visionen, så vidt så godt.
Skal jeg lige starte med en stikpille, så må inklusion skulle være
andet og mere end det at kunne sidde i et klasseværelse sammen
med 23 andre jævnaldrende elever uden at være til for meget besvær
i en kollektiv undervisningssituation.
Når vi snakker inklusion, rejser der sig
spørgsmålet: Inklusion i hvad?
Hvad er det alle elever skal inkluderes i:
Er det i et socialt fællesskab? Er det et i
kollektivt læringsmiljø? Er det i en praksisanvendelse af deres kompetencer? Er
det i at kunne begå sig og udøve selvkontrol i en ukendt kontekst? Er det i at kunne
træffe konstruktive valg og håndtere
mulige fravalg og konsekvenser?

Jeg savner et fokus i debatten om inklusion. Eller også har jeg bare ikke fulgt godt
nok med i den offentlige debat, hvilket jeg
i så fald vil skynde mig at undskylde for.
Jeg har det altså lidt på samme måde med
begrebet differentieret undervisning. Det
bliver så let til et gummibegreb, når vi
ikke beslutter os for, hvordan tingene skal
snittes. Skal diffentieringen være i forhold
til fagligt niveau, undervisningsformer,
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læringsstile, kønsopdeling, eller hvordan
blæser vinden lige i dag, i år, næste år?
Hvad er pædagogisk på mode, og hvem
svinger den store PR-pensel over folkeskolen? Nå, nu stopper jeg med papegøjesnakken!

Hanne Paustian Tind er koordinator ved
Ungdommens Uddannelsesvejledning i
Nordvestjylland

Inklusion er at kunne begå sig
Som UU-vejleder er jeg ikke specielt optaget af folkeskolens inklusionsbegreb i min
dagligdag. Jeg og mine UU-kollegaer skal
give vejledning til alle elever, der er indskrevet i folkeskolen, inklusion eller ej.
Når jeg tænker på begrebet inklusion,
så handler det meget mere om elevernes
videre færd efter folkeskolen, og visionen
om uddannelse til alle unge. Altså spørgsmålet om, hvem der kan blive inklude-
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ret i en ungdomsuddannelse, og hvilken
uddannelse, det skal være.
Inklusion for mig bliver derfor til det at
have lært at kunne begå sig på trods af
de udfordringer, man måtte have med sig
som en præmis. Lad mig give et konkret
eksempel:
Stille piger blander sig ikke
Der er engelsktime i en 9. klasse. Eleverne skal gå sammen parvis for at stille
hinanden spørgsmål. Bagerst i klassen
sidder Camilla, en lidt tyk stille pige, som
har fagligt svært. Forrest i klassen sider
Jannie, som også er en stille pige, der ikke
har let ved at fungere socialt. Jannie sidder forrest i klassen fordi hun taler så lavt,
at lærerne ellers ikke kan høre, hvad hun
siger. Klassen finder sammen i par, men
der er ingen, der henvender sig til Camilla
og Jannie, og de byder sig heller ikke selv
til. Til sidst finder de selv sammen som de
sidste. De har svært ved at komme i gang
med at stille spørgsmål til hinanden og bliver ligesom tavst enige om at lade være.
Når man er færdig med at stille spørgsmål til hinanden, skal man bytte partner.
Ved første partnerbytte er der ingen der
henvender sig til Camilla og Jannie, og de
gør heller ikke noget for at finde nye partnere. De bliver sammen og gør sig ligesom
usynlige. Det samme sker ved næste
partnerbytte. Da øvelsen er færdig, står
Camilla og Jannie stadig sammen som par.
Samme dag skal Camilla have en vejledningssamtale med sin UU-vejleder om
sit kommende uddannelsesvalg. Det har
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Inklusion er at kunne
begå sig på trods af de
udfordringer, man måtte
have med sig som en
præmis.

de efterhånden talt om nogle gange, men
Camilla er ikke kommet længere end til
at sige Det ved jeg ikke. Når vejlederen
spørger til, hvad hun synes, hun er god til,
svarer hun Ingenting og vil helst bare have
lov til at gå igen.
Her er et eksempel på en elev, som nok
er inkluderet i klasseværelset, men som
ikke er inkluderet i undervisningen eller i
fællesskabet eller i sin fremtid efter folkeskolen. Camilla har lært at undvige og
være usynlig. Her skal lærerne og vejlederen virkelig arbejde godt sammen for at
få skabt et bedre fundament for Camilla
udvikling og fremtid. Jeg vender tilbage til
Camilla lidt senere.
Mangler selvkontrol
Et andet eksempel er Mathias i 8. klasse.
Han har let ved at blive hektisk, højtsnakkende og meget diskuterende, når der
er noget, han bliver usikker på eller har
svært ved at kapere. Mathias får tit lov til
at sætte sig om bag ved en skærmvæg
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nederst i lokalet, hvor han så må sidde
med en computer og høre musik, mens
han laver opgaver på computeren.
Lærerne sørger for at tage Mathias i
opløbet og beder ham om at sætte sig ned
til computeren, inden han bliver overophedet og de fritager ham på samme vis
fra de fællesaktiviteter i klassen, som han
typisk vil have svært ved at begå sig i.
Mathias har et jævnt fagligt niveau.
Det er også et eksempel på en elev, der
er inkluderet i klasseværelset, men ikke er
inkluderet i at kunne udøve selvkontrol i
en uvant faglig eller social situation.
Det er endnu et meget typisk eksempel på, hvordan skolen og vejlederen
skal arbejde sammen for at finde ud af,
om Mathias på den lange bane vil kunne
komme til at kunne begå sig i fri dressur
på en uddannelsesinstitution eller på en
arbejdsplads, så han har mulighed for at få
fodfæste på arbejdsmarkedet og komme
til at forsørge sig selv. Og hvilken træning,
der skal til, så Mathias lærer at navigere,
styre og kontrollere svære situationer, for
der er ingen underviser til at fjernstyre
Mathias på en ungdomsuddannelse eller
på en arbejdsplads. Lærer han ikke at
kunne det selv, så klarer han ikke overgangen til en ungdomsuddannelse.
Standard eller udvidet opmærksomhed
Det er UU-vejlederens kerneopgave at
være med til at finde en farbar og realiserbar vej for hver enkelt elev ind i ungdomsuddannelse. Det skal foregå i et tæt samarbejde dels med folkeskolens ledelse,
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lærere og øvrige personale, dels med elev
og forældre samt øvrige relevante aktører
fx SSP, forvaltninger etc.
Uddannelsesvejledningen starter i 8.
klasse. Uddannelsesvejledning er et tilbud
til alle, men alle skal ikke have samme tilbud. Vejledningen skal være differentieret
og have fokus på de elever, der er i størst
risiko for ikke at ville vælge, påbegynde
eller gennemføre en ungdomsuddannelse
ved afslutningen af 9. eller 10. klasse.
I vores UU-center tildeler vi eleverne
to forskellige vejledningsopmærksomheder, som vi kalder standard eller udvidet
opmærksomhed. I andre UU-centre kan
det have andre betegnelser.
Langt de fleste elever i folkeskolen vil
jo ikke få problemer med at begå sig i
uddannelsessystemet på den lange bane.
Selvfølgelig vil mange være rigtig meget
i tvivl om, hvad de skal vælge efter 9. eller
10. klasse. Det er en helt naturlig tvivl at
stå i, når man skal til at betræde nye græsmarker og prøve kræfter med nye undervisningsmiljøer på ungdomsuddannelserne. Og selv om nogle også opdager eller
må sande, at de har valgt forkert og derfor
vælger om og skifter spor undervejs, så vil
de have de fornødne kompetencer til at
komme igennem en ungdomsuddannelse.
Men i hver klasse er der elever, der har
så væsentlige faglige, personlige eller
sociale udfordringer som fx Camilla, Jannie og Mathias, at de vil være i risiko for
ikke at få valgt eller kunne gennemføre en
ungdomsuddannelse.
I vores UU-center er det som tommel-
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fingerregel 25-30 % af eleverne på 8. og 9.
årgang, der er omfattet af en udvidet og
individuel vejledningsindsats og så stiger
andelen i 10. klasse op til ca. halvdelen af
eleverne. Det varierer fra klasse til klasse,
og også fra skole til skole
Samarbejde med klassens lærere
Når jeg møder et hold nye elever i 8. eller
9. klasse, så er der som det første planlagt
et møde med klassens lærerteam, hvor
vi gennemgår elever i klassen én efter én
for at vurdere, hvem der har brug for en
udvidet opmærksomhed – fra min side og
dermed også fra lærernes side, så vi kan
planlægge en fælles indsats.
Jeg spørger ind til, hvilket generelt billede
lærerne har af hver enkelt elev fx i forhold til:
• Elevens læringsniveau og begavelse set
i forhold til et alderssvarende gennemsnitsniveau
• Det faglige niveau i dansk og matematik
samt i engelsk, hvis eleven deltager i
engelskundervisning.
• Hvordan fungerer eleven i forskellige
læringssituationer – hvad fungerer godt,
hvad fungerer mindre godt?
• Er der forskel på elevens adfærd i og
uden for en traditionel undervisningssituation fx sammenlignet med frikvarter,
emneuge, projektundervisning, praktik,
fritidsjob, fritidsaktivitet, hjemmemiljø,
venne-omgang etc.?
• Hvordan er kontakten mellem skolen og
hjemmet?
• Er der andre relevante aktører ind over
fx PPR, SSP, familiesagsbehandler etc.?
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• Er der relevante vurderinger, tests,
udredninger, praktikevalueringer mv.
foretaget i udskolingsundervisningen,
7.-10. klasse?
• Er der evt. kendte diagnoser og hvordan
kommer diagnosen til udtryk ved den
pågældende elev?
På dette møde vil vores fælles opmærksomhed forhåbentligt blive rettet mod
blandt andre Camilla, Jannie og Mathias.
Næste step vil så være at planlægge og
aftale helt konkret, hvad den individuelle
vejledningsindsats kan bestå af, herunder
hvordan forældrene skal inddrages i indsatsen. Lad mig illustrere det ved at følge
op på eksemplerne med Camilla, Jannie og
Mathias:
Opbygger selvtillid
Lærerteamet og UU-vejlederen vurderer,
at Camilla ville have godt af at komme i en
længerevarende praktik én dag om ugen,
så hun kan få en succesoplevelse og finde
ud af, at hun rent faktisk kan en masse
ting, som andre sætter pris på. Det kan fint
lade sig gøre om onsdagen, så det ikke går
ud over Camillas deltagelse i kernefagene.
Camilla ønsker selv at komme i praktik hos
en dagplejemor, hun kender, og selv om
Camillas fremtidige uddannelsesvalg ikke
vil være inden for børneområdet, så er det
en start på den vejledningsproces, det er
at få skabt et nyt selvbillede og en dermed
en ny og mere gunstig konstruktion at
bygge fremtiden på. Lærerne følger op ved
at lade Camilla inddrage eksempler fra sin
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praksiserfaring i undervisningen. Camillas
selvtillid vokser både ved, at hun ser den
direkte nytteværdi af sit arbejde og ved, at
de andre elever begynder at se hende i et
andet lys.
Skal lære at tale højt
Lærerteamet og UU-vejleder vurderer, at
Jannie kan profitere af en uges erhvervspraktik i en butik efter eget ønske for herigennem at afprøve, om Jannies stemmeføring vil være anderledes, hvis hun fx skal
hjælpe med at ekspedere kunder. Som
opfølgning på praktikken vil vejlederen
hjælpe Jannie med at forberede et oplæg
for klassen, som hun skal kunne gennemføre med høj og klar stemme. Vejleder
og Jannie træner ved at råbe til hinanden
tværs over en parkeringsplads og Jannie
holder sit oplæg for klassen ved at tale
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højt omme bag fra en skillevæg. Herefter
byttes plads i klassen, så Jannie kommer
til at sidde længere tilbage i klassen, og
det bliver flittigt bemærket og rost, at hun
taler meget højere nu.
Træner regulering af ”time-out”
Lærerteamet og UU-vejlederen vurderer,
at Mathias vil have glæde at deltage i et
praktisk byggeprojekt i en uge sammen
med skolens pedel, som en projektopgave,
der skal vise Mathias’ evne til at arbejde
selvstændigt og omsætte teori til praksis.
Herefter skal Mathias begynde et træningsforløb i selv at kunne mærke efter og
regulere, hvornår han har brug for en ”timeout” i undervisningen. Dette tilrettelægges
i samarbejde med skolens AKT-lærer.
På længere sigt vil Mathias have glæde
at komme i en længere praktik en dag
om ugen, ligesom det skal vurderes, hvad
den videre personlige træning til at kunne
klare sig i en ordinær ungdomsuddannelse
kan bestå af.
Inklusion gælder alle
Lærerteamet og UU-vejlederen drøfter
endvidere, hvordan der kan gennemføres en styrket social indsats i klassen,
hvor eleverne trænes i at have opmærksom overfor hinandens sociale behov, så
elevernes sammenhold og rummelig kan
styrkes gennem et større personligt medansvar. Inklusion er også at kunne give til
andre, når man selv har overskud.
UU-vejlederens og skolens fælles
ansvar er blandt andet at kunne afdække,
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hvilken ungdomsuddannelse eleven har
forudsætninger for at kunne gennemføre.
Det er især vigtigt at kunne foretage en
fyldestgørende og præcis afdækning af de
individuelle forudsætninger og behov, når
eleven kan forventes at være i målgruppen til en individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse, dvs. en EGU, erhvervsgrunduddannelse, eller en STU, særlig
tilrettelagt ungdomsuddannelse.
Det er også en fælles ansvar at træne
elevernes kompetencer til at kunne begå
sig, både i en kollektiv undervisningssammenhæng og i individuelle forløb.
De 5 vigtigste kompetencer i forhold til
at kunne begå i en uddannelse og på et
arbejdsmarked er efter min mening:
• Jeg kan selv gøre noget. Jeg kan selv
ændre min situation, og det tør jeg give
mig i kast med
• Jeg er motiveret for at lære på trods af
de udfordringer, det er forbundet med
• Jeg har en vilje til at komme hver dag og
ville forsøge at gøre mit bedste
• Jeg har mod til at bruge mine kompetencer, og jeg har mod til at kompensere for
de kompetencer, jeg ikke har ved fx at
bruge hjælpemidler eller spørge om hjælp
• Jeg har lært at udøve selvkontrol i forhold
til omgivelser, forventninger, opmærksomhed og mulighed for at få hjælp
Endelig er det også et fælles ansvar at
sikre eleverne en god overdragelse og
overgang til den efterfølgende ungdomsuddannelse fx ved at holde et overdragelsesmøde og bruge mulighederne for
ekstra brobygning.
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En elev kan være
inkluderet i klasseværelset, men ikke i at
kunne udøve selvkontrol
i en uvant faglig eller
social situation.

VIA University College

Mere praktisk undervisning
Som UU-vejleder er det netop min opgave
at sætte elevernes læringsproces og
kompetenceudvikling i folkeskolen ind i
et længere sigte, der medtænker og sikrer en sammenhæng til de udfordringer,
forventninger og krav eleverne vil møde i
uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Derfor ser jeg frem til folkeskolereformens mulighed for at få etableret et
endnu tættere samarbejde med UU-center og folkeskole. Jeg håber endvidere på
en større udbredelse af praksisorienteret
undervisning meget gerne i samarbejde
med det lokale erhvervsliv og de lokale
erhvervsskoler. Herved håber jeg, at valget
af ungdomsuddannelse og fremtidigt
erhverv og beskæftigelse bringes naturligt ind i skolefagene ved at disse i langt
højere grad perspektiveres ud i konkrete
praktiske anvendelsessituationer.

Everybody is a genius.
But if you judge a fish
by its ability to climb a
tree, it will live its whole
life believing that it is
stupid.
			

Albert Einstein
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Del dog eleverne op
Jeg vil slutte med at udtrykke forundring
over, hvor berøringsangste vi tilsyneladende er for at niveaudele den faglige
undervisning i folkeskolen. Jeg ved ikke
helt, hvad karakteren 2 svarer til, men jeg
gætter på, at det betyder, at man forstår ca. i omegnen af 20 % af pensum.
Jeg begriber så simpelthen ikke, hvorfor
elever, der kun lige klarer at forstå 20 % af
pensum, absolut skal slæbes igennem de
sidste 80 %, de ikke har en jordisk chance
for at fatte. Hvor er logikken i det? Var det
ikke bedre, at de virkelig fik lov til at give
den gas indenfor de 20 %, de forstår, og
bruge den viden på alle mulige og sjove
måder i praksis, så de får lyst til at give sig
i kast med de næste 5 %?
Hvorfor skal de hele tiden måles op mod
de 100 %, som de er så langt fra?
Det er ikke sjovt at være en fisk, når
eksamen handler om at klatre i træer! Det
må vi kunne gøre bedre. Måske kommer
det med i denne eller i den næste reform.
Set fra en UU-vejleders vinkel handler
inklusion i folkeskolen om, at hver især
bliver respekteret og værdsat for det,
man kan og får mulighed for at bidrage,
udvikle sig og få forudsætninger for at
kunne begå sig videre frem i uddannelsessystemet, i arbejdslivet og i samfundets
fællesskab. Inklusion er, at vi kærer os om
hinanden – på trods af.
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Skriftlig
bevidning påpeger

de gode handlinger
Af Pernille Thesbjerg og Jesper Riis Lindholm, PPR

VIA University College
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Pernille Thesbjerg er specialpædagogisk
konsulent i Pædagogisk Psykologisk
rådgivning i Favrskov Kommune
Jesper Riis Lindholm aut. cand.psych. og
arbejder i Pædagogisk Psykologisk
rådgivning i Favrskov Kommune

Kære Peter
Jeg fik lyst til at skrive et brev til dig efter undervisningen i dag. Der var flere af de ting
du fortalte, som gjorde indtryk på mig og som jeg har tænkt over. Du fortalte, at de
andre larmer i klassen og at det var svær at høre hvad jeg gennemgik oppe ved tavlen.
Men jeg bemærkede også, at det gik bedre med koncentrationen, da jeg gav dig et
stykke papir med de opgaver, vi skulle lave den time. Så behøver du ikke at følge gennemgangen på tavlen og du kan let se, hvad jeg forventer du skal nå i den time. Da jeg
kom hjem, kom jeg til at tænke på det sidste kursus jeg var på. Der sad jeg foran to, som
hele tiden snakkede. Det forstyrrede mig meget i at kunne følge med. Måske havde et
stykke papir hjulpet mig dengang. Men hvad jeg er blevet opmærksom på er, at du har
fundet endnu en metode som virker. En anden ting jeg bemærkede var, at du hjalp Mads
i matematik. Du lod dig ikke rive med, når han lavede sjov, men svarede; “vent lige lidt”
og holdt din finger, der hvor du var nået til. Først da Mads sagde, at han ikke vidste hvad
vi skulle, viste du ham opgaven med brikkerne … han smilede og takkede dig. Jeg synes,
at det er sejt, at du viser sådan et overskud og tog dig tiden til at hjælpe ham. Jeg kunne
se, at han fik en god start på timen og kom godt i gang, og du fik arbejdet bedre. Når du
gør sådan Peter, så ser jeg den gode sidekammerat i dig. Og det gør mig glad.
Mange hilsner
Ulla
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Ovenstående brev fra en lærer til en elev,
er mere end et brev. Det er en bevidst
procesorienteret pædagogisk interventionsmetode. Metoden har til hensigt at
arbejde med en given problemstilling,
som eleven er i, og læreren arbejder med.
Metoden kalder vi skriftlig bevidning.

Relationen mellem
lærer og elev er en af
de vigtigste faktorer
i forhold til elevens
indlæring.

Inklusion er en måde at tænke på
I disse inklusionstider er der kommet øget
fokus på relationens betydning i skoleregi.
Dette relationsorienterede fokus er øget i
kølvandet på John Hatties (2013) undersøgelser, som viser, at relationen mellem
lærer og elev er en af de vigtigste faktorer
i forhold til elevens indlæring. En anden
faktor, som medvirker til fokus på relationen, er paradigmeskiftet fra et individorienteret perspektiv til et mere relationsorienteret perspektiv. Det betyder ikke,
at fokus er forsvundet fra individet, men
at det er skærpet på, at et givent barns
vanskeligheder altid skal ses og forstås i
relation til en kontekst.
I vores praksis i PPR oplever vi, at de
fleste lærere er opmærksomme på, at
inklusion ikke kun er en metode, men et
mindsæt. Det er en tankegang eller en
grundholdning til arbejdet med børn og
unge, som kommer til udtryk via de mange
forskellige pædagogiske og didaktiske
metoder, vi anvender. Men vi oplever også,
at hverdagens pres på lærere og pædagoger udfordrer inklusionsmindsættet.
Et tidspres i hverdagen kan medføre, at
konkrete metoder og interventioner ikke
anvendes hensigtsmæssigt, fordi tiden til

den nødvendige analyse og refleksioner
over praksis tilsidesættes til fordel for
hurtige tiltag.
Der er mange metoder og tiltag, men
hvorvidt en metode bliver et inkluderende tiltag, afhænger af hvordan og til
hvad metoden anvendes. I Favrskov PPR
har vi derfor arbejdet med, hvordan en
given metode eller pædagogisk redskab
anvendes i praksis. Men vi er også blevet
nysgerrige på to andre centrale aspekter.
Hvordan metoden understøtter muligheden for, at lærere og pædagoger får
reflekteret over deres praksis, samt om
metoden er understøttende for relationen
mellem lærer-elev.
Som et eksempel på, hvordan en metode
kan understøtte inklusion, har vi udviklet
og arbejdet med skriftlig bevidning i vores
eget arbejde, men også inddraget lærere
for at se effekten af skriftlig bevidning i
skoleregi. Skriftlig bevidning er et konkret
pædagogisk redskab, der kan anvendes i
arbejdet med en elev eller klasse. Men det

VIA University College

er ikke kun et redskab, som har en effekt
på eleven/klassen. Via anvendelsen af
skriftlig bevidning ændres også den professionelles relation til eleven/klassen.
Bevidning der er skriftlig
Holmgren, A. (2011) refererer til den Russiske sprogteoretiker Mikhail Bakhtin, når
han skriver: “at det værste i verden er ikke
at få respons. Det værste i verden er at
blive isoleret, at blive udstødt af fællesskabet, ikke at blive set”.
Den skriftlige bevidnings hovedformål
er netop at se mennesket, men også at
opbygge det. Den underliggende forståelse er inspireret af den narrative tilgang
(Michael White), hvor mennesket ses som
opbygget af de historier, der fortælles af
og om dem. Når vi på skrift bevidner en
elevs gode intentioner eller handlinger,
fortæller vi en alternativ historie, eller gør
en tynd historie tykkere. Via den skriftlige
bevidning ændrer vi elevens måde at se
på sig selv, og i den proces ændres også
læreren forståelse og syn på eleven. Herved ændres relationen.
Det skrevne ord kan ikke overhøres
Når vi anvender skrift frem for ord, er det af
flere årsager. For det første opstår der via
det skrevne en fælles oplevelse. I den skriftlige bevidning vil eleven genkende de situationer der beskrives eller det som blev sagt,
fordi eleven var til stede fysisk og citeres
ordret. Herved ses mennesket. Det betydningsfulde element er, at der er et vidne til
elevens handling eller gestus. Bevidningen
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bliver herved et bevis for, at elevens handling er en betydningsfuld del af fællesskabet
og at eleven bidrager positivt til fællesskabet. For det andet kan barnet vende tilbage
til det skrevne og genlæse det. Det forbliver
dermed i tid og kan ses igen og igen, som et
slags bevis. For det tredje har vi mennesker
en tendens til (måske især i Danmark) at
afvise ros eller komplimenter. Når vi bruger
det skrevne ord, så kan det ikke overhøres.
At et andet menneske skriver noget til én
har en større betydning end det sagte ord.
Det er sjældent, at folk ikke mener det, de
har skrevet, hvorimod det forholder sig
anderledes med det talte ord. En sidste og
vigtig effekt er, at læreren får tid til at tænke
over det, der skal skrives. Med andre ord
virker skriftlig bevidning også som en refleksiv proces, som automatisk hjælper læreren
med at sætte fokus på forcer og de gode
intentioner hos eleven.
Elementerne i skriftlig bevidning
I den skriftlige bevidning indgår der tre
forskellige elementer:
1. Punktueringen: Situationen eller handlingen som læreren vil fremhæve.
2. Tydeliggørelsen af gode strategier/
intentioner eller initiativer.
3. Resonans: Spejle effekten af barnets
gode intention eller handling
Den skriftlige bevidnings udformning,
længde og uddybelse af de enkelte elementer afhænger af den enkelte elevs
forudsætninger, hvor stor en viden brevskriveren har om elevens udfordringer,
svagheder og styrker og hvilke situationer
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der er blevet observeret. Men alle bevidningers første skridt er punktueringen.
Punktuering er udvælgelse af handlinger
Punktueringen er den professionelles
udvælgelse af en eller flere af elevens
handlinger, som skal forstørres og gøres
til noget mere hos eleven. F.eks. skriver
læreren Ulla i starten i bevidningsbrevet:
Du lod dig ikke rive med, når han lavede
sjov, men svarede: “vent lige lidt”, og
holdt din finger, der hvor du var nået til.
Nedslaget (punktueringen) Ulla her valgte,
er en situation, hvor Peter ikke handlede
som han plejede. I vores terminologi ser vi
på situationer og handlinger som historier.
Når vi punktuerer, er vi ude efter at finde
alternative historier til de allerede dominerende historier om eleven.
Når vi gengiver en handling eller situation, fungerer vi som et ”vidne”. Dvs. at
beskrivelsen af situationen er neutral
uden vurderinger i første omgang. Det
særlige ved bevidninger er, at det kun er
det, vi beskriver gennem bevidningen, der
får liv og eksistens.
Formen på den skriftlige bevidning har
nogle forskellige elementer, der er væsentlige for at bevidningen får den ønskede
effekt. For det første tager den udgangspunkt i en oplevelse eller noget eleven har
sagt, som man har hæftet sig særligt ved.
For det andet skal punktueringen tydeliggøre en positiv ressource, positiv handling
eller gode intentioner hos eleven.
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Punktuering synliggør
ukendte færdigheder
En forælder beskriver de skriftlige bevidningers effekt på sit barn med autisme.
… Eva fortæller pædagogen, hvordan hun
agerer og opfatter tingene, og pædagogen kvitterer ved at genfortælle det og
fremhæve det, hun med sine professionelle øjne kan se er hensigten, læringen
og det positive i situationen for Eva. Og
netop derfor er det vigtigt, at pædagogen
har opfattet Evas budskaber korrekt.

I den skriftlige bevidning i indledningen
vælger læreren at punktuere en situation,
hvor Peter følger undervisningen og ikke
lader sig distrahere af eleven ved siden af,
samt opsummere de strategier, hun ser
Peter anvende. Via punktueringen skærpes den professionelles perspektiv mod
de færdigheder eller gode intentioner, som
eleven viser. For eleven er punktureringen
med til at synliggøre færdigheder, som
eleven måske ikke selv er opmærksom på.
Tydeliggørelsen af
strategier og intentioner
Tydeliggørelsen af strategier handler om
at gøre eleven bevidst om, at han anvender hensigtsmæssige strategier. Tydeliggørelsen af intentioner handler om, at
selvom eleven handler uhensigtsmæssigt,
har eleven ALTID gode intentioner som
kan fremhæves.

VIA University College

Et givent barns vanskeligheder skal altid ses og
forstås i relation til en
kontekst.

Det er essentielt at beskrive de færdigheder, man ser eleven besidder og konkret
anvender eller forsøger at anvende i en
given situation. Det er ikke nok at skrive,
at eleven gjorde det godt i frikvarteret
eller timen. Det skal være mere end ros.
Det er de konkrete handlinger, som skal
beskrives, fordi det øger elevens selvindsigt og fokus på hvad der virker. Dvs. i
bevidningen beskrives strategierne med
sætninger, der indledes med: Jeg så dig
gøre, eller jeg hørte dig sige …
Når vi i den skriftlige bevidning punktuerer, retter vi en projektør mod et bestemt
område og fremhæver det for eleven.
Ved at projektøren lyser på strategier der
virker, giver vi eleven konkrete anvisninger
til mestring, samt øget bevidsthed. Det er
grundlaget for adfærdsændringer hos eleven. Ulla fremhæver Peters ord vent lige
lidt og det at han holdt sin finger på siden
og først reagerede, når han bliver spurgt
af Mads om hjælp. Strategierne bliver herved synliggjort for både elev og lærer.
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Hellere forundring end kritik
Forældrene til Eva beskriver hvordan
fremhævelsen af strategier i bevidningen
fungerer for dem:
… Dernæst har brevene den effekt på
Eva, at hun næsten altid bliver glad af
dem. Brevene ridser på en meget konkret
måde de ting op, der er svære for Eva,
men sproget og formen er positiv og tilkendegivende, og problemerne står ikke
alene i brevene – de har altid følgeskab
af den strategi, som Eva og pædagogen
har talt sig frem til kan være anvendelig i
de enkelte situationer. Eva oplever på den
måde, at hendes udfordringer og sværdslag bliver set og anerkendt, og at hun
samtidig får en slags opskrift på, hvordan
hun skal handle og tænke, når hun står i
de givne situationer …

For at bevidningen skal have en effekt, er
det vigtigt, at man som fagperson ikke drister sig til at komme med et “MEN”. F.eks.
moderen som siger til barnet, Ej hvor har
du ryddet pænt op, gid det var sådan alle
dage. Eller kommentarer om at, Det skal vi
bare se mere af. Hvis vi gerne vil rette et
særligt fokus, bruger vi i stedet ofte forundringen. F.eks. ved at sige man bliver nysgerrig på, hvad der hjalp Peter til at holde
fokus i matematik, eller hvad der gjorde
ham i stand til at holde uroen væk. Den
nysgerrige forundring er uden vurdering
og dom, hvilket giver eleven mulighed for
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Når vi bruger det
skrevne ord, så
kan ros eller
komplimenter ikke
overhøres.

at reflektere over sig selv i situationen og
undersøge forskellige elementer i den. Idet
eleven går fra bare at være i en situation til
at reflektere over sig selv i situationen, øges
elevens mentalisering og herigennem også
muligheden for at skifte handlemønster.
Via den skriftlige bevidnings første elementer, punktueringen og dernæst fokus
på elevens gode intention eller strategi,
styres elevens og lærerens fokus ind på
at se elevens resurser og uudnyttede
potentiale. Hvilket bringer os videre til det
næste vigtige element; resonans.
Resonans er den genklang,
handlingen skaber
Løgstrup siger:
Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget
af dets liv i sin hånd.
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Med de ord in mente holder man noget af
personen i sine hænder, og personen holder også noget af den professionelle i sine
hænder. Når vi derfor arbejder med relation, forandrer vi ikke kun modtageren af
vores interaktioner, men vi forandrer også
os selv. Vi bruger ordet resonans som
begreb for den indvirkning eller genklang,
som den professionelle hæfter sig ved i
elevens handling. Dvs. det er ikke handlingen i sig selv, som kun er vigtig, men det
som vækkes i den professionelle. Resonans kan være mange ting. F.eks. minder
eller oplevelser fra den professionelles
eget liv, som på en eller anden måde er
relateret til, det man lige har oplevet.
… Da jeg kom hjem, kom jeg til at tænke
på det sidste kursus jeg var på. Der sad
jeg foran to, som hele tiden snakkede. Det
forstyrrede mig meget i at kunne følge
med. Måske havde et stykke papir hjulpet
mig dengang …

Resonans kan også være følelser eller
indtryk man får af personen. F.eks. hvis en
elev åbner en dør for en anden, så får man
et indtryk af, at eleven er en som er hjælpsom og betænksom. Det er resonans. Vi
oplever resonans hver dag, og i den skriftlige bevidning er vi bevidste om at bruge
resonansen aktivt, fordi det underliggende
viser, at personen har betydning og personens handlinger har en effekt. En lille
resonans-kommentar kunne være:

VIA University College

Jeg så, du åbnede døren for Pia. Du er en
hjælpsom person, hvilket får mig til at
tænke på også at hjælpe andre. Tak for
det!

Når vi anvender resonans, bliver bevidningen til mere end ros. Derfor skal den
skriftlige bevidning forstås som et redskab, der ikke bare synliggør eventuelle
positive sider eller situationer, men også
er medskabende i personens identitet.
Hvor meget og hvor lidt
skriftlige bevidning
En skriftlige bevidning kan være enkeltstående, men ofte arbejder vi med bevidningerne som en proces, hvori nogle bevidninger er længere og andre ganske korte f.eks.:
Kære Peter
Jeg lagde mærke til, at du ikke lod dig
ikke forstyrre af andre i dag, men sagde
“vent lige lidt”. Jeg så, at du hjalp Mads
med brikopgaven, da han spurgte. Det er
den gode sidekammerat i dig, og det gør
mig glad at se.
Mange hilsner Ulla

De korte bevidninger (en lille seddel efter
timen) kan anvendes, når man som lærer
observerer små episoder, der vil være
betydningsfulde at fremhæve. F.eks. Jeg
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så dig samle blyanten op for Pia. TAK
du er et hjælpsomt menneske. De korte
bevidninger kan skrives og anvendes
umiddelbart efter det er registreret, eller
som en afslutning på dagen. De skriftlige bevidninger kan også anvendes som
feedback på eksempelvis en samtale med
en elev. Herved understøttes det, der blev
talt om, og det fungerer som bekræftelse
af, at eleven er blevet hørt.

Det værste i verden er
at blive isoleret, at blive
udstødt af fællesskabet,
ikke at blive set.

Skriftlighed fastholder
mere end det talte ord
Gennem brevskrivningen udvikler man sin
egen stil, hvor de forskellige elementer
anvendes. Måden at anvende de forskellige elementer i brevet på vil mange sige,
at de allerede benytter sig af i samtalerne
med eleverne. Men der er forskel på at
udtrykke det sprogligt og på at skriftliggøre det. I skriveprocessen hjælpes man
som fagperson til at dvæle ved det, der
gør indtryk. Opbygningen af bevidningen
hjælper fagpersonen til at reflektere over
de gode intentioner og initiativer, der ses
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hos eleven. Fokus rettes mod, hvordan elevens ændrede adfærd påvirker konteksten,
samt hvad det vækker af genklang hos
den professionelle. Den skriftlige bevidning er manifesterende, fordi den er på
skrift, hvorimod det talte ord forsvinder fra
hukommelsen eller afvises af modtageren.
En mor til en elev, der havde modtaget
flere bevidninger fra sin lærer, beskrev
hvordan hendes dreng havde bevidningerne til at ligge ved siden af sengen og
ofte læste i dem. En anden beskriver:
Vi har måttet anskaffe en tavle til Adam,
så han kan have brevene hængende på
værelset. Vi kan nu snakke med Adam om
det han gør godt og rigtigt, i stedet for
det forkerte i konflikterne.

En lærer beskrev ligeledes, hvordan eleven, da hun læste brevet op, smilte efter
hver sætning. Bekræftelse af os som menneske, gennem det skrevne ord har i vores
øjne en stor virkning.
Den professionelle gevinst
I arbejdet med bevidning i vores egen
praksis, blev vi opmærksomme på den
proces, som skriftliggørelsen af bevidningerne satte i gang i os. Det at udvælge en
lille passage, en sætning eller at beskrive
en handling, som har åbnet vores øjne for
elevens intentioner, giver en mærkbar og
ny indsigt i hvad barnets handlemuligheder er og hvad det egentlig kæmper med.
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Det særlige ved
bevidninger er, at det
kun er det, vi beskriver,
der får liv og eksistens.

Vi bliver bedre til at se de gode intentioner
i barnet, i de svære situationer.
En lærer, der har anvendt bevidning som
et redskab i inklusionsarbejdet, beskrev
det på følgende måde:
Det at skrive om vores oplevelser sammen gør, at jeg har tænkt en masse situationer igennem og har udvalgt dem der
(forhåbentligt) vil gøre ham glad og give
ham tro på fremtiden. Jeg er blevet mere
bevidst, og lidt overrasket, over hvor stor
en betydning en lærer kan have på en
elevs oplevelse af skolen.
Lærer på Grønløkkeskolen, Tranbjerg

Denne udvælgelse og punktuering af de
vigtige begivenheder i elevens liv gav
læreren stof til eftertanke og en øget
bevidsthed om relationens betydning for
elevens trivsel og læring. Men det kræver
også noget personligt af én som professionel. I bevidningen beskrives det,
hvorledes barnets handling har inspireret

VIA University College

til at skrive brevet og hvilke nye sider der
opleves som positive for barnets inklusion
i fællesskabet. I resonansen giver læreren
noget at sig selv:
Det er sværere at skrive et sådant brev
end at lave en ”upersonlig” elevplan over
det faglige og sociale. Det kræver man
giver noget af sig selv, det er ikke bare
observationer. Det bliver meget personligt på en måde. Det er faktisk lidt grænseoverskridende …
Lærer på Grønløkke skolen, Tranbjerg

Ovenstående citat er et godt eksempel
på, at det er muligt at anvende skriftlig
bevidning som inklusionsunderstøttende
redskab. Den skriftlige bevidning hjælper
til at ændre den måde lærerne tænker og
agerer på i forhold til de elever, der er i
fare for at blive ekskluderet af fællesskabet. Inklusionen handler jo ikke blot om at
anvende en metode, men om at arbejde
med den måde vi tænker på. Gennem
udformningen af brevene sker der en
refleksiv proces, hvor den enkelte er nødt
til i højere grad at anvende sin personlighed og bringe den i spil i relationen.
Det handler om at være bevidst om at
øve sig i at være opmærksom på de forskellige perspektiver, der er i en situation
og ikke kun drage en konklusion/slutning
ud fra situationens umiddelbare udtryk.
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Det er de konkrete
handlinger, som skal
beskrives, fordi det øger
elevens selvindsigt og
fokus på hvad der virker.

Skriftlig bevidning påvirker forholdet
mellem det private og det professionelle
Den skriftlige bevidning er ikke et vidundermiddel, som ingen forbehold har. Vi
oplever, at skriftlig bevidning kan stille
nogle lærere i et dilemma i forhold til forståelsen af deres professionalisme. Det
er særligt resonansdelen, hvor læreren
anvender sig selv og sine personlige oplevelser i forhold til eleven, der kan være
udfordrende. Det kan være svært for nogle
at overskride grænsen og balancere mellem det faglige og personlige i relationen
til eleven. Og nogle vil stille spørgsmålet,
om det overhovedet er deres opgave. En
lærer forklarede, at det at skrive brevet
ville giver hende en rolle, som hun ikke
ønskede at have. Det kom for tæt på
hendes personlighed og hendes privatliv,
hvilket hun ikke ønskede at bringe ind sit
professionelle virke til sine elever.
Vi stiller os ikke forbeholdne over for
det dilemma. Vi er forskellige. Nogle
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lærere er bedre end andre til at skabe
gode relationer til eleverne, hos andre
er det en udfordring. For nogle vil denne
metode føles anvendelig og for andre ikke.
Det må være op til den enkelte lærer at
vurdere sine grænser mellem privat og
professionel, ligesom han/hun må vurdere, om skriftlig bevidning kan anvendes
i deres praksis. Uanset hvordan vi forholder os til lærerrollen og professionalisme,
så må vi vedblive at fokusere på, at eleven
er i relation til læreren (og omvendt), og
at indholdet i den relation har betydning
for elevens læring og trivsel. I dette felt er
den skriftlige bevidning kun én måde at
arbejde relationelt på.
Skaber forbindelse mellem skole og hjem
Som afslutning på denne artikel vil vi kort
nævne en anden vigtig funktion, som
bevidningerne kan have. Som denne forælder beskriver det:
Som forældre har vi en sekundær rolle
i arbejdet omkring bevidningerne, men
brevene bliver alligevel et centralt element i det samarbejde, vi har med de professionelle omkring Eva. Brevene fungerer som en rød tråd i indsatsen omkring
hende, fordi de på en meget fin måde illustrerer – både over for os, men også over
for de professionelle – hvor Eva er henne i
sin udvikling, hvor hun har brug for støtte,
og hvor hun lykkes og gør en kæmpe indsats selv for at mestre sit liv …
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Det er en vigtig pointe, der her fremhæves. De skriftlige bevidninger kan være
medvirkende til at skabe den røde tråd
mellem skolen og hjem. De kan give forældre nye vinkler på barnets udfordringer samt minde dem om, at deres barn
indeholder mere end de historier, barnet
ellers beskrives med. Alternative historier
om hvor deres barn lykkedes i det som
de øver sig i. Den skriftlige bevidning kan
sideløbende med det gængse skole-hjem
samarbejde understøtte en tættere sammenhæng og forståelse for den proces
eleven befinder sig i. Dette skaber gode
samarbejdsvilkår imellem skole og hjem.
Vi håber, at denne korte beskrivelse af
skriftlig bevidning kan bidrage til refleksion og inspiration til gavn for læreres og
elevers trivsel og læring.
Referencer
Hattie, John (2014). Synlig læring -for
lærer. Dafolo
Holmgren, Anette Nevers, Martin red.
(2012). Narrativ prakis i skolen. Gyldendal
Akademisk
Holmgren, Anette (2010). Fra teori til
pædagogik. Gyldendal Akademisk
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Elever skal udvikle
uddannelsesparathed

og grundlag for at
træffe valg
Af Randi Boelskifte Skovhus, lektor

Jeg arbejder med vejledning i udskolingen fordi jeg mener det er
nødvendigt, at vi reducerer uligheden i vores samfund. Samtidig er
det vigtigt, at unge får uddannelser, de trives med, og som kan blive
en del af et grundlag for, at de kan skabe sig en voksentilværelse
medglæde og engagement. Dette mener jeg, at vejledning har
potentiale til at bidrage til, og jeg vil gerne medvirke til, at vi udvikler
vejledningen for børn og unge, så vi bruger de ressourcer, der er til
rådighed for vejledning, mest hensigtsmæssigt.
Artiklen præsenterer mit ph.d. projekt om uddannelses- og
erhvervsvejledning i udskolingen. Projektets fokus er vejledningen
og den rolle, som bl.a. både UU-vejleder og lærer spiller i den
sammenhæng.
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Nærværende artikel præsenterer ph.d.
projektets forskningsspørgsmål og
begrunder deres relevans for skole og
vejledning.

Randi Skovhus er cand.scient., master i
vejledning og lektor i VIA. Hun er i øjeblikket
ph.d. studerende ved Aarhus Universitet

Kritisk psykologi har fokus
på at udvide handlemuligheder
Projektets teoretiske grundlag er kritisk
psykologi. Kritisk psykologi har fokus på
det enkelte menneskes handleevne og
handlegrunde – et førstepersons-perspektiv på handlegrunde. Og forskningens
ambition er at bidrage til udvidede handlemuligheder for de involverede.
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Udgangspunktet er, at man må lære om
subjektets liv gennem samarbejde med
subjektet selv, som betragtes som medforsker (Schraube 2010, side 99). Når mennesker tager del i forskellige fællesskaber,
handler de situeret i sociale strukturer. De
konkrete deltagere kan lære os noget om
mere overordnede praksisstrukturer – dvs.
at vi gennem medforskernes personlige
erfaringer kan lære om almene sammenhænge (Højholt 2005, side 31-33).
Schraube fremhæver, at forskningsperspektivet må struktureres ud fra subjektets standpunkt men ikke kun have fokus
på beskrivelser af førstepersons-perspektiver og handlegrunde. Vi må også udforske sociale og materielle forhold for at
forstå disses betydning for subjektet. Og
indsigten må refereres tilbage til subjektets førstepersons perspektiver. Dvs. der
arbejdes med en ”dobbeltsidet dialektisk
tilgang, som på den ene side inkluderer
subjektets førstepersons perspektiv og på
den anden side inkluderer analyser af den
sociale og materielle verden” (Schraube
2010, side 101-102).
Valg af kritisk psykologi som grundlag
for projektet har betydning for de metodiske tilgange, jeg bruger.
Undersøger oplevelser og strukturer
Metodisk arbejder jeg med deltagerobservation. Jeg følger to 9. klasser hen over et
år med fokus på den vejledning, de modtager, og på den kontekst, vejledningen
indgår i på skolen.

De personer, der
indgår i projektet, er
medforskere.

Jeg følger
• vejlederne i deres arbejde på skolen
• eleverne i undervisningen, i vejledningssammenhænge og i frikvarterer
• møder mellem de forskellige parter, der
arbejder sammen ift. eleverne, bl.a. vejleder og lærer
• eleverne i vejledningsaktiviteter, der
foregår udenfor skolen, fx DM i Skills
Jeg følger de involverede i deres hverdagsliv, som det folder sig ud i skoleklassen for elevernes vedkommende eller
på skolen som arbejdsplads for vejlederens vedkommende. Dette kombiner jeg
løbende med samtaler og mere planlagte
længerevarende interviews. Dette giver
mig mulighed for at søge at forstå verden,
som den ser ud fra de involveredes perspektiv. Når jeg taler med elever, vejleder
og lærer kan jeg undersøge gyldigheden
af min forståelse, ligesom jeg specifikt
kan spørge til forhold, som jeg har bemærket, og som jeg undrer mig over.
Som følge af at jeg deltager i forskellige
sammenhænge og fx iagttager parterne
i disse sammenhænge, får jeg mulighed
for indsigt i strukturelle forholds betyd-
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ning for vejledningen og for de forskellige
parters oplevelse af vejledning. Dette korresponderer med udgangspunktet i kritisk
psykologi ift. både at inkludere subjektets
førstepersons perspektiv og den sociale
og materielle verden. Jeg har mødt stor
imødekommenhed fra skole og UU-vejledning ift at give mig adgang til at følge og
tale med de forskellige deltagere.
Centrale begreber
Uddannelsesparathed, uddannelsesparathedsvurdering og karrierelæringskompetencer er centrale begreber i projektet, og
jeg præsenterer dem kort nedenfor.
Er de unge parate til
ungdomsuddannelse?
Uddannelsesparathed og uddannelsesparathedsvurdering (UPV) er nye begreber
om vejledning, som blev indført i tilknytning til Ungepakke 2 i sommeren 2010. I
forbindelse med at unge forlader grundskolen eller 10. klasse skal den unge af
enten UU i samarbejde med skolen, eller
den ansvarlige skole (fx nogle efterskoler)
vurderes i forhold til uddannelsesparathed,
inden de kan påbegynde en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. En
elev, der forlader grundskolen efter enten 9.
eller 10. klasse, anses for at være uddannelsesparat, hvis den unge har de faglige,
personlige og sociale forudsætninger, som
er nødvendige for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Uddannelsesparathed
vurderes i forhold til enten erhvervsuddannelser eller gymnasiale uddannelser.
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Elever vurderes i forhold
til enten de gymnasiale
uddannelser eller
erhvervsuddannelserne.

UPV har således afløst den tidligere
egnethedsvurdering til gymnasiale uddannelser, og som noget nyt skal unge, der
ønsker at påbegynde en erhvervsuddannelse efter grundskolen eller 10. klasse,
også vurderes. Vurderes en ung ikke-uddannelsesparat har den unge mulighed for
at få foretaget en ny vurdering ved den
uddannelsesinstitution, som udbyder den
ønskede uddannelse. Undervisningsministeriet peger i Klar, parat, uddannelse
– inspiration om uddannelsesparathed
(2010) på, at formålet med UPV er at identificere og hjælpe de unge, der har brug
for støtte eller tid til udvikling for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en
gymnasial uddannelse. Formål med UPV
er ligeledes at forhindre frafald fra ungdomsuddannelserne og dermed undgå, at
de unge lider nederlag.
Med Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser rykkes uddannelsesparathedsvurderingen frem til 8.
klasse (Regeringen m.fl. 2014, side 50).
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Karriere kan betragtes som en helhed
Traditionelt har begrebet karriere karakteriseret et erhvervsforløb eller en vej opad
i en organisation. Nogle gange er det at
have en karriere også blevet betragtet
som noget, der er knyttet til stillinger med
en vis status.
Det er en anden forståelse af karriere,
dette projekt tager udgangspunkt i, nemlig
en mere helhedsorienteret forståelse af
karriere som fx afspejler sig i Supers definition af karriere. Her beskrives karriere som
”… den sekvens af væsentlige positioner,
som individet er optaget af gennem livet –
både før, under og efter aktiv varetagelse
af job” (Højdal og Poulsen, 2007).
Karrierebegrebet er her udvidet til også
at omfatte de øvrige roller individet indgår
i samtidig med, at individet deltager i skole
og arbejdslivet. Fx at være elev, studerende,
medarbejder, forælder, ven, søn/datter, spejderleder, bordtennisspiller. Der bliver i denne
forståelse af karriere sat fokus på flere af
livets forhold end alene skole og arbejde –
både det personlige og det faglige omfattes
af denne karriereforståelse. Begrebet er
således også relevant at tale om ift. børn
og unge og skal fx ikke misforstås derhen,
at det handler om, at vores børn og unge
allerede i grundskolen skal beslutte sig for,
’hvad de vil være, når de bliver store’.
Amundson illustrerer med nedenstående figur, at der er en mangfoldighed af
aspekter, der har betydning for de valg,
som den enkelte skal træffe – valg som
nødvendigvis udvikles og forandres, efterhånden som individet udvikler sig.
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Elever skal udvikle et
grundlag for at træffe valg
Det at lære at træffe valg, der opleves
som gode, er en kompleks læreproces
over tid – og som kan fordre gode læringsforløb og vejledning (se også Rita Buhls
artikel Sådan kan skolen samarbejde
med forældre om børn og unges karrierelæring side 33-44).
Indenfor international vejledningsforskning og politik er der fokus på Career
Management Skills (på dansk kaldet karrierelæringsfærdigheder), som de er udfoldet af the European Lifelong Guidance
Policy Network (2008-10). Her defineres
career management skills således:
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Career management skills refer to a
whole range of competences which
provide structured ways for individuals
and groups to gather, analyse, synthesise
and organise self, educational and
occupational information, as well as the
skills to make and implement decisions
and transitions.
(ELGPN 2008-10, side 23)
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Forskningsspørgsmål
og begrundelser for relevans
Nedenfor ridser jeg de fire spørgsmål
op, som forskningsprojektet undersøger, og begrunder deres relevans ift at
understøtte børn og unges udvikling af
uddannelsesparathed og karrierelæringskompetence.

At håndtere egen
uddannelse og karriereskift bliver mere nyttigt
og nødvendigt.

1. Hvordan finder vurdering af
uddannelsesparathed sted?
Uddannelsesparathedsvurdering er et
forholdsvist nyt tiltag og en central faktor
i unges videre færd i ungdomsuddannelserne. Det er relevant at få større kendskab til, hvordan vurderingen finder sted
med henblik på at kunne udvikle denne
på sigt.

Fokus på career management skills i EU
knytter sig til ønsket om og bevægelsen
mod videnbaserede økonomier og ønsket
om at øge beskæftigelsen og fremme
social lighed og inklusion i samfundet.
ELGPN fremhæver, at de færdigheder,
der knytter sig til at kunne håndtere egen
uddannelse og karrieretransitioner, bliver
mere og mere nyttige og nødvendige
(ELGPN 2008-10). Det er således relevant
at undersøge, hvordan der i skole og vejledning kan arbejdes for at understøtte, at
børn og unge udvikler disse færdigheder.

2. Hvordan arbejdes der i vejledning
og i skolen med at skabe grundlag
for unges valg og udvikling af
karrierelæringskompetencer?
Forskningen peger på, at det er væsentligt at understøtte, at unge udvikler gode
karrierelæringskompetencer og valgkompetencer (Hughes og Gration 2009). Det
er relevant at undersøge, hvordan dette
arbejde udfolder sig i praksis med henblik
på at kunne udvikle det.
I den nye Aftale om Bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser (24.2.
2014) fremhæves det, at der i grundskolen
mere systematisk skal arbejdes med elevernes uddannelsesparathed, og at UEA
er et vigtigt element. Ligeledes peges på,
at skolen kan inddrage vejlederne (side

VIA University College

51). Og endelig at DM i Skills skal udbredes (side 8) (Regeringen m.fl. 2014).
Det er centralt at få indblik i, hvordan
karrierelæringsaktiviteter folder sig ud i
praksis, og i hvordan strukturer hhv. understøtter eller er barrierer for, at eleverne
konkret deltager i aktiviteter, de kunne
have haft udbytte af. Dette er et vigtigt
grundlag for at kunne udvikle aktiviteterne
med henblik på, at de unge faktisk når det
ønskede udbytte i form af karrierelæringsfærdigheder og valgkompetence.
3. Strukturer af betydning – hvordan
arbejder systemerne sammen om at
understøtte, at børn og unge udvikler
grundlag for at træffe valg?
Hvis vi skal udvikle mulighederne for at
understøtte børn og unges udvikling af
karrierelærings- og valgkompetencer er
det nødvendigt, at vi får indsigt i, hvordan
systemerne arbejder sammen og hvilke
logikker der er i systemerne.

Karriere er også at
være elev, studerende,
medarbejder,
forælder, ven, søn/
datter, spejderleder,
bordtennisspiller.
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4. Hvordan arbejder systemerne sammen
for at understøtte, at unge med særlige
behov bliver uddannelsesparate?
Vejledning skal i særlig grad rette sig mod
at understøtte unge som uden en særlig
vejledningsindsats har eller vurderes at
få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse
eller vælge et erhverv (LBK nr. 671 af
21/06/2010). Det er derfor relevant at få
indsigt i, hvordan dette kan udfolde sig i
praksis med henblik på at få grundlag for
at udvikle samarbejdet mellem de forskellige aktører.
Afrunding
Jeg er som ovenfor beskrevet i gang
med en interessant periode med feltarbejde. Når dette er ovre, arbejder jeg
videre med en mere samlet måde at
præsentere resultaterne på, som forhåbentlig kan bidrage til, at vi kan udvikle
tilrettelæggelse af de aktiviteter der skal
understøtte, at børn og unge udvikler
karrierelæringsfærdigheder, vejledningen
og samarbejdet mellem skole og UU-vejledning.
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Sådan kan skolen
samarbejde med forældre

om børn og unges
karrierelæring

Af Rita Buhl, lektor

Hvordan kan vejledning i
grundskolen understøtte, at
de unge får det bedst mulige
afsæt for deres overgang
til ungdomsuddannelse, og
hvordan kan skolen samarbejde
med familien om dette? Denne
artikel handler om, at der skal
arbejdes på at understøtte en
læring, der er grundlaget for:
• at træffe valg (bl.a. om
uddannelse)
• at kunne forbinde sig til nye
handlesammenhænge
• at kunne forbinde valget
og deltagelse i relevante
handlesammenhænge til
fremtidige karrieremuligheder

Hvordan kan vi forberede børn og unge til
overgange og deltagelse i nye handlesammenhænge som fx ungdomsuddannelse?
Hvilken læring og hvilke kompetencer skal
der til?
Fra uddannelsesvalg til Life-design
Vi har været og er vel stadig vældig
optaget af at give informationer til børn
og unge og deres forældre, med henblik
og en tro på at de på baggrund af denne
information vil kunne træffe et ’rigtigt og
realistisk valg’ og lægge en plan for den
unges uddannelse. Men der er flere problemer forbundet med denne strategi. For
det første er selv den bedste information
ikke nok til at skabe et tilstrækkeligt
grundlag for at træffe ’gode valg’. Et
andet problem er, at planer oftest er så
kontekstafhængige, at de nødvendig-
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Rita Buhl er master i vejledning og PD i Voksenvejledning og karriereudvikling. Hun er
lektor på VIA University College og ekstern
underviser og vejleder på Master i vejledning.
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vis må ændres i og med nye kontekster.
Den amerikanske karriereteoretiker Mark
Savickas er sammen med andre europæiske karriereteoretikere optaget af
det, de kalder karrierevejledningens nye
paradigme. Det kalder de Life-design.
Karrierevejledning og karrierekonstruktion
må rette sig mod det, som bidrager til at
kunne designe sit liv i korrespondance
med den omverden, man er en del af. Mennesker må hellere forberede sig på muligheder end at lave planer (Savickas 2009).
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Karriere i hele livet
Karrierebegrebet i denne optik må forstås
bredere end det traditionelle karrierebegreb, hvor der tænkes i menneskers bevægelse opad i et uddannelses- og erhvervsforløb, der giver mere og mere prestige.
Det nye karrierebegreb, som de omtalte
teoretikere anvender, og som også tages
i anvendelse i denne artikel, må forstås
mere holistisk. En betegnelse for det hele
liv, som ud over uddannelse og erhverv
også handler om alle de andre betydningsfulde sammenhænge, som mennesker
forbinder sig til og deltager i, fx familien,
venner, fritidsinteresser m.fl. Også disse
sammenhænge bliver væsentlige at kunne
forstå og foretage valg i forhold til. Ikke
mindst bliver det vigtigt at kunne forbinde
de mange vigtige sammenhænge, den
enkelte vælger eller bliver nødt til at indgå
i (Buhl m.fl. 2010, s. 99-102). (Se også
beskrivelsen af det nye karrierebegreb i
Randi Skovhus’ artikel side 25-32)
Karriereudvikling hænger ifølge Savickas sammen med adaptation til miljø
(brobygning og bevægelse). Derfor støtter
den gode karriere- og overgangsvejledning mennesker i at designe deres liv
i korrespondance med de muligheder
og forandringer, de møder, ved hjælp af
’adaptability’ (Savickas 2009). Adaptability
må forstås som evne til at connect’te til
forskellige handlesammenhænge og forandringer, som vi med det nye karrierebegreb
kunne kalde karrieremuligheder. Denne
evne handler om nogle bestemte kvaliteter,
som den unge må være opmærksom på.

Det nye karrierebegreb
handler om alle de
betydningsfulde
sammenhænge, som
mennesker forbinder
sig til og deltager i,
fx familien, venner,
fritidsinteresser m.fl.

Det gælder:
• Omhu og omtanke (concern)
– ift. egen fremtid
• Kontrol (control) – ift. egen
fremtid i øget grad
• Nysgerrighed (curiosity) – ift. at undersøge sig selv og fremtidsmuligheder
• Selvtillid (confidence) – ift. at
forfølge sine ønsker
• Samarbejde (cooperation) – ift. at
kunne udveksle og dele med andre
• Samfundsfølelse (citizenship) – ift. at
ønske at gøre sig nyttig i fællesskabet

Liv i Skolen • 2/2014

SÅDAN KAN SKOLEN SAMARBEJDE MED FORÆLDRE

Disse kvaliteter viser sig afgørende for menneskers evne til at møde og imødegå forandringer (Vilhjálmsdóttir 2012). Der er således
ikke blot tale om en tilpasning, men også
om at øve indflydelse på den omverden og
de forandringer mennesket tager del i.
Karrierelæring – hvad er det og hvorfor
skal vi beskæftige os med det?
Den engelske karrierelæringsteoretiker Bill Law tilføjer nogle aspekter til de
eksisterende karriereteorier (Law i Watts
m.fl.2006). Han er særligt optaget af karriereudvikling som et læringsanliggende
og mener, at det at træffe valg og tage
beslutninger er noget der må læres på
lige fod med det at lære at læse, skrive og
regne. Det kompetente valg beror på en
række færdigheder, og de fleste mennesker har potentiale til at udvikle specifikke
færdigheder med det formål at tage vare
på egen livs- og karriereudvikling.
Disse færdigheder er basis
for at træffe kompetente valg
Karriereudviklende færdigheder er
a) grundlæggende, dvs. medfødt eller
opnås uden forudgående specifik læring og
b) udviklede, dvs. færdigheder der bygger
på de grundlæggende.
Færdighederne kan opstilles i progressiv
rækkefølge (Law 2009):
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1. At opdage (sensing – finding out)
a. Se, høre, mærke, dvs. sanse og opleve
b. Få nok indtryk, information og
kontakter til at komme videre
2. At filtrere/ordne (sifting – sorting out)
a. Ordne informationerne på en meningsfuld måde for at blive klar over
forskelle og ligheder
b. Sammenligne, bemærke,
opdage sammenhænge
3. At fokusere (focusing – checking out)
a. Vide hvem og hvad man skal være
opmærksom på og hvorfor
b. Mærke og tjekke hvad er virkelig
vigtigt
4. At forstå (understanding – working out)
a. Vide hvordan noget fungerer og
hvilke handlinger, der synes at
føre til hvad
b. Forklare, foregribe

Karriereudvikling må
læres på lige fod med
det at lære at læse,
skrive og regne.

VIA University College

Hvis ikke mennesker hjælpes på vej mod
forståelse, men blot præsenteres for
information og oplevelse, er der en risiko
for ’fejllæring’ eller en forståelse, som
måske bygger på en ikke hensigtsmæssig filtrering og fokusering. Det kan fx
ske gennem en praktik eller besøg på en
uddannelsesinstitution, som er en ofte
brugt informationskilde i vejledningen af
grundskoleelever.
Hvis ikke en sådan aktivitet forberedes
og efterbearbejdes, så kan en uheldig
relation til en ansat i praktikvirksomheden eller en lærer eller elev på uddannelsesinstitutionen komme til at føre til den
slutning, at netop dette job eller denne
uddannelse ikke er et godt valg. Mellemregningen, der fører til elevens slutning
eller forståelse, kan altså handle om mere
tilfældige oplevelser, der blot er knyttet til
en specifik kontekst, men alligevel blive
omdannet til en generalisering. For at
imødegå denne proces kan en didaktisk
strategi, der bygger på Law’s tænkning
styrke elevens læringsforløb, men også
danne baggrund for at analysere og forstå
elevens ståsted.
Læring som basis
for handling og ny læring
Karriere-læringsteorien beskriver, hvordan
mennesker bliver vidende om deres egetliv-i-verden. Den viser, hvordan de herefter
er i stand til at se sig selv og deres verden
som et resultat af ‘fortiden’ (det skete),
men den viser også, hvordan de kan lære
at se sig selv som påvirkende ‘fremtiden’
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Forældre kan ved hjælp
af særlige familievaner
hjælpe barnet og den
unge til at forholde sig
til deres præferencer og
værdier.

(det der kommer til at ske). De karriereudviklende færdigheder, at opdage, at
filtrere, at fokusere, at forstå, hjælpes
bl.a. på vej med ‘gode spørgsmål’ og den
lærende bliver god til selv at stille spørgsmål, bl.a. ved at blive stillet ‘gode’ spørgsmål i en hensigtsmæssig rækkefølge, der
opleves meningsfuldt.
At lære at stille sig gode spørgsmål sker
bl.a. ved at blive stillet gode spørgsmål
Ligesom de færdigheder, som udgør grundlaget for at handle og træffe kompetente
valg, kan listes i en progressiv rækkefølge,
kan de spørgsmål og de aktiviteter, der
i bedste fald fører færdighederne med
sig, gives i en progressiv rækkefølge. Det
er altså hensigtsmæssigt og vil opleves
meningsfuldt at blive spurgt eller stillet
opgaver/tilbudt aktiviteter som følger:
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1. At opdage (sensing – finding out)
a. Hvad sker der her?
b. Hvem – hvad – hvornår – hvor?
2. At filtrere/ordne (sifting – sorting out)
a. Hvorfor overrasker det?
b. Er det helt forskelligt fra eller ligner
det, det/dem jeg kender til?
c. Forandrer det noget?
3. At fokusere (focusing – checking out)
a. Hvad er vigtigst for mig og hvorfor?
b. Hvorfor er det så hårdt at deale med?
c. Hvorfor bliver jeg nødt til at gøre
noget?
4. At forstå (understanding – working out)
a. Hvordan blev det sådan?
b. Hvad kan jeg forestille mig at gøre
ved det?
c. Hvordan løser jeg det?

Igen ses det, hvordan Law’s teori kan
være behjælpelig med såvel analysen af
hvordan færdigheder spiller sammen og
dermed hvordan man didaktisk kan planlægge et karriereudviklende forløb.

Karrierelæring begynder
allerede tidligt i
familiesammenhæng.
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Karrierelæring og UEA
Det timeløse fag i grundskolen med navnet Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering har ikke umiddelbart
et navn i samklang med det senmoderne
samfund, hvor vi taler om livslang læring,
om det grænseløse karrierebegreb og karrierelæring og om identitetsdannelse som
en livslang konstruktionsproces.
Valg af uddannelse og erhverv er ikke en
orienteringssag og knyttet til et én-gangfor-alle-valg, men en række af valg og
valgprocesser livet igennem, hvilket stiller
helt andre krav til såvel lærer, vejleder som
til det enkelte menneske, som forventes
at udvikle karriereudviklende færdigheder
med henblik på, på et reflekteret grundlag
at kunne tage vare på sin egen karriereudvikling. Orientering rækker ikke. Her er tale
om et læringsanliggende. Man kunne derfor med fordel ændre fagets navn til ’Karrierelæring i grundskolen’. Det giver mening
både set i forhold fagets formål og indhold
og i forhold til målgruppen. Det timeløse
fag hedder stadig UEA og i skrivende stund
er der overvejelser i regeringens reformarbejde om at ændre navnet til ’Uddannelse
og job’, hvilket ikke kvalificerer fagets titel
nævneværdigt.
Karrierelæring i grundskolen
UEA er beskrevet med formål, trin- og
slutmål i Faghæfte 22, ’Fælles mål –
Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering’. Formålet lyder som
følger:

VIA University College

Formålet med uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering er, at den
enkelte elev tilegner sig alsidig viden om
uddannelses- og erhvervsmuligheder,
forstår værdien af livslang læring og
uddannelse samt opnår kompetencer til
at foretage karrierevalg.
Stk. 2
Gennem undervisningen skal eleven
opnå færdigheder og kvalifikationer til at
forberede uddannelses- og erhvervsvalg
og forstå valget som en proces, der dels
inddrager den enkeltes forudsætninger
og kompetencer, dels de uddannelses- og
erhvervsmæssige muligheder på baggrund
af samfundets behov. Ved at inddrage
det omgivende samfund får eleven
kendskab til levevilkår og livsformer samt
indsigt i forhold, historie, kultur og vilkår,
der er knyttet til uddannelse, erhverv og
arbejdsmarked i en global verden.
Stk. 3
Undervisningen skal ses i sammenhæng med den individuelle uddannelsesplanlægning og således medvirke
til, at eleven opnår erkendelse af egne
evner, forudsætninger og kompetencer.
Eleven bliver i stand til at udarbejde en
personlig uddannelsesplan til videre
uddannelse. (Faghæfte 22 s. 3)

Af formålsbeskrivelsen fremgår det klart,
at eleven skal lære sig noget – erkende
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og udvikle færdigheder og kompetencer.
Og med henvisning til Law’s karrierelæringsteori, så er det at overlade ansvaret
helt til eleven at nå den forståelse, som er
slutmålet i UEA, og som opfylder fagets
formål, hvis den didaktiske proces stopper
ved orientering – at give information og
blot lade eleven opleve (sensing).

Forældrene påvirker
deres børns valg af
fx uddannelse og det
finder sted ganske
tidligt i et menneskes
liv.

Fællesskaber er læringsarenaer
for karrierelæring
Faget må altså tilrettelægges, så eleven
følges på vej gennem 1) sensing – finding
out, 2) sifting – sorting out, 3) focusing –
checking out og 4) understanding – working
out. Dette kan inkludere mange læringsarenaer fx skolen, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, ungdomsklubben eller
familien. Alle steder hvor eleven deltager
og i og med sin deltagelse lærer. Lærer som
følge af at gøre noget selv eller som følge
af at blive forventet noget af og at se, hvad
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betydningsfulde andre gør. Netop fællesskaber, som opleves betydningsfulde og
troværdige af individet udgør ifølge Law de
bedste læringsarenaer for karrierelæring. I
disse fællesskaber udveksler deltagerne forskellige vigtige elementer, som understøtter
den enkeltes og fællesskabets læring. At
være opmærksom på dette kalder han ’community-interaction-thinking’ (Law 2001).
’Community-interaction-thinking’
- hvad udveksles i værdsatte og
troværdige fællesskaber?
Law beskriver, hvori fællesskabs-interaktion består (Thomsen, Skovhus, Buhl,
2013, s. 42). Han oplister 5 udvekslingselementer:
• Forventninger – handler om deltagernes indbyrdes forventninger og pres
• Feedback – handler om det billede den
enkelte får af sig selv i lyset af den
feedback vedkommende får i fællesskabet
• Support/opbakning – handler om den
opmuntring /gå-på-mod den enkelte
kan få fra gruppemedlemmer eller deltagere i et fællesskab
• Modellering – handler om den konkrete
eksemplificering deltagerne i fællesskabet udgør
• Information – handler om den oplevelsesbaserede information, som kommunikeres direkte eller indirekte, når der
finder konversation sted i et fællesskab
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Karrierelæring må
bidrage til at kunne
designe sit liv i
korrespondance med
den omverden, man er
en del af.

Tager vi disse mulige udvekslingselementer alvorligt, vil det opfordre lærer/vejleder
til at inddrage elevernes aktuelle handlesammenhænge. I særlig grad gælder det
om at inddrage de fællesskaber, som af
eleverne opleves som særlig betydningsfulde. Familien er naturligvis et betydningsfuldt fællesskab, og det gælder også
selvom en familie kan være udfordret af
sociale eller andre problemstillinger.
Fællesskabet familien
som læringsarenaer
Vi ved fra forskning, at familien og forældrene påvirker deres børns valg af fx
uddannelse, og at disse påvirkninger finder
sted ganske tidligt i et menneskes liv (Buhl
m.fl. 2010, s. 102). Påvirkningen er ifølge
forskerne meget kompleks og kan ikke
forstås som direkte determinerende. Til
gengæld vil den måde skolen, uddannelsesinstitutioner og vejledningen møder
det enkelte barn/den unge med de sociale

VIA University College

koder og den baggrund den enkelte kommer med, være afgørende for den succes
eller den læring, der kan finde sted.
Man kan således forstå familien som en
tidlig karrierelæringsarena, som senere
skal spille sammen med de nye læringssammenhænge, som barnet kommer til at
indgå i, og ikke mindst, som det værdimæssige grundlag den enkelte står på.
Uddannelses- og vejledningssystemets
større eller mindre anerkendelse af disse
værdier og dette grundlag bliver således
også en fremmende eller hæmmende
faktor i det karrierelæringsforløb, som
bliver den enkeltes. Det gode samarbejde,
som kan forventes at forløse det potentiale, som ’community-interaction-thinking’ indebærer, beror på i hvilken grad det
anerkendes og kendes som et befordrende potentiale (Buhl m.fl. 2010 s. 110).
Det gode samarbejde beror på
en symmetrisk relation mellem
de voksne i børn og unges liv
At samarbejde med forældre i vejledningen af deres børn synes at være en
selvfølgelighed. Det fremgår af lovgivning,
evalueringer og undersøgelser, og både
politikere, forskere og forældre er enige
om det selvfølgelige i dette samarbejde
(ibid. s 110). Hvad der måske synes mindre
selvfølgeligt er, hvad der forstås ved dette
samarbejde og på hvilken måde, det skal
finde sted. Der synes at rejse sig en del
spørgsmål, når det skal klargøres, hvilken
betydning samarbejdet tilskrives, og hvordan det skal udmøntes.
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En væsentlig faktor er således, på
hvilken måde de professionelle initierer samarbejdet med forældrene. Bliver
forældre opfattet som ’ikke-vidende’ og
’vejledningssøgende’ eller bliver de mødt
som ligeværdige voksne, som ved noget
andet end læreren og vejlederen, som
også er vigtigt i vejlednings- og læringsprocessen? Bliver de mødt som en ekstra
opgave for den professionelle eller som
en ekstra ressource i forhold til den unges
læreproces? Bliver de mødt som nogle,
vejlederen eller læreren skal give information og vejlede, eller bliver de mødt
som nogle, vejlederen udveksler information med i en symmetrisk relation, hvor
vejleder/lærer og forældre udgør to slags
vigtige og vidende voksne i den unges liv
med betydning for vejledningen (Buhl m.fl.
2010, s. 110-111)?

Når familien er samlet fx
ved måltiderne, fortæller
alle på skift om udvalgte hændelser fra
dagen og om hvad man
synes om disse.
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Et af potentialerne i at
kende sin historie er
at få mulighed for at
designe sit nutidige
og fremtidige liv på et
fundament.

Karrierelæringsaktiviteter i familien
Vi hylder i tiden individualisering, selvstændighed og uafhængighed og forældre
vil ofte udtrykke ønske om, at deres børn
træffer deres egne valg i forhold til deres
interesser. Denne hyldest kan måske
komme til at skygge for, hvor meget vi
som forældre trods alt påvirker vore børn
og unge. Børn socialiseres mange steder
i samfundet, men for langt de fleste børn
er familien den primære sammenhæng og
læringsarena for, hvad der senere kommer
til at virke som kompas i livet (Buhl og
Skovhus 2011,s. 35).
Snak om gode og dårlige hændelser
Karrierelæring i Law’sk forstand kan derfor
begynde ganske tidligt i familiesammenhæng. Forældre kan rette opmærksomhed på deres præferencer og værdier, og
ved hjælp af særlige familie-vaner hjælpe
barnet og den unge til at forholde sig til
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disse. I bogen ’Forældreguiden – sådan
lærer dit barn at træffe gode valg’ har vi
forsøgt at give konkrete bud på karrierelæringsaktiviteter i familien. En af dem, der
kan finde sted ganske tidligt i barnets liv
og holdes ved lige i ungdommen, er den vi
kalder ’Dagens værste og dagens bedste’.
Her øver man sig i, når familien er samlet
fx ved måltiderne, at alle på skift fortæller
om udvalgte hændelser fra dagen, og om
hvad man synes om disse. Her er således
kommunikation, stillingtagen, formidling
og egne synspunkter på dagsordenen,
og fællesskabet bruges til udveksling og
deltagelse (ibid. s. 40). Senere, når børnene
er blevet ældre, kan denne vane være
udgangspunkt for at drøfte de nyheder,
som medierne har udvalgt som vigtige på
mediebrugernes vegne.
Kend familiens fortid
Et andet konkret eksempel på en karrierelæringsaktivitet i familien er den, vi kalder
’Stamtræets job og uddannelser- fortid,
nutid og fremtid’, hvor forældrene hjælper
kendskabet til familiens uddannelses- og
erhvervshistorie og -fremtid på vej (ibid. s.
52). Dette er en meget enkel aktivitet, som
måske alligevel er forsømt, fordi den ikke
umiddelbart tilskrives betydning. De gamle
erhverv er væk, og vi kender ikke nødvendigvis de muligheder, der kommer. Men et
af potentialerne i at kende sin historie er at
få mulighed for at designe sit nutidige og
fremtidige liv på et fundament.
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Samarbejdsaktiviteter
mellem skole og familie
Når lærere eller vejledere initierer samarbejde med forældre om børn og unges
karrierelæring og vejledning bør det, som
tidligere beskrevet, foregå i en symmetrisk relation med respekt for den viden
og de værdier, der er familiens. De aktiviteter, der samarbejdes om, skal derfor
også have fokus på, hvordan forældrenes
viden og værdier kommer i spil. Forældre
skal altså ikke bare være tilskuere i vejledningen eller for den sags skyld gøres til
vejledningssøgende. De er forældre til karrierelærende og vejledningssøgende børn
og unge, og det er børnene og de unge,
som vejledere og lærere har vejledningsansvar overfor (ibid. s. 62).
I den omtalte bog er et af de konkrete
eksempler på aktiviteter, som netop har
dette fokus, et ’tre-parts-møde’, hvor alle
bidrager fra hver deres ståsted. Vi kalder
aktiviteten for ’Perspektivudveksling’.
Her er det målet at afdække og formulere
standpunkter, fakta, følelser og behov.
Der arbejdes på at lytte og give plads
til andres perspektiv, at identificere og
udtrykke eget perspektiv, udarbejde
kompromisser og se handlemuligheder i
forhold til bestemte problemstillinger parterne imellem.
Aktiviteten foregår i en 4-trins-struktur:
1. deltagernes beskrivelse og dialog
herom
2. fælles problemformulering
3. frembringelse af handlemuligheder
4. udarbejdelse af handlingsplan
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Når samarbejdsaktiviteter planlægges på
denne måde, er det åbenlyst, at alles viden
og holdninger bringes i spil. Ingen bliver
’til pynt’, tilskuer eller gidsler i en skjult
dagsorden.
Afrunding
Denne artikel har haft til hensigt at
beskrive hvad karrierelæring er, hvordan
denne læring er grundlaget for vejledning
og udbyttet af vejledning i forhold til at
skabe gode overgange og sammenhæng i
et karrierelæringsforløb for børn og unge
i grundskolen. Denne læring kan underbygges og kvalificeres ved et samarbejde
med forældrene i en symmetrisk og
respektfuldt relation mellem de professionelle og forældrene.
Hvis læseren ønsker sig flere konkrete
idéer til hvordan sådanne samarbejdsaktiviteter kan foregå, henvises til den refererede litteratur.
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Fremtiden er uvis for
UU og den individuelle
vejledning i folkeskolen

Af Per Vandbæk, UU-vejleder

UU vejledning i Grundskolen er i den nuværende vejledningslovgivning
fokuseret på de unge, der har særlig behov for vejledning og som vil
kunne profitere af at blive fulgt tæt fra starten af 8. årgang og til den
unge har valgt ungdomsuddannelse enten efter 9. eller 10. skoleår. UU’s
opgave er at følge de unge struktureret indtil de har gennemført en
ungdomsuddannelse. Målsætningen om de 95 % følges ambitiøst og vi
er pt på cirka 92 % i Aarhus Kommune.
Det er således allerede en kendsgerning, at elever, der af den
ene eller anden grund ikke selv eller med opbakning i hjemmet
kan forventes at ville have overblik over eller kunne finde vej i
uddannelsessystemet får tilbudt individuel støtte og vejledning.
De øvrige henvises til kollektiv vejledning i klasserne samt den
elektroniske vejledning (e-vejledning).
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i grundskolen i mere end 25 år.
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Det er klart, at når unge fra specialskoler,
hvor de hidtil har haft en særlig specialvejleder fra UU, skal inkluderes ind i normalklasserne i grundskolen vil det stille dels
UU som organisation og dels den enkelte
vejleder ude i skolerne overfor nye faglige udfordringer. Ydermere er der i den
nye (og endnu ikke vedtagne) erhvervsskolereform skjult endnu en ændring af
vejlederrollen i grundskolen, som vil sætte
UU vejlederne i grundskolen i en ny og
anderledes rolle. Ressourcerne skal flyttes
fra grundskolen over til arbejdet med de
15-25 årige, der endnu ikke har fået sig en
ungdomsuddannelse. UU vejlederne skal
samarbejde med såvel med grundskolerne
som med Jobcentrene.
Det er på nuværende tidspunkt mere
end svært at sige noget om, hvordan UU
vejlederne i grundskolen vil skulle indgå
i samarbejdet med lærere, skoleledelser,
forældre og elever samt andre interessenter i fremtiden. Men faktum er, at der
kommer til at ske forandringer.
Det bliver forandringer man sikkert ikke
umiddelbart på nuværende tidspunkt vil
kunne få øje på, endsige forholde sig til
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i grundskolen, da den samtidigt er ude i
sit eget reformarbejde. Skoleledelser og
lærere har gennem de seneste år været
vant til at have en UU vejleder til sparring
og drøftelse af elevernes uddannelsesmæssige udvikling. Måske er det snart slut.
Men det endelig mål, at få unge motiveret og gjort parate til at påbegynde og
gennemføre en ungdomsuddannelse er
så klart et mål, at det for enhver pris skal
fortsætte. Det er tankevækkende, når man
kigger på det historisk.
Fra skolevejleder til kommunal vejleder
Oprindeligt havde hver skole sin egen
skolevejleder, der sammen med skolens
ledelse og udskolingsteam blandt andet
sørgede for, at UEA* (Uddannelses-,
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering)
var på dagsordenen i udskolingen. Der blev
inviteret gæstelærere, der blev afholdt
praktikuger og der blev etableret virksomhedsbesøg op gennem hele skoleforløbet. Der blev taget hånd om de unge, der
havde det sværest både i skolemæssige
og i uddannelsesmæssige sammenhænge.
Særlig fokus var sat på overgangen fra
grundskole til ungdomsuddannelse.
Men det lykkedes ikke med at få de
unge til at vælge især en erhvervsrettet
ungdomsuddannelse – mange unge faldt
fra på de tekniske skoler, og det var ikke
godt for nogen.
Langt de fleste vejledere var på det tidspunkt lærere som havde taget en kvalificerende vejlederuddannelse. Undervisning og
vejledning gik hånd i hånd. Vejlederne på
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skolerne kendte elever og familier særdeles
godt, især hvis man havde været på samme
arbejdsplads gennem en årrække og havde
haft sit arbejde i udskolingen.

Ressourcerne skal
flyttes fra grundskolen
over til arbejdet med de
15-25 årige.

I starten af 2000 valgte politikerne,
at vejlederne skulle professionaliseres,
efteruddannes og være institutionsuafhængige. Det betød, at man etablerede
Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU)
i hele landet. Man ønskede fra politisk side
at klæde vejlederne bedre på, at få bredt
”faget” ud til andre grupper end lærere – og
det er lykkes. Det kræver således i dag en
diplomuddannelse at være vejleder. Vejlederne skulle nu ikke arbejde så meget med
alle unge længere og vejlederne kunne ikke
længere være både lærer og vejleder.
Vejledere fik myndighedsopgaver
Det betød flere og skiftende arbejdspladser for den enkelte vejleder. Det betød
også ændrede arbejdsopgaver. Fra at være
skolens vejleder blev man i højere grad
systemets vejleder. Samarbejdet starter
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At få unge motiveret
og gjort parate til en
ungdomsuddannelse
er et mål, der for
enhver pris skal
fortsætte.

i 8. Klasse, hvor eleverne for første gang
møder en fagperson med indsigt og viden
om uddannelsessystemet og dets muligheder. Uddannelsesplanen er elevens
værktøj – et slags refleksionsredskab, der
gennem udskolingen måske ændrer form
et par gange inden det bliver det redskab,
eleverne præsenterer sig selv med overfor
det næste uddannelsessted.
I uddannelsesplanen er der således mulighed for, at den unge kan videregive oplysninger om særlige behov, der skal støttes
med i ungdomsuddannelserne. Udover
arbejdet med planerne var det også
UU-vejlederne, der fik opgaven med at
vurdere om de unge var parate til uddannelse – i mange tilfælde på baggrund af
oplysninger fra skolens lærere.
UU vejlederne fik til opgave at være
myndighed, når og hvis eleverne ikke
fulgte deres uddannelsesplan. Vejlederne
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fik flere dokumentationsopgaver og koordineringsopgaver. Når der for unge i målgruppen skulle indhentes oplysninger fra
andre samarbejdsparter var UU vejlederen ofte den koordinerende mellem såvel
sagsbehandler, støttecenter, udredningsmyndigheder, skolens lærere og ledelse og
ikke mindst forældre og elev.
Fra skolebørn til 24-årige
Samtidig skal alle stadig vejledes kollektivt om uddannelser, høre om introduktionskurser og brobygning samt tilbydes
individuel praktik. Arbejdet på skiftende
arbejdspladser kræver, at man er imødekommende og fleksibel. At aftaler kan
etableres og at samarbejdsrelationer i den
grad plejes.
I Aarhus gik UU fra at være en institutionsuafhængig enhed med egen ledelse til
at være en del af Magistarten for Sociale
forhold og Beskæftigelse – i dag er vi en
del af samme magistrat. Vi hører til i afdelingen Job og Uddannelse og har ansvaret for uddannelsesvejledning af unge i
grundskolen, unge 15-17 årige, der ikke er i
gang med noget samt de 18-24 årige, der
har behov for vejledning om uddannelser.
Mere vejledning uden vejledere
Når vi kigger i krystalkuglen for grundskolen i forhold til UU vejledningen, ses
der ikke just lyse udsigter. Fremtiden kan
meget vel betyde et farvel til den personificerede vejleder på de enkelte skoler.
UU vejledningen vil sikkert blive en ydelse,
der kan hidkaldes fra centrale steder i
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behov for er uvist.
Et eksempel på, hvordan man er
begyndt at arbejde med enkeltintegrerede
elever, finder vi i Beder syd for Aarhus.
Dels på Beder Skole – en folkeskole i
Aarhus Kommune, hvor man i flere år har
arbejdet med de ældste elever i en såkaldt
Miniklasse og dels i Ung i Aarhus, hvor
unge med særlige behov har mulighed for
at mødes til praktiske gøremål udenfor
skoletiden i et såkaldt Ungehus.

byen, når der er behov. Arbejdet med at
vejlede de unge vil mest være båret at den
elektroniske vejledning – e-vejledningen
– mens arbejdet med parathedsvurdering,
uddannelsesplaner og samarbejdet med
uddannelsesinstitutioner efter al sandsynlighed pålægges den enkelte skole.
Paradokset opstår, når beslutningstagerne på Christiansborg ønsker mere
fokus på erhvervsuddannelserne og man
så trækker de fagligt veluddannede og
kompetente vejledere væk fra scenen, og
lader ”gulvet stå åbent”.
De unge, der har særlig behov for vejledning, vil stadig kunne få denne vejledning
og sikkert også af UU – men om der bliver
et flow og et kendskab til den enkelte
og om progressionen fra tanke gennem
overvejelse til beslutning får de rigtige
indspark er svært at sige noget om for
nuværende. De inkluderede elever vil efter
al sandsynlighed stadig skulle vejledes af
UU og af en uddannet vejleder, men hvor
mange vejledere, der i fremtiden bliver

Fra Beder Skole om Miniklassen
Børnene tilknyttet Miniklassen har diagnoser som ADHD, ADD, OCD, Aspergers
syndrom, Tourette syndrom og forskellige
autismespektrumsforstyrrelser.
Målet med Miniklassen er at barnet skal
have indsigt i og erkendelse af sit handicap, egne muligheder og begrænsninger,
således at det får optimale udviklingsbetingelser.

Mange unge faldt fra
på de tekniske skoler,
og det var ikke godt for
nogen.
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Arbejdet med at vejlede de unge vil mest være
båret at den elektroniske vejledning.

Barnet skal lære at bruge hensigtsmæssige strategier i indlæringen såvel som i
omgangen med andre mennesker. Barnet
er tilknyttet Miniklassen i et fastlagt
skema udarbejdet af Miniklasselærer og
barnets klasselærer. Udover det fastlagte
skema er barnet altid efter behov velkommen i Miniklassen.
Det tilstræbes, at barnet kommer i
Miniklassen ofte og samtidig bevarer
tilknytning til egen klasse. Arbejdet i
Miniklassen og klassen sker i tæt samarbejde mellem lærerne i barnets klasse og
Miniklasselæreren.
Fra Ung i Aarhus om Ungehuset
Fælles for eleverne i Ungehuset er, at de
er unge fra 8. Klasse og til 20 år og at alle
har særlige forudsætninger. Enten i kraft
af diagnoser som ADHD, autisme eller
aspergers eller også har de bare vanskeligheder i samme retning og går måske
i en specialklasse til daglig. Alle har de
udfordringer med det sociale, udtalt større
behov for ro og struktur og ikke mindst et
miljø, hvor de bliver forstået og er sammen med støttende voksne, der hjælper
dem med at øge deres kompetencer hen

imod voksenlivet. Her skal man kunne
træffe valg og fravalg, man skal kunne
klare sig selv, agere i sociale sammenhænge og tage ansvar for sig selv – uanset udfordringerne. For nogle er alt dette
noget, der skal læres. I Aarhus kommune
har man et mål om, at børn og unge med
særlige behov skal inkluderes og deltage
aktivt i fællesskaber med jævnaldrende.
Samtidig ligger der en anden målsætning
om, at 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse.
I begge disse tilbud er UU vejlederen en
naturlig samarbejdspartner. Såvel mens
de unge går i skole og mange gange også i
tiden efter grundskolen, hvor der arbejdes med nærmeste udviklingszone på det
uddannelsesmæssige område. Arbejdet er
ofte båret af netværksmøder, hvor borgeren sammen med fagpersoner mødes for
at aftale strategier. Her er UU vejlederens
opgave at sørge for, at den unge opfylder
lovgivningen og til stadighed er i gang
med skridt hen imod en ungdomsuddannelse. Igen spiller uddannelsesplanen en
væsentlig rolle. Men det er altid den unge
der er i centrum.
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Et fællesskabsbaseret
vejledningsforløb

i produktionsskolen
Af Trine Hinchely Harck, konsulent

Produktionsskolerne spiller en
central rolle i bestræbelserne
på at kvalificere udsatte unges
overgange til ungdomsuddannelse og job. Et vigtigt element i
disse bestræbelser er vejledningen af unge. I produktionsskolen
går vejledningsopgaven ud på
at udvikle unges selv- og valgkompetence, og vejledningen
skal foregå i produktionsskolens
forskellige ”rum” – i den formelle
vejledning på skolen og integreret i værkstederne1. Vejledning er
altså mere og andet, end at unge
får truffet et uddannelsesvalg og
får afklaret faktuelle og praktiske spørgsmål i den forbindelse.

At gøre vejledningen mere værkstedspræget eller undervisningsbaseret med det
mål for øje at udvikle unges selv- og valgkompetence og styrke deres overgangsfærdigheder er en udfordring ikke alene
i produktionsskolen. Der er dog al mulig
grund til at tænke vejledningen ”ud af kontorerne” og tænke i fællesskabsbaserede
vejledningsformer i produktionsskolen og
i andre skoleformer, da det har vist sig, at
vejledningsaktiviteter, som indgår som
en del af undervisningen i mere helhedsmæssige forløb, har en positiv effekt2 .
Artiklen beskriver nogle af de metodiske overvejelser, der ligger bag en produktionsskoles arbejde med henblik på at
kvalificere denne vejledningsindsats.
Et projekt med tre spor
Undersøgelser har vist, at personlige,
sociale og faglige problemer i kombination er med til at forme og vanskeliggøre
unges overgang og deltagelse i ungdomsuddannelser. 3
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Disse problemer ytrer sig bl.a. som ringe
selvværd og selvtillid, stor usikkerhed,
indadvendthed, ”at være stille”, ensomhed
og isolation, oplevelse af social marginalisering, negative skoleerfaringer og faglig
utilstrækkelighedsfølelse. 4
Favrskov Produktionsskole indgår i
Undervisningsministeriets/UU Danmarks
program ”Unge på tværs” (www.ungepåtvaers.dk) med projektet ”At træde i de
bedste fodspor – fra produktionsskole
til erhvervsuddannelse”. Projektet tager
afsæt i netop disse vanskeligheder i unges
overgange til erhvervsuddannelse5 og vil
gennem metodeudvikling kvalificere indsatsen i vejledningen af unge.
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Projektet består af tre spor.
1. De unges stemmer
Interviews med unge, der går på eller har
afbrudt en erhvervsuddannelse, med
henblik på at identificere og kortlægge de
unges oplevelser af muligheder og begrænsninger i overgange fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. Denne viden
inddrages i og kvalificerer de øvrige spor.
2. Et gruppebaseret
fællesskabsskabende vejledningsforløb
Et eftermiddagstilbud for unge på produktionsskolen, hvor formålet er at udvikle
og afprøve tilgange og metoder, der kan
udvide elevernes personlige og sociale
kompetencer, deres overgangsfærdigheder og karrierevalgskompetencer.
I planlægningen af projektet var vi6
opmærksomme på, at forløb som dette
ofte tager afsæt i noget, de unge mangler
– kompetencer, de unge ikke har. Perspektivet og indsatserne kommer nemt til at
rette sig mod individet. De professionelle
vil ændre/udvikle noget i de unge, selv om
vi ved, at de betingelser, professionelle
stiller til rådighed, er af afgørende betydning for unges udvikling og læring. Derfor
blev det følgende tredje spor, der retter
sig mod det strukturelle og organisatoriske niveau, vigtigt for os.
3. Tre temadage for og med
professionelle fra UU centre, erhvervsuddannelser og produktionsskoler7
Formålet er at udvikle samarbejdet med
og omkring unge og udvikle indsatser
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i organisationerne, der understøtter
unges overgange til og deres deltagelse i
erhvervsuddannelser.
I det følgende vil fokus være på
udvalgte metodiske elementer fra det
gruppebaserede vejledningsforløb – det
andet spor i projektet.

Vi handler først og
fremmest ud fra de
subjektive fortolkninger,
vi har af os selv.

Et fællesskabsbaseret og
-skabende vejledningsforløb
De unge mødes en eftermiddag om ugen.
I forløbet indgår en lærer og en vejleder.
Indholdet er fællesskabsbaserede og -skabende aktiviteter på og uden for skolen og
gruppesamtaler med fokus på refleksion
om det fælles tredje (aktiviteterne), fællesskabet og den enkelte. Samtalerne har et
fremadrettet/fremtidsrettet sigte. Parallelt
med tilbuddet indgår eleverne som en del
af deres produktionsskoleophold i kombinationsforløb. Optakten, forberedelserne
til samt efterbehandlingen af kombinationsforløbene indgår ligeledes i gruppesamtalerne. Det afgørende i forløbet er, at
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vejledningen tager afsæt i unges konkrete
oplevelser og erfaringer frem for i mere
abstrakte spørgsmål. De unge gør noget
(sammen), som gøres til genstand for
refleksionsprocesser i vejledningen, som
igen bidrager til at formulere nye ønsker
om at vove/prøve/gøre noget nyt i nye aktiviteter i forløbet og i det ”virkelige” liv.
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Fællesskabende aktiviteter

Gruppevejledning

Fællesskabende aktiviteter

At arbejde systematisk med unges
selvopfattelser og self-efficacy
I udviklingen af unges selv- og valgkompetence indgår arbejdet med deres
selvopfattelser som noget helt centralt.
Selvopfattelser afspejler aktuelle opfattelser af deres personlige, sociale og faglige
kompetencer.
Selvopfattelser kan forstås som de
individuelle subjektive fortolkninger, vi
har af os selv, som tager afsæt i vores
konkrete oplevelser og erfaringer i de forskellige sammenhænge, vi indgår i. Disse
subjektive forståelser eller konstruktioner, som bliver en del af vores individuelle
historiefortælling, har stor betydning for
vores beskrivelse og fortolkning af fortiden, vores ageren i nutiden og for vores
forventninger og forestillinger om fremtiden - hvad vi tør eller kan rette os imod,
og hvad vi tør drømme og håbe. Vi handler
altså først og fremmest ud fra de subjektive fortolkninger, vi har af os selv.
Selvopfattelser har betydning ift. karrierevalg (uddannelses- og erhvervsvalg),
hvor valget ses som et forsøg på at implementere vores selvopfattelser. 8
De unges selvopfattelser, der udtrykkes i deres handlinger (og i deres
”ikke-handlinger”) og i deres fortællinger,
har mulighed for at blive udfordret og
re-konstrueret gennem nye erfaringer og
i et refleksivt med- og modspil med f.eks.
andre unge og professionelle voksne.
Et centralt begreb i denne sammenhæng er også begrebet self-efficacy, der
er ”individets tro på egne evner til at orga-
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nisere og igangsætte handlinger, der er
nødvendige for at opnå noget bestemt” 9.
Kilderne til self-efficacy er både direkte
og indirekte læringserfaringer og individets fortolkninger af de resultater, det har
opnået, og det kan også være den feedback, individet får fra andre.

Self-efficacy er
”individets tro på egne
evner til at organisere
og igangsætte
handlinger, der er
nødvendige for at opnå
noget bestemt.”

Self-efficacy påvirker:
• de valg vi træffer
• hvor meget vi anstrenger os
for at nå vores mål
• hvor længe vi holder ud,
når vi møder modstand
• hvordan vi har det
I forløbet arbejdes der målrettet og systematisk med de unges fortællinger. Ud fra
de konkrete aktiviteter, de unge gør sammen – en tur i svømmehallen, madlavning,
arbejdet med en livslinje eller en uddan-
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nelsesplakat fremkaldes nye eller uopdagede færdigheder, evner og kompetencer,
som over tid kan bidrage til en ny selvfortælling. Aktiviteterne er på den måde
midlet i vejledningen mere end et mål i sig
selv, og de udgør en væsentlig kilde til de
unges erfaringsdannelse og mulighed for
at konstruere alternative fortællinger.
Betydningen af selvopfattelser og
self-efficacy bidrager med en forståelse
af, hvor vigtigt det er at sprogliggøre og
udfordre de forståelser, unge har af sig
selv knyttet til deres oplevelser og erfaringer fra konkrete situationer.
Ydermere skærper det vores opmærksomhed på vigtigheden af at give unge
et nyt og anderledes afsæt for at forstå
og fortolke sig selv. Det gør vi bl.a. ved at
tilbyde nye arenaer, hvor de unge gennem
nye og anderledes oplevelser/aktiviteter
gør nye erfaringer med dem selv i samspil
med andre unge. Erfaringer, der efterfølgende bliver sprogliggjort og reflekteret i
samtaler med de andre unge og lærer/vejleder. For at bidrage til større self-efficacy
må det vel og mærke være oplevelser og
aktiviteter, der udfordrer hver enkelt ung
og gruppen tilpas og rummer mulighed
for støtte fra de andre unge i gruppen og
professionelle voksne.
Nogle af aktiviteterne er - på trods af
at aktiviteterne tager afsæt i de unges
ønsker og planlægges i samarbejde med
dem - som udgangspunkt grænseoverskridende for flere af de unge i forløbet. En tur
i svømmehallen rummer udfordringer for
såvel den unge, der ikke har lyst til at vise
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sig frem i badetøj, som for den unge, der
ikke trives blandt mange andre mennesker
i svømmehallens kaos og larm. Lærer og
vejleder gør sig dog store anstrengelser
for at ”stilladsere” aktiviteten så godt som
muligt for hver enkelt ung. Med afsæt i
lærer og vejleders forberedelse sammen
med de unge, deres samtaler om den
enkeltes udfordringer, de professionelles inddragelse af egne erfaringer, deres
samtale om ”strategier”, som kan bruges
i situationen og en stor opmærksomhed
på hver enkelt ung undervejs i aktiviteten, overkommes udfordringerne. Svømmeturen endte rent faktisk med at blive
en oplevelse fyldt af små successer for
hver enkelt ung. Tilsammen med andre
lignende oplevelser er turen i svømmehallen således med til – over tid – at ændre de
unges selvfortællinger.

Ud fra de konkrete
aktiviteter, de unge gør
fremkaldes nye eller
uopdagede færdigheder,
evner og kompetencer.
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Skolen, lærerne og andre unge som
vidner til den enkelte unges proces
Projekter, som dette gruppebaserede forløb, risikerer at blive en ø i skolen.
Der ligger derfor en udfordring og et
stort potentiale i på en tydelig og systematisk måde at få integreret forløbet
og den enkelte unges proces i skolens
hverdagsliv og i værkstederne. En måde,
det kan foregå på, er ved at arbejde med
bevidning10. Bevidning er at bemærke,
at bekræfte, at hæfte sig ved noget i en
andens liv, ved noget den unge har sagt
eller gjort – uden at evaluere eller rose. En
slags ”genfortælling” af hvad man hører
og ser. Bevidning kan være en måde, hvor
unge også uden for gruppens rum - på
mere systematisk vis - bliver anerkendt
og bevidnet af skolens lærere og deres
kammerater på værkstederne i forhold til
det, de arbejder med, øver sig på og tager
initiativ til. Ved at anerkende og bevidne
de anstrengelser de unge gør sig og de
tegn på fremskridt, de selv og resten af
gruppen kan få øje på, motiveres de og
styrkes i troen på, at forandring overhovedet er mulig.
Ydermere vil en større grad af integration
mindske risikoen for, at de unge i et særligt tilrettelagt forløb oplever sig (yderligere) marginaliseret og stigmatiseret.
Væsentlige spørgsmål for os i projektet
har derfor været:
• Hvordan kan forbindelsen mellem forløbet og den pædagogiske vejledningspraksis på værkstederne og til skolens
øvrige liv styrkes?
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• Hvordan kan vi bygge bro mellem forløbet og produktionsskolen med den
unge som hovedperson?
Disse spørgsmål kunne også omhandle
elevens relationer/netværk uden for skolen. Ved at inddrage f.eks. forældre i en
systematisk bevidningsproces ville det
være muligt at kvalificere forældresamarbejdet i vejledningen betragteligt.
Bevidning gør den unge
til hovedperson i egen udvikling
Formålet med bevidningsarbejdet er at
skabe forbindelse mellem forløbet og skolen/værkstedet med henblik på at styrke
progressionen i den enkelte unges udvikling og læring. Et andet formål er at styrke
videndelingen og en kollektiv skabelse af
ny viden med den unge som hovedperson.
Det, vi er optaget af er, at omgivelserne
får øje på og gennem bevidning inddrages
i den unges bestræbelser på at konstruere
nye fortællinger om sig selv, om omgivelserne og om fremtiden.
Tanken bag bevidningsarbejdet er, at
det er afgørende, at den historie, der
udformes i vejledningsrummet, forankres i den sociale verden, den unge lever i.
Derfor er det vigtigt med et opmærksomt
publikum til den igangværende/kommende udvikling. For de fleste af os er det
ikke muligt at foretage ændringer i vores
liv, uden at nogen hepper på os.
Bevidning, som er en del af en narrativ
vejledningspraksis, søger at udnytte signifikante andre (her: værkstedslærerne, men
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Bevidning er at
bemærke og at hæfte
sig ved noget i en
andens liv, ved noget
den unge har sagt
eller gjort – uden at
evaluere eller rose.

det kunne som tidligere nævnt også være
forældre, kammerater…) i en persons liv
som vidner, der kan bemærke den fortælling, den unge er ved at konstruere, og
hjælpe den på vej.
Når den unges nye viden og nye indsigter sættes i omløb i den ydre verden, er
der større chancer for, at den unge opnår
tilpas støtte og udfordring fra sine omgivelser således, at den nye spirende fortælling tyknes og bliver mere robust.
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For de fleste af os er det
ikke muligt at foretage
ændringer i vores liv,
uden at nogen hepper
på os.

Selve bevidningsprocessen
1. Vejleder/lærer i forløbet udformer med
jævne mellemrum sammen med den
unge et brev/et dokument stilet til
værkstedslæreren, hvor de sammen
beskriver og bekræfter den forandring/
udvikling/de fremskridt, som de oplever, der sker i unges liv. Hvad har den
unges udfordringer været, hvad har hun
gjort/udfordret sig selv i forhold til, og
hvordan er det gået/hvad er anderledes
nu? Gerne meget konkret og i små bitte
(nye) handlinger/måder at være på i et
helt almindeligt fortællende sprog og
ikke for omfattende.
Vejleder/lærer skriver, hvad den unge
har af ønsker for den kommende periode. Hvad vil hun gerne øve sig i/gøre
mere af/blive bedre til, og hvad vil hun
evt. gerne have støtte til på værkstedet
2. Brevet/dokumentet overleveres af den
unge til værkstedslæreren.
3. Værkstedslæreren bevidner den unge
ved at fortælle den unge og skrive ned
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i brevet/dokumentet, hvad hun har
bemærket/hæftet sig ved/fået øje på
har forandret sig i den unges liv - og
hvordan det har vist sig på værkstedet og i omgangen med de andre. Igen
meget konkret og i små bitte (nye)
handlinger/måder at være på og i et helt
almindeligt fortællende sprog og ikke
for omfattende.
4. Den unge bringer brevet/dokumentet
tilbage til forløbet, hvor det opbevares
sammen med andre materialer, den
unge har.
At den unge inddrages aktivt i udformningen af brevet/dokumentet og bærer
det frem og tilbage, og at det ikke er de
professionelle, der udveksler informationer om den unge er helt centralt for
os i denne proces. Det er afgørende i
de unges læreproces, at de aktivt inddrages og gøres deltagende. Samtidig
overkommer vi på den måde den evindelige diskussion blandt professionelle,
der handler om, om man skal, og hvad
man må udveksle af informationer, og
hvordan man så gør.
Fodspor at træde i
Det gruppebaserede vejledningsforløb i
projektet er udviklet i en produktionsskolekontekst, men de metodiske overvejelser
og de erfaringer vi gør os, rækker ud over
denne skoleform og peger på perspektiver
i forhold til vejledningsforløb rette mod
unge i alle sammenhænge. I grundskolen, i
efterskolen, i kommunalt regi og i UU-centre er der ligeledes brug for at udvikle til-
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gange og metoder inden for vejledningen,
hvor unge, der ikke umiddelbart synes at
være uddannelsesparate eller valgparate,
får mulighed for at udvikle selv- og valgkompetence som en forudsætning for at
styrke deres overgange til og deltagelse i
ungdomsuddannelse.

og rum til samarbejde mellem vejledere
og lærere. Der skal to til en tango, og
skal den fællesskabsbaserede vejledning
realiseres til gavn for unge, må lærere og
vejledere byde hinanden op til dans og
træde ind i dansen med afsæt i netop hver
deres faglige kompetencer, ressourcer og
perspektiver.

Samarbejde i vejledningen
– der skal to til en tango
Fællesskabsbaseret vejledning i alle skoleformer kræver nye samarbejdsformer

1

Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler LBK nr 456 af 23/05/2012

2

DCU (2011): Viden om vejledning

3

Katznelson, Noemi (2007): De måske egnede på erhvervsuddannelserne. Erhvervsskolernes Forlag

4

ibid

5

http://ungepaatvaers.dk/category/praksisprojekter/favrskov-produktionsskole-unges-valg/

6

Jeg indgår som konsulent i projektet. ”Vi” refererer her til projektleder Charlotte Have og mig.

7

http://ungepaatvaers.dk/category/praksisprojekter/favrskov-produktionsskole-unges-valg/

8

Højdal, Lisbeth og Poulsen, Lene (2007): Karrierevalg. Studie og Erhverv

9

Ibid. Begrebet er defineret af Bandura. Læs mere om self-efficacy i f.eks: Søgaard (2002):
Mønsterbrud. Billesø& Baltzer

10

Læs mere om bevidning i f.eks: Winslade og Monk (2008): Narrativ vejledning i skolen. Dansk
Psykologisk Forlag og Holmgren og Nevers (2012)(red): Narrativ praksis i skolen. Hans Reitzels
Forlag

Liv i Skolen • 2/2014

VEJLEDNING OG INKLUSION

60

Vejledning
og inklusion
– et fælles ansvar
i efterskolen
Af Lis Brok-Jørgensen, vejledningskonsulent og Maren Ottar Hessner, pædagogisk konsulent
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Lis Brok-Jørgensen er vejledningskonsulent i
Efterskoleforeningen
Maren Ottar Hessner er pædagogisk
konsulent i Efterskoleforeningen

I Efterskoleforeningen repræsenterer vi
de 251 efterskoler i Danmark. Vi er meget
bevidste om det særlige ansvar efterskolerne har for hver enkelt ung, der tager et
efterskoleophold. Vi arbejder løbende med
at udvikle forståelsen af netop inklusion
og forskellige vejledningsformer i en efterskolesammenhæng. Opgaven består dels
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På efterskolerne har vi
flygtninge- og indvandrerelever,
grønlandske elever, færøske
elever og diplomatbørn. Vi
har unge fra Nordsjælland,
Nordjylland og Bornholm. Vi har
unge med Asperger, ordblindhed
og fysiske handicaps. Vi har
unge, der elsker rollespil,
unge der lever og ånder for
springgymnastik og unge, der
samler deres første band på en
efterskole. Vi har masser af unge,
der oplever opholdet som det
bedste år i deres liv – men vi har
også unge, der begår selvmord
i det år, de er på efterskole. En
erfaren efterskolelærer har set
det meste, når det kommer til
ungdomsliv, og han ved også, at
det er afgørende for udbyttet
af opholdet, at den unge er
inkluderet i fællesskaberne
mellem ung og voksen - ung og
ung imellem.
i at begrebsliggøre felterne, dels i at finde
vejene fra papir til praksis. I det følgende
vil vi give et blik ind i dette arbejde. Fokus
rettes i denne artikel mod vores syn på
uddannelsesvejledningen, og vores forståelse af begrebet inklusion. Vi begynder
med en tur ud til aftensmåltidet på en
efterskole.
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Uddannelsesvejledningen er en
integreret del af skolens
hverdag.

En snak ved aftensmaden
Karen sidder i spisesalen ved siden af
Sophie og snakken går. Efterskoleeleverne
har brobygningsuge, hvor de er på besøg
på forskellige ungdomsuddannelser.
Efterskolelæreren, der også sidder ved
bordet, spørger Karen: Hvad tænker du
når Sophie fortæller om sine oplevelser?
Hvilke tanker sætter det i gang hos dig?
Spørgsmålet udløser en længere snak
om oplevelserne med brobygningsugen mellem alle der sidder ved bordet.
Da efterskolelæreren senere går en tur
rundt på bo-gangene møder hun Karen og
Sophie, som har brug for at reflektere over
udtalelserne, de har hørt fra de andre ved
aftensbordet. Efterskolelæreren siger, at
de specifikke spørgsmål om den bestemte
uddannelse må de snakke med Carsten
om, men hun vil gerne være med til at
reflektere over, hvordan Sophie og Karen
kan træffe et valg, samt hvilke konsekvenser eller muligheder valget kan få for dem
personligt og socialt.
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Uddannelsesvejledning et fælles ansvar
I historien præsenteres to voksne i
efterskolen, som sammen med de øvrige
kolleger har et fælles ansvar for, at hjælpe
eleverne med at træffe deres uddannelsesvalg for fremtiden. Efterskolelæreren
sætter gang i en refleksion ved aftensbordet og følger på denne måde op på én
af vejledningsaktiviteterne, som Carsten,
skolens uddannelsesvejleder, har det overordnede ansvar for. Carsten sørger nemlig
for at efterskolen tilbyder vejledningsaktiviteter, der har til formål, at eleverne
udvikler evner, kompetencer og holdninger til at træffe et reflekteret uddannelsessesvalg. Hans kolleger spiller i denne
proces en rolle, for eksempel i forhold til
elevernes bearbejdning og afklaring, -ligesom de også selv kan bidrage med input
til processen. Efterskolens fællesskaber er
således et væsentlig rum i denne proces.
Dette kalder vi integreret vejledning.
Integreret vejledning
Uddannelsesvejledningen er altså ikke isoleret til individuelle samtaler på vejlederens
kontor – den er en integreret del af skolens
hverdag, som eksemplet med Karen og
Sophie viser. Uddannelsesvejlederen er en
resourceperson med en særlig viden og
kompetencer til opgaven. Samtidig er alle
de voksne med til at gøre eleverne robuste
til livet efter efterskolen, både på det faglige, personlige og sociale plan.
Begrebet integreret vejledning er konciperet af Rie Thomsen og Ulla Højmark
under et 2-årigt forskningsprojekt Vejled-
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Det er afgørende, at
efterskolen får talt
igennem, hvilke rolle de
enkelte voksne har og
kan byde ind med.

Ind i efterskolen
•
•
•
•

UU/kommunen
Folkeskole
Friskole
Efterskole

Personligt

Socialt

Fagligt

Vejleder

Uddannelsesparat
(proces)

Ud på livets vej
Verdensborger
Medborger
Fritid
Uddannelse
Job
Familieliv

ning i Samspil1, (2009-2011). Forskningsprojektet gjorde det her klart, at efterskolerne har særlig gode muligheder for at
give en effektfuld vejledning af de unge.
Thomsen og Højmark pegede bl.a. på, at
relationen mellem vejlederen og eleven,
samt det interne samarbejde mellem
vejlederne og de øvrige faglærere og personale, havde betydning for effekten af
vejledningen. Integreret vejledning kræver
megen organisering af opgaven, da det
er vigtigt at den ene hånd ved, hvad den
anden gør. Ellers giver det usikkerhed og
tvivl, hvis ikke alle kender deres roller og
ansvar. Det er derfor afgørende, at efterskolen arbejder bevidst med organiseringen af vejledningsopgaven, samt får talt
igennem, hvilke rolle de enkelte voksne
har og kan byde ind med.
Flere opfattelser af inklusion
Der tales i mange fora om inklusion, men
forstår vi alle det samme, når vi bruger
begrebet inklusion?
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Når vi bruger begreber
som mangfoldighed og
inklusion henviser vi til
alle de unge.

Nogle eksempler: Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) lancerede i
efteråret 2013 en konferencerække under
overskriften Inklusion – en utopi? hvor
deltagerne blev præsenteret for forskning
i mange sfærer af samfundet. Her var der
fokus på gadeplanet, på beskæftigelsen,
skolen og uddannelsen. Inklusion blev her
i bred forstand at få alle med i samfundets forskellige fællesskaber. I Inklusionslovgivningen, som også omfatter vores
område, er der tænkt på en bestemt og
meget konkret afgrænset elevgruppe –
nemlig unge, der har et specialundervisningsbehov på under 9 timer om ugen.
Begrebet er altså en elastik, der kan bruges til at adressere og udtrykke en lang
række udfordringer, opgaver og hensigter.
Der er derfor risiko for, at vi hurtigt taler
forbi hinanden, når vi anvender begrebet
inklusion.
Mangfoldighed og inklusion
Til begrebet inklusion knytter der sig ofte
en diskussion af målgrupper – hvem er
det, der skal inkluderes? Som beskrevet

64

møder vi alle typer af unge på efterskolerne. Derfor har vi i Efterskoleforeningen
valgt at begynde et andet sted. Vi tager
udgangspunkt i mangfoldighedsbegrebet,
og hermed tilstedeværelsen af voksne og
unge med mange forskellige baggrunde og
forudsætninger, samt betydningen af en
både organisatorisk og pædagogisk tilgang
baseret på et ressourcesyn. Når vi bruger
begreber som mangfoldighed og inklusion
henviser vi altså ikke til en bestemt elevgruppe, men favner i stedet alle de unge.
Vi er som alle andre påvirket af den politiske dagsorden på inklusionsområdet og
når inklusionsdebatten tager udgangspunkt i en omlægning af specialundervisningsområdet, og vi samtidig forsøger at
brede det ud til en mere generel diskussion om, hvordan vi driver skole, skaber
fællesskaber og differentierer, så er det
ikke mærkeligt, at der hersker forvirring
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rundt omkring på efterskolerne om, hvad
inklusion egentlig er og hvem der skal
inkluderes.
Før vi indkredser mere, hvordan vi ser på
inklusion i efterskolen, vil vi se nærmere på,
hvilke betingelser vi har for at skabe inkluderende fællesskaber i vores skoleform.
Det forpligtende fællesskab
Som sagt tidligere er vi en kostskoleform,
hvor undervisning og samvær, skole, fritid
og hjem smelter sammen, og vi bør og
skal have stort fokus på relationsarbejdet. Kostskoleformen er således en gave
til at inkludere unge i et fællesskab, for
hvor kan de forsvinde hen? Det er nemt at
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Der hersker forvirring
rundt omkring på
efterskolerne om, hvad
inklusion egentlig
er og hvem der skal
inkluderes.
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Vi skal sikre, at
inklusions- og
vejledningsopgaverne
hele tiden løftes
professionelt.

finde en elev, hvis hun mangler til morgensamlingen tirsdag morgen. Men samtidig
har den gave også en bagside: For hvor
skal pigen gå hen, når hun har brug for ro?
I efterskolerne arbejder vi med et kernebegreb: Det forpligtende fællesskab. Det
letter unægteligt opgaven at forpligte,
når dem, man ønsker at forpligte fysisk er
til stede det meste af tiden. Men det forpligter også de voksne i allerhøjeste grad.
Måske ofte udover det, man kan forvente
af en fagperson. De unge skal ikke bare
mærke, at de voksne er der – de skal også
mærke at de vil dem – også på det personlige plan. Samtidig må den enkelte efterskolelærer ikke brænde ud i et misforstået
forsøg på redde den enkelte unge. Det er
ingen af parterne tjent med. Den unge skal
føle tillid, nærvær og respekt i relationen
til den voksne, men må ikke blive kvalt i
omsorg. Det er en balance mellem autenticitet og professionalitet, mellem personlige relationer og pædagogisk praksis. Og
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den kommer ikke af sig selv. Den skal øves
og udvikles hver dag.
Det midlertidige fællesskab
Mange efterskoler skifter hele elevflokken ud hvert år. De unge kan frit søge den
efterskole, de vurderer matcher deres
behov og interesser bedst, uagtet geografisk placering. Selv om en del efterskoler i
praksis henter de fleste elever fra en 100
km’s radius, er der andre der ikke gør, og
enhver efterskole kan optage unge fra hele
landet – sågar fra udlandet. Mange unge
tager ét års ophold i 8., 9. eller 10. klasse og
når det slutter, er de ude igen. Det betyder,
at vi tidligt i forløbet, helst før opholdet,
skal være skarpe på at danne os indtryk af
de unges forudsætninger og behov, både
personligt, socialt og fagligt. Samtidig
skal vi allerede ved skoleårets begyndelse
være gearet til at udnytte og håndtere de
muligheder og udfordringer netop dette
års elevhold repræsenterer. Det betyder for
eksempel, at vi er afhængige af at få oplysninger fra elevens tidligere skolegang, som
kan få betydning for den enkeltes efterskoleelevs faglige udbytte af efterskoleopholdet. Ligeså skal vi sikre, at vores viden om
den enkelte unges udvikling, ressourcer
og udfordringer bliver kommunikeret klart
videre til de relevante parter, når efterskoleåret slutter.
Summa summarum danner efterskoleformens struktur, betingelser, målgrupper og
hverdagspraksis en særlig ramme for det
inkluderende arbejde.
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Inklusion – et fælles ansvar
Ligesom uddannelsesvejledning er inklusion et fælles ansvar. Ingen kan sige sig fri.
Uanset om man på efterskoler har ressourcepersoner, der i stil med uddannelsesvejlederen har en særlig ’inklusions-funktion’, er alle voksne i spil i forhold
til de unge på efterskolen. I kostskoleformen siger man godmorgen og godaften til
hinanden på en skøn eftermiddag i maj og
på en grå tirsdag morgen i november, og
de unge møder læreren, vejlederen, pedellen på gangen og i springcentret. Voksne
og unge har en hverdag sammen og med
Løgstrups ord har ”den enkelte aldrig med
et andet menneske at gøre, uden at han
holder noget af dets liv i sin hånd”.
Syn på vejledning og inklusion
Det tidligere omtalte forskningsprojekt på
vejledningsområdet affødte i 2013 udarbejdelsen af Efterskoleforeningens Vejledningssyn2 . Det var et naturligt output
af forskningens resultater, og dermed et
bud på at skabe et fælles sprog, en fælles
etik og en fælles tilgang til arbejdet med
vejledningen på efterskolerne.
På inklusionsområdet har vi ikke forsket
endnu. Indtil videre har vi lavet en undersøgelse i 2013, der, kort fortalt, viste, at
efterskolerne gerne vil inkludere, men at
de savner værktøjer til og strategier for
arbejdet. På inklusionsområdet har vi dog
ladet os inspirere af Vejledningssynet,
og der er i det forløbne år udarbejdet det
vi kalder Efterskoleforeningens syn på
Mangfoldighed og Inklusion3.
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Den unge skal føle tillid,
nærvær og respekt
i relationen til den
voksne, men må ikke
blive kvalt i omsorg.

De praktiske veje til inklusion
De syn vi fremlægger, er der nok ikke
mange der er uenige i. Det er når vi kommer til praksis, at de interessante udvekslinger opstår. Derfor har vi også forsøgt
at konkretisere synet på inklusion yderligere i det vi kalder Veje til inklusion. Det
er en beskrivelse af konkrete måder, som
vi mener efterskolerne med fordel kan
arbejde inkluderende på, for at skabe et
inkluderende miljø er ikke løst med ét greb.
Der er mange veje ind. Det er ikke nok med
tiltag overfor den enkelte unge, for så får
man isoleret indsatsen og det har ringe
effekt på miljøet. Inklusionen må på denne
måde heller ikke blive envejs, for det kan
nemt ende med at blive den unges ansvar,
om han eller hun oplever sig inkluderet.
Som vi ser det, må inklusionsarbejdet
bestå af en lang række tiltag, hvor man
åbner skolen op for de unge, for samarbejdspartnere, hvor man skaber store og
små fællesskaber og hvor man stræber
efter glidende overgange ind og ud af
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skolen. Særligt optagelsesprocessen
har vist sig at være en nøgle til et godt
inkluderende arbejde. Vores inklusionsundersøgelse viste klart, at en grundig
optagelses- og vurderingsproces er et
helt afgørende afsæt for et succesfuldt år
på efterskole for den unge. Skolerne skal
vide hvem de optager, have gjort sig klart
at de har kompetencerne til at arbejde
med netop de unge og have organiseret
sig omkring støttetiltag med mere, før den
unge står på skolen. Er det forarbejde på
plads, er der en god chance for at forløbet
bliver frugtbart for alle parter.
Strategi, sammenhæng,
organisering og samarbejde er vigtigt
Som vi ser det, må det fælles ansvar for
vejledning og inklusion aldrig blive udflydende, der hvor ingen kender grænserne
for deres individuelle roller og ansvar. Det
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kan resultere i, at nogen, typisk ildsjælene, tager for meget ansvar og at nogen
frasiger sig deres. Det kan give konflikter
og vi risikerer helt at tabe stafetten –
dvs. at miste fokus i opgaven og dermed
den unge. Vi skal sikre, at inklusions- og
vejledningsopgaverne hele tiden løftes
professionelt. Vi har derfor brug for mere
specialviden og specialfunktioner hos
vores såkaldte ressourcepersoner, samt
brug for generel viden og et løft af det
fælles ansvar blandt alle medarbejdere.
Ledelse og medarbejderne har derfor et
ansvar for organiseringen, når der skal
praktiseres integreret vejledning og skabes inkluderende miljøer.
Strategi, sammenhæng, organisering og
samarbejde er derfor nøgleord, når vi skal
sikre en bæredygtig måde at arbejde med
inklusion og vejledning på efterskolerne
fremover. Til gavn for alle de unge.

VIA University College

Noter
1

www.efterskoleforeningen.dk/da/Paedagogiske-temaer/Vejledning/Viden-om-efterskolerne/
Forskningsprojekt

2

www.efterskoleforeningen.dk/da/Paedagogiske-temaer/Vejledning/Vejledningssyn

3

http://efterskoleforeningen.dk/da/Paedagogiske-temaer/~/media/59C3021B6F614714BF57
9CDD312DFE24.ashx
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Inklusion via
vejledning
Kollektiv Narrativ Praksis som fællesskabsfremmende vejledningspraksis

Af Helene Valgreen, videnskabelig assistent

Ifølge dansk vejledningslov skal vejlederne fokusere indsatsen
på de unge, vejlederne vurderer, har særlige vejledningsbehov. I
praksis tales der om en 80/20-model, hvor de 80 % af ressourcerne
skal bruges på de 20 %. Helene Valgreen stiller spørgsmål ved
hensigtsmæssigheden i at ekskludere flertallet fra vejledning og
samtidigt udstille de få, og hun peger på Kollektiv Narrativ praksis
som en vejledningstilgang, der kan inkludere alle.

VIA University College
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Helene Valgreen er ph.d. og arbejder som
Videnskabelig assistent på Aarhus Universitet (DPU). Hun er Formand for Danmarks
Vejlederforening

Fornyligt forsvarede jeg min ph.d.-afhandling: Refleksion og fællesskab: Kollektiv
Narrativ Praksis i karrierevejledningen.
Det værdimæssige fundamentet i Kollektiv Narrativ Praksis er, at alle kan bidrage
positivt til andre menneskers liv med
deres fortælling. Udgangspunktet er en
individuel fortælling som deles med andre
i en gruppe, som ud fra de individuelle fortællinger skaber en fælles fortælling i form
af et fælles dokument. Dokument skal her
forstås i bred forstand som fx et billede,
en sang, en artikel eller et brev til undervisningsministeren. Det fælles dokument
deles med andre lignende grupper, hvorved det bliver en kollektiv proces. Vejlederens rolle bliver helt central, fordi graden
af hvordan processen lykkes, afhænger af
vejlederens faglige netværk, kreativitet og
vedholdenhed. Jeg vender tilbage til Kollektiv Narrativ Praksis senere i artiklen og
vender nu blikket mod de unge.

Kun særlige behov
tilgodeses med vejledning
Jeg indleder afhandlingen med at spørge,
hvordan det kan være at på trods af en
øget og professionaliseret vejledningsindsats er mange unge i dag kendetegnet
ved usikkerhed og tvivl i forhold til valg af
uddannelse og karriere, hvilket bl.a. giver
sig udslag i, at gruppen af unge, der ikke
får en uddannelse, ikke er mindsket de
sidste mange år. Og det er ikke fordi, der
ikke er blevet satset.
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Siden vejledningsreformen i 2003 har
der været fokus på vejledning i Danmark. Vejledning er blevet et nationalt
anliggende, som både optager borgere,
politikere og uddannelses-institutioner.
Det fremføres, at samfundets behov er,
at flere unge skal tage en uddannelse og
komme i arbejde. Derfor har især overgangsvejledningen fået opmærksomhed.
Siden Vejledningsreformens tilblivelse har
unge med særlige behov for vejledning
været den primære målgruppe. Frem for
at differentiere vejledningen skal vejlederne fra begyndelsen prioritere indsatsen, så den målrettes unge, som har
behov for en særlig vejledningsindsats.
Der bliver dermed tale om et enten-eller:
Enten har den unge særlige behov for vejledning, eller også har den unge ikke særlige behov for vejledning. I praksis taler
man om en 80/20-model, hvor 80 % af
ressourcerne skal gå til 20 % af de unge.

Enten har den unge
særlige behov for
vejledning, eller også
har den unge ikke
særlige behov for
vejledning.
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Reform har ikke hjulpet
På trods af denne satsning på en prioriteret vejledningsindsats har antallet af
25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse over de sidste 10 år, ligget lige
under 80 % med en svagt faldende tendens
fra 79,2 % i 2003 til 77,0 % i 2010 ifølge tal
fra Danmarks Statistik i 2012.
Det er en kode, vi åbenbart ikke formår
at knække i Danmark og derfor er der al
mulig grund til at forske i, hvordan vi kan
gå nye veje i vejledningen. På den ene side
har unge i dag mange muligheder, hvad
angår uddannelse, arbejde og fremtid.
På den anden side kan netop de mange
muligheder virke uoverskuelige, stressende og handlingslammende.
Uddannelsesforskning viser, at valg
af uddannelse og erhverv i det postmoderne samfund ikke længere blot handler
om at finde sin rette hylde, men er blevet
et omfattende identitetsarbejde for den
enkelte unge. Samtidigt oplever de unge,
at det er deres eget ansvar at lykkes med
deres liv, deres uddannelse og deres valg.
Alle har behov for vejledning
– mere eller mindre
Min afhandling viser, at sårbarhed ikke
behøver at være enten-eller. I stedet for
at opdele mennesker som henholdsvis
sårbare og ikke-sårbare, altså en dikotomi,
ville det være mere hensigtsmæssigt at se
på sårbarhed som en gradient, hvor det at
være sårbar opfattes som et menneskeligt
vilkår og noget alle mennesker føler sig i
større eller mindre grad. Sårbarhed er ikke

VIA University College

kun knyttet til forældrenes indkomst og
uddannelsesbaggrund og sårbar er ikke
altid synlig.
På den baggrund giver det ikke mening
at have en vejledningslov, der baserer sig
på, at vejledning skal målrettes – og jeg
citerer: ”unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder
ved at vælge, påbegynde eller gennemføre
en uddannelse eller vælge et erhverv.”,
som der står i loven.
Inden jeg går videre, vil jeg kort gennemgå, hvad karrierevejledning er for
en størrelse. Karriere defineres her som
uddannelse og erhverv - og som livsvalg
i en bred forståelse. Karrierevejledning
bliver dermed helhedsorienteret og noget,
der kan foregå livet igennem.
En rationel og en humanistisk vejledning
Kendetegnende for karrierevejledning som
videnskabeligt område er, at det er tæt forbundet med en række store videnskabelige
felter, såsom psykologi, pædagogik, filosofi,
sociologi og antropologi. Samtidigt er karrierevejledning knyttet sammen med læring
som en tværgående faglighed. Imellem
disse mange felter bevæger karrierevejledning sig som et selvstændigt område, der
samtidigt låner fra de andre.
På internationalt plan kan karrierevejledning spores tilbage til 1600-tallet.
Peter Plants forskning viser, at dansk
uddannelses- og erhvervsvejledning for
alvor begyndte i 1886 med Alfred Lehmanns oprettelse af Psykofysisk Laboratorium i København.
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Gruppen af unge, der
ikke får en uddannelse,
er ikke mindsket de
sidste mange år.

Hvor industrikulturens vejledningssyn
er kendetegnet ved en rationel tilgang,
hvor det gælder om at hjælpe mennesket
på rette hylde, vinder et humanistisk og
udviklingspsykologisk perspektiv i karrierevejledningen frem i løbet af 1950’erne.
Den amerikanske psykolog Donald E.
Super fremsætter for første gang sin teori
om karriereudvikling i 1953 og vedbliver
at udvikle teorien frem til sin død i 1994.
Supers teori består af tre nøgleaspekter: begreberne ’life span’, life space og
self-concept. På dansk: livsforløb, leverum
og selvopfattelse. Grundlæggende for
Supers teori er, at karrierevalg ikke kan
adskilles fra menneskets øvrige liv og at
karriereudvikling er en livslang proces.
Med afsæt i Supers teori udvikler Supers
elev og kollega, Mark L. Savickas, sin teori
om karrierekonstruktion og karriereudvikling. Sammen med en række internationale
forskere fremsætter Savickas i 2009 et
nyt paradigme for karrierekonstruktion i
det 21. århundrede, nemlig: ’Life designing’.
Parallelt med det nye paradigme lever
den rationelle tilgang til vejledning videre,
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Narrativ vejledning er
handlingsorienteret
En af grenene indenfor vejledning er narrativ karrierevejledning, som dækker over et
bredt felt af vejledningsmetoder, der sætter
fortællingen i centrum. Gennem tiden er de
blevet benævnt forskelligt men dækker på
et overordnet niveau over sammenlignelige,
helhedsorienterede idealer. Kendetegnede
for narrative vejledningsmetoder er, at de er
handlingsorienterede og at fortællingerne
er afgrænsede og intentionelle. Min forskning lægger sig i dette narrative spor.
Min ph.d.-afhandling indbefatter unge
i alderen 17-24 år som af vejlederen bliver
betegnet som sårbare på forskellige måder
og i forskellige grader. Ud fra tilgange Kollektiv Narrativ Praksis anvendte jeg konkret metoderne Fælles Narrativ Tidslinje
og Livstræet, som jeg organiserede som
heldagsworkshopper med grupper af 6-8

Vejledningsspiralen skaber refleksion
Ud fra min empiri har jeg udviklet modellen
Vejledningsspiralen, som på et teoretisk
niveau viser, hvad der foregår i karrierevejledningsprocessen med Kollektiv Narrativ
Praksis (Figur 1). Vejledningsspiralen kan
bruges som model for en vejledning, der
både styrker de vejledtes fortællinger og
giver dem nyt netværk. Modellen kan også
bruges som inspiration til, hvordan man
kan arbejde med refleksion i vejledningen.

Vejledningsspiralen
Reﬂektere
R3

Skabe

hvilket fx viser sig i aktuel uddannelses- og
vejledningslovgivning, hvor der fokuseres
på det sikre karrierevalg og hurtig gennemførelse af uddannelse.

personer. Med metoden Fælles Narrativ
Tidslinje bad jeg fx de unge om at fortælle
om en situation, hvor de havde haft en
virkelig god oplevelse med en skole, en
oplevelse som var positivt afgørende for
deres liv. Uanset hvem de var, hvilken baggrund de havde, hvilke skoleoplevelser, de
kunne berette om og deres grad af sårbarhed var alles fortællinger interessante for
de andre. Man fik ikke en bedre fortælling
af at have haft et forholdsvist enkelt skoleforløb, nærmest tværtimod. Alle kunne
lære noget af hinandens fortællinger.

R2

R1
L3

L2

L1

C1

C2

C3

S1

Lytte

De mange muligheder
kan virke uoverskuelige,
stressende og
handlingslammende.

S2

S3

Dele

Figur 1: Vejledningsspiralen (Valgreen 2013)
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Overordnet betragtet kan Kollektiv
Narrativ Praksis karakteriseres som en
refleksionsproces, der foregår som en
spiralbevægelse. Bevægelsen begynder
som refleksion over en fortælling, som dernæst giver anledning til at skabe en fortælling, som man deler med andre. Undervejs
lytter man til de andres fortællinger. Det
giver anledning til ny, fælles refleksion og
skabelse af en fælles fortælling. Den deler
man med andre, der har været igennem en
tilsvarende proces og som gennem det at
lytte til fortællingen reflekterer over egen
fortælling og på den baggrund skaber
dybde i den gamle fortælling – eller skaber en ny. Således kan fortællingerne og
refleksionerne blive ved med at forgrene
sig ud i nye netværk i en stadig spiralbevægelse. Analysen viser, at for at dette kan
lykkes, kræver det, at vejlederen bruger sit
eget faglige netværk – eller opdyrker nye.
Refleksionen afhænger
af meningsfuldhed
Med afprøvning og videreudvikling af
Kollektiv Narrativ Praksis til anvendelse i
karrierevejledning var mit håb, at tilgangen kunne åbne for refleksion og fællesskab for de unge og dermed udfolde nye
muligheder for deres fremtid. Med alle
de mange valg, man som ung i dag skal
foretage om sin fremtid, er refleksionen
ikke til at komme udenom. Min forskning
viser, at i hvor høj grad Kollektiv Narrativ
Praksis giver anledning til refleksion hos
deltagerne, afhænger af oplevelsen af
meningsfuldhed.
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Mange af de unge fandt Kollektiv Narrativ Praksis meningsfuld, hvilket gav anledning til refleksion over deres kompetencer,
skoleforløb, personlig udvikling, uddannelsesvalg og fremtidsperspektiver. En lille
gruppe af de unge syntes, det var svært,
nogle få at det var direkte nytteløst. De
kunne ikke se meningen med workshoppen og kunne dermed ikke bruge Kollektiv
Narrativ Praksis som afsæt til refleksion.
Det skal dog bemærkes, at det fra vejledernes perspektiv så ud til, at alle unge
lærte noget undervejs, også selvom det
for nogle af dem var en krævende proces,
som ikke gav et positivt resultat her og
nu. Men graden af refleksion var lav hos
disse unge sammenlignet med dem, der
fandt metoden meningsfuld.
For at få en klarere forståelse af dette
forhold har jeg i min analyse inddraget
den israelsk-amerikanske professor i
medicinsk sociologi Aaron Antonovskys
teori om ’Sense of Coherence’, på dansk:
Oplevelse af sammenhæng.

At være sårbar er et
menneskeligt vilkår og
noget alle mennesker
føler sig i større eller
mindre grad.
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Det giver ikke mening at
have en vejledningslov,
der baserer sig på,
at vejledning skal
målrettes.

Antonovsky sammenfatter teorien i tre
begreber: begribelighed, håndterbarhed
og meningsfuldhed. Antonovskys forskning viser, man kan have forskellige kombinationer af høj og lav score på de tre
komponenter. Den vigtigste komponent er
meningsfuldhed, dernæst følger begribelighed og til sidst håndterbarhed, men
mestring af livet afhænger af Oplevelse af
sammenhæng som en helhed.
Formidling af information
og viden er ikke nok
I en udgivelse fra 2009 kobler den norske
lektor Hans Inge Sævareid vejledning til
Antonovskys teori. En af Sævareids pointer er, at vejlederen ensidigt kan komme
til at fokusere på at give information og
viden fra sig uden at få den vejledningssøgende til at fornemme sin egen motivation for et givent valg. Sævareid peger på,
at vejledningen kan fremme oplevelsen
af meningsfuldhed ved at fremme den vejledningssøgendes motivation.
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Det jeg kan konkludere ud fra mine data
er, at når meningsfuldheden ikke er til
stede, er vejledningsaktiviteten Kollektiv Narrativ Praksis hverken begribelig
eller håndterbar, hvorved workshoppen
blev meningsløs og ikke gav anledning til
refleksion.
Derimod er der noget der tyder på, at
når meningsfuldheden er til stede, er der
potentielt mulighed for både at begribe
og håndtere vejledningsaktiviteten, også
selvom der scores lavt på de andre komponenter. Dette fund gælder måske også
andre vejledningsaktiviteter, men det kan
afhandlingen ikke sige noget om. Men hvis
det skulle være tilfældet, ville det betyde,
at meningsfuldhed for deltagerne bør
være det første kriterium, der skal være
opfyldt i vejledning. Hvis vejledningen ikke
opleves meningsfyldt, vil den ikke give
sammenhæng i deltagernes liv.
Alle skal være med
En af afhandlingens pointer er, lidt populært sagt, at alle skal være med, for at
alle kan komme med. Vejlederens valg
af metoder kan være med til at skabe
en inkluderende vejledningspraksis, så
det bliver meningsfuldt for alle at være
med. Ved at inkludere alle får vejlederen
samtidigt mulighed for at differentiere
vejledningen fremadrettet frem for på
forhånd at prioritere indsatsen til dem, de
opfatter, har særlige behov. I min afhandling når jeg frem til, at risikoen ved den
prioriterede vejledningsindsats, i praksis
en 80/20-model, er, at den risikerer at
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skabe stigmatisering frem for inklusion.
Derimod kan man som vejleder være med
til at opbygge nye solide netværk for den
enkelte, hvis man knytter vejledning til
fællesskabet. De unge lærer meget af at
lytte til hinanden i en faciliteret proces.
Kollektiv Narrativ Praksis er et eksempel
på en inkluderende vejledningstilgang,
der tager udgangspunkt i fællesskabets
muligheder.

Narrative
vejledningsmetoder er
handlingsorienterede
og fortællingerne
er afgrænsede og
intentionelle.

Litteratur
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Overgang fra grundskole
til erhvervsuddannelse
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Udvidet
samarbejde
på tværs

Af Jette Larsen, lektor og Rie Halling Steen, projektleder
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Jette Larsen er ph.d. og lektor på VIA University College
Rie Halling Steen er projektleder og underviser i sundhed og idræt på Randers Socialog Sundhedsskole

Mange kan være involverede i
overgangen til erhvervsuddannelserne. Ud over den unge selv
og dennes forældre kan det
være folkeskolelærere, uu-vejledere, eud-lærere1 og -vejledere,
måske med hvert sit perspektiv
og hver sin forståelse af, hvad
der er på spil.
Denne artikel bygger på et
projekt ”Forbedrede overgange
fra grundskole/produktionsskole
til eud”2 gennemført 2013-14 på
otte forskellige erhvervsskoler i
forskellige former for samarbejde med skoler, der sender
elever til dem.

Skolerne i projektet havde en række hypoteser om, hvad der kan give problemer i
overgangen, herunder:
1. Kulturchok, mangel på tryghed og
mangel på kendskab til krav
2. Mangel på forældresamarbejde og
dermed forældreopbakning, mangel på
overførsel af informationer om eleven til den nye uddannelse, lærernes
manglende kendskab til uv-former og
læringsmiljø
Det første punkt dækker, hvad de professionelle forestiller sig er vigtigt set fra
elevens side. Punkterne angiver nogle
områder, hvor de involverede i overgangen
kan agere kompensatorisk og hjælpe på
noget, eleven har brug for, for at få en god
overgang.
Det andet punkt handler om afhjælpning
af de professionelles mangel på viden
om eleverne og deres rammer. De kan
savne viden om og opbakning fra hjem-
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memiljøet, personlig overbragt viden
om eleverne og viden om, hvad eleven
henholdsvis er vant til eller kan forvente af
undervisnings- og omgangsformer mm.

Eleverne får mulighed
for seks gange at
tilmelde sig et valgfag
på en erhvervsskole.

Elever fra 7.-9. klasse i praktik
på erhvervsuddannelsen
I projektet er der arbejdet med forskellige
faser i de unges overgang til erhvervsuddannelserne. Her vil vi give et eksempel på
et delprojekt, rettet mod unge i grundskolen, der endnu ikke har truffet deres
uddannelsesvalg. Målet omfattede, at de
unge fik et selvoplevet kendskab til skoleog læringsmiljø og de faglige krav på en
erhvervsuddannelse. Dette som et led i
kvalificering af elevernes valg- og erkendelsesprocesser, således at de kunne blive
mere sikre på deres valg og opleve større
tryghed i overgangen, hvis de senere
valgte at starte på eud.
Projektet har arbejdet med at udvikle
valgfag på erhvervsskoler for elever i 7.-9.
klasse. Som en del af udviklingen, der er
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foregået i samarbejde mellem folkeskole
og erhvervsuddannelse, er også tilstræbt
en kompetenceudvikling af lærerne.
I det følgende beskrives først valgfagsprojektet, derefter hvordan man har arbejdet med lærernes gensidige kendskab til
uddannelsesområder, pædagogik mm.
Selvoplevet kendskab til
læringsmiljø og fag på eud
Erhvervsskolerne i en kommune har
samarbejdet med en folkeskole og UU
om at give de unge i folkeskolens ældste
klasser en mulighed for at tage valgfag på
erhvervsskolerne i et brobygningslignende
forløb. Forløbene har en varighed på tre
skoledage i efteråret og tre skoledage i
foråret. Første gang var der tilbud om:
”Mennesket, sundhed og idræt”, ”Kreativitet og udtryk”, ”Service” samt ”Håndværk”.
Som en del af forløbet blev forældrene
inddraget, både da forløbet på forhånd
blev grundigt præsenteret, og senere,
hvor begge erhvervsskoler var vært for et
forældrearrangement, som gav forældrene
mulighed for at se billeder og produkter
fra valgfagene. Desuden fik forældrene en
rundvisning på erhvervsskolen med mulighed for at se faglokaler og stille spørgsmål
til erhvervsskoleundervisere og ledere.
Fremover er det meningen, at der skal
tilbydes langt flere fagvalg, så eleverne i
løbet af de ældste klassetrin får mulighed
for at tilmelde sig flere gange og dermed
få et større og bredere kendskab til brug i
deres afklaring om uddannelsesvalg.
Eleverne får, som det fremgår af denne
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figur, mulighed for seks gange at tilmelde
sig et valgfag på en erhvervsskole.

7. klasse

efterår og forår

8. klasse

efterår og forår

9. klasse

efterår og forår

Støtte til elevernes valgog afklaringsprocesser
Valgfagsforløbet skal give eleverne et
selvoplevet kendskab til uddannelserne,
både som et indblik i de fysiske rammer
for undervisningen, kendskab til skolernes
indretning og faciliteter og nogle undervisningsemner og undervisningsformer.
Lærerne på erhvervsskolerne skal kunne
informere grundskoleeleverne om hvilke
muligheder, der er for hjælp og støtte på
erhvervsskolerne.
En vigtig erfaring i forbindelse med
valgfagsdagene er, at eleverne ønsker
yderligere indsigt i den almindelige
hverdag på et grundforløb eller hovedforløb. De ønsker også mulighed for at se
fagbøger og lektionsplaner for de enkelte
uddannelser for at kunne danne sig et
indtryk af, hvad der kræves, og hvad det vil
sige at være elev på en specifik uddannelse på erhvervsskolen. Eleverne ønsker
sig også flere informationer om erhvervsskolefag, erhvervsskoleuddannelser og
muligheder for videreuddannelse. Det kan
være en mulighed, at en UU-vejleder er
til stede på erhvervsskolerne i valgfagsdagene, så eleverne med det samme har
mulighed for at få besvaret spørgsmål, der
opstår undervejs i forløbet.

Endelig har eleverne udtrykt stor
tilfredshed med at de på nogle valgfag
havde medbestemmelse og mulighed for
at vælge, hvad de gerne ville arbejde med.
Fremover skal eleverne på valgfagene
opleve medansvar og medbestemmelser
i aktiviteter, da dette også indgår som en
del af læringsmiljøet og som krav til elever
på erhvervsskoler.

Eleverne ønsker
yderligere indsigt i den
almindelige hverdag
på et grundforløb eller
hovedforløb.

Tryghed i overgangen
For de elever, der siden starter på et
grundforløb, er målet, at de (og deres
forældre) er trygge ved erhvervsskolen og
ved, at der er mulighed for den nødvendige støtte og opbakning – både hvad
angår det faglige og det sociale.
Eleverne havde generelt oplevet en
god modtagelse og har været glade for,
at underviserne ”havde en god gejst”. De
gav udtryk for, at de følte sig trygge og at
det var spændende med nye undervisere
og at være i nye omgivelser. Da erhvervs-
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skoleunderviserne inden valgfagsforløbet havde observeret undervisningen i
folkeskolen, havde eleverne set nogle af
valgfagsunderviserne før. Det kan have
medvirket til at skabe tryghed, da eleverne
kom ud på erhvervsskolerne.
Gensidigt kendskab og
samarbejde mellem lærerne
Sideløbende med valgfagsprojektet blev
der sat fokus på folkeskolelærernes og
erhvervsskolelærernes indbyrdes kendskab til hinandens måde at arbejde på.
Som en del af forberedelsen til valgfagsprojektet har lærerne fra skolerne
mødtes hos hinanden, og erhvervsskolelærerne har observeret undervisning på
folkeskolen. Siden har folkeskolelærerne
besøgt deres elever og observeret på
erhvervsskolerne. I figuren nedenfor ses,
hvad der har været arbejdet med.

Observationer
i folkeskolen
Erfaringsudveksling

Diskussioner

Lærerudvikling
Kulturelle
forskelle

Samarbejde

Observationer
på erhvervsskolen
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Eleverne har været glade
for, at underviserne
”havde en god gejst”.

Forløbet af lærerkompetenceudviklingen
1. Observationer i folkeskolen
Erhvervsskoleundervisere besøgte og
observerede undervisning i flere fag på
folkeskolen. Der var fokus på undersøgelse af forskelle i pædagogisk og
didaktisk tilgang til undervisning på hhv.
grundskole og erhvervsskole samt på at
få erfaring med elevgruppen 7-9. klasse.
2. Observationer på erhvervsskolerne
Lærere fra folkeskolen observerede
under valgfagsdagene forskellige
uddannelser på erhvervsskolerne samt
undervisning af deres egne elever på
valgfagslinjerne. Formålet var at skabe
mulighed for lærerkompetenceudvikling
i forhold til viden om erhvervsskolernes
fag, fagniveau, elevsammensætning
og erhvervsskolernes pædagogiske og
didaktiske tilgang til undervisningen.
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3. Erfaringsudveksling og diskussioner af
læringsmiljø og krav til elever
Undervisere fra erhvervsskolerne og
lærere fra grundskolen udvekslede
erfaringer fra de tre valgfagsdage både
med henblik på lærerkompetenceudvikling og evaluering af valgfagsforløbet.
Den gensidige observation af hinandens
undervisning og besøgene på hinandens skoler åbnede op for en drøftelse
af hvilke kompetencer, der forventes
af grundskoleeleverne, når de skifter til
erhvervsskolen. Erfaringsudveksling og
evaluering tog udgangspunkt i at identificere, om der er væsentlige forskelle
på det læringsmiljø, herunder pædagogik og didaktik, som eleverne oplever i
grundskolen og på erhvervsskolen.
4. Udvikling af samarbejde og opmærksomhed på kulturforskelle
Skolerne konkluderer, at det er væsentligt at have fokus på samarbejdet
mellem erhvervsskoleundervisere og
grundskolelærere i overgangen: Informationsniveauet fra begge skoler skal
være højt, således at eleverne føler,
at de kan få opklaret tvivlsspørgsmål
på forhånd. At de møder nogle kendte
ansigter på erhvervsskolen kan også
være med til at skabe tryghed.
Det er væsentligt at være opmærksom
på, at der findes forskellige kulturer på
forskellige skoler for, hvordan man tilrettelægge skemaer, årshjul, tidregistrering
mm. Det kan få betydning for mulighe-
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derne for et tæt samarbejde skolerne
imellem, og det kan helt praktisk få betydning for, hvornår og hvordan valgfagsdage
kan placeres.

Det er væsentligt at
have fokus på samarbejdet mellem
erhvervsskoleundervisere og grundskolelærere.

En god overgang kræver diskussion
af kultur og af menneskesyn
Kultur og ”kulturchok” nævnes også i litteraturen i forbindelse med elevernes skift
til erhvervsuddannelserne. En skoles kultur
indbefatter de forestillinger man har om
eleverne og om hvordan de skal mødes.
Ulriksen(2004) har introduceret begrebet
’den implicitte elev’ om det billede, som
lærerne har af, hvordan ’standardeleven’ er.
Det vil sige den elev, som man forudsætter, for at undervisningen og uddannelsen
kan realiseres som intenderet. Til forestillingen om den implicitte elev hører de
handlinger og den praksis, som forudsættes hos eleven for at kunne gennemføre på
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en meningsfuld måde. Disse forestillinger
er ikke nødvendigvis udtalte og dermed
hverken verificerede eller diskuterede,
men ligger underforstået i miljøet. Når
flere faggrupper og institutioner er involveret, er der måske betydelige forskelle
på det elevbillede, man tilrettelægger sin
professionelle indsats efter.
Dette stiller krav til udvikling af de professionelle og deres arbejde med og forståelse af overgange. Flere af deltagerne i
det store projekt har da også fremhævet
de professionelles samarbejde på tværs af
institutioner som det vigtigste i overgangen. Således at overgangen bliver en fælles opgave for skolerne og ikke et kunstigt
brud. En af vejene kan være at åbne en
diskussion, som handler om de professionelles menneskesyn.

En skoles kultur
indbefatter de
forestillinger, man har
om eleverne og om
hvordan de skal mødes.

Litteratur
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Sådan vejleder vi eleverne på

AARHUS TECH
Af Anni West Koordinerende vejleder

Jeg havde lige siddet med en ung fyr, som gik på produktionsskole
og som var i tvivl, om han var klar til at starte på et grundforløb som
tømrer, fordi han havde haft en dårlig tid i folkeskolen og ikke havde
fået lært de grundlæggende regningsarter og også havde det svært
med at skrive et forståeligt dansk. En time efter denne samtale
blev jeg ringet op af en ung mand, der spurgte, om han kunne blive
tilmeldt et grundforløb på tømreruddannelsen.
Ja, selvfølgelig, svarede jeg og gav ham datoen, hvor det næste forløb
startede.
Jeg læser jura på universitetet i øjeblikket, forklarede han, men jeg
vil hellere lave noget med mine hænder.
Og så fortsatte han: Jeg mangler kun at skrive specialet, og nu er
det så, jeg vil spørge dig, om du tror, det er muligt at skrive det,
samtidig med at jeg tager grundforløbet på tømreruddannelsen?
Disse to samtaler siger lidt om, at de elever vi har på grundforløbene
på AARHUS TECH er vidt forskellige både med hensyn til alder,
skolebaggrund og tidligere uddannelse.
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Med udgangspunkt i skolens sidste elevprofilundersøgelse ses det, at aldersforskellen mellem eleverne er stor på grundforløbene:
Elevernes alder

Anni West er uddannet lærer og vejleder og arbejder som koordinerende vejleder i Aarhus TECHs vejledningsservice

15-17 år

12 %

18-20 år

35 %

21-26 år

35 %

>26 år

18 %
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Om efteråret har vi flere unge elever end
om foråret pga. de unge fra grundskolen,
der starter hos os i august måned.
Hvis vi ser på tallene for elevernes skolebaggrund, ser fordelingen således ud:
Elevernes skolebaggrund
9. klasse

22 %

10. klasse

26 %

Produktionsskole

7%

Gymnasial uddannelse

16 %

Andet (fx EGU og universitet)

29 %

Lad det være illustration nok af, at elevgruppen på erhvervsskolerne er særdeles bred og mangeartet, og at vi derfor i
mange år har arbejdet med inklusion.
Sådan arbejder vi med
inklusion og fastholdelse
I 2009 startede vi på AARHUS TECH et
forsøg, der strakte sig over 3 måneder og
som gik ud på at forsøge at fastholde flere
elever i en klasse på mekanikeruddannelsen ved at tilbyde dem idræt og sundhed
på skoleskemaet. Klassen gik til boksetræning 2 lektioner 2 gange om ugen, fik
hver dag gratis morgenmad, vand og et
stykke frugt i første frikvarter, fik lavet 3
sundhedsprofiler i løbet af perioden samt
fik en træningsdragt og to T-shirts til boksetræningen.
Normalt var der et frafald på op til 40 %
i løbet af grundforløbet på mekanikeruddannelsen, men på dette hold havde

Elevgruppen på
erhvervsskolerne er
særdeles bred og
mangeartet, og man
har i mange år arbejdet
med inklusion.

kun én elev forladt uddannelsen efter de
3 forsøgsmåneder (og det var, fordi han
blev så glad for idræt og hellere ville gå på
Idrætshøjskolen).
Men hvad har det nu med inklusion at
gøre? Jo, til træningen arbejdede eleverne
sammen to og to eller tre og tre, og de
elever, som normalt havde svært ved at
komme med i en gruppe, fik nu nemmere
ved det også i andre sammenhænge,
fordi de allerede havde været i forskellige
grupper ved boksetræningen. Erfaringen
vi kunne uddrage var altså, at når vi satte
eleverne sammen i forskellige – nogle
gange tilfældige – grupper og i andre sammenhænge end den faglige, blev stort set
alle elever inkluderet i klassens arbejdsfællesskab. Klassen blev mere sammentømret.
Efter dette forsøg blev idræt en fast
bestanddel på de fleste af skolens grundforløb. Og et nyt projekt udsprang i 2010
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Flere elever følte sig
socialt inkluderede, når
de oplevede hinanden i
idrætssammenhænge.

af dette første. Lisbeth Grønborg, ph.d.
studerende, psykologisk institut Århus
Universitet fulgte i 9 måneder et grundforløb som en almindelig elev og deltog
på lige fod med de andre elever i alle fag,
herunder også idræt, som var boksetræning og kredsløbstræning.
Lisbeths resultater bekræftede det første forsøg, at flere elever følte sig socialt
inkluderede, når de oplevede hinanden i
idrætssammenhænge, men der var også
en sjov krølle. Der var nemlig en mindre
del af eleverne, som absolut ikke ønskede
at deltage i idrætstimerne, selv om de var
obligatoriske. Denne gruppe fandt sammen om at tage på fastfood restaurant i
idrætstimerne og det interessante er, at
det sammenhold de fik på restauranten
både gav dem en følelse af accept og af at
høre til og fastholdt dem på samme måde
som gruppen, der dyrkede idræt.
Det kan således konkluderes, at inklusion kan finde sted, når den enkelte føler
sig set og accepteret af en gruppe og ikke
nødvendigvis af hele klassen.
Man kan så spørge, hvor stor sådan en
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gruppe mon skal være?
Et andet af skolens forsøg på fastholdelse kan måske illustrere dette.
På Center for mad og gastronomi på
AARHUS TECH har man kørt forsøg med
makkerpar ved starten af grundforløbet/uddannelsen, dvs. at eleverne fra
dag ét får tildelt en makker – en anden
af eleverne. Det er deres opgave at tage
kontakt til hinanden i tilfælde af fravær og
at sørge for at samle materialer og informationer om undervisningen og lektierne,
hvis den anden er fraværende. Efter 14
dage skifter man makker – da sammensætningen af makkerparrene er tilfældig,
kan der være par, der fungerer rigtigt godt
sammen, og andre der ikke gør. Derfor er
et skift en god ide, men hensigten med
skiftet er også, at eleverne skal lære flere
andre at kende. Efter yderligere 14 dage
skiftes der endnu engang, og derefter
kører de 4 elever, som har skiftet indbyrdes, sammen i en gruppe.
Disse makkerpar/-grupper opløses
stille og roligt af sig selv hen ad vejen og
har opfyldt deres mission, for frafaldet på
denne indgang er faldet ganske meget.
Alle skolens tal viser, at det især er starten
på uddannelserne, der er vigtig i forhold
til inklusion og fastholdelse. Det er også
logisk, at en del elever vil føle sig mest
usikre og sårbare, når de møder et nyt sted
og skal til at finde deres plads i gruppen.
Efter de første par måneder er der etableret forskellige gruppeforhold, som eleverne
selv vedligeholder uden indblanding.
I forhold til hvor stor en gruppe skal
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være for at skabe inklusion for eleverne,
tyder dette forsøg altså på, at en størrelse
på 2 – 4 elever er tilstrækkelig for mange.
Andre initiativer
På AARHUS TECH har vi også mange
andre muligheder for at inkludere og
fastholde elever. Her kan nævnes Specialpædagogisk Støtte, som ungdomsuddannelserne kan søge til deres elever med forskellige handicaps gennem SU-styrelsen.
Disse handicaps er beskrevet som: Læse-/
skrivevanskeligheder, bevægevanskeligheder, blinde og svagsynede, døve og hørehæmmede samt psykiske vanskeligheder
og udviklingsforstyrrelser.
Som alle andre steder i samfundet har
vi også på skolen en del elever med diagnoser som ADHD, ADD, Aspergers osv.
Disse elever har ofte brug for en ekstra
person i klassen nogle timer om ugen
og en voksen, som de kan sparre med
omkring deres særlige problemstillinger.
Det har betydet rigtigt meget for inklusionen af disse elever, at vi kan søge op til 5
støttetimer om ugen pr. elev.
Derudover har skolen 4 psykoterapeuter
tilknyttet. Her kan alle skolens elever få op
til 6 gratis og uforpligtigende samtaler, hvis
de har behov for det. Ordningen bruges
meget, og hvert år laver vi en lille undersøgelse af, om det virker. Formodningen er, at
elever der søger hjælp hos psykoterapeuterne, er i større risiko for både frafald og
eksklusion end andre elever. Vores opgørelser de sidste 3 – 4 år har hver gang vist,
at frafaldet er mindre blandt de elever, der
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Især den del,
der omfatter de
stærkeste elever, har
vi haft en tendens til
at overse – de skulle
jo nok klare sig.

benytter sig af tilbuddet, end blandt skolen
øvrige elever. Så ja, det virker!
Derudover har vi mentorer, coaches og
vejledere, som også hjælper eleverne i
dagligdagen. Og der er mange flere tiltag,
som vi benytter os af – i flæng kan fx nævnes samtaler før start på grundforløbet for
at afstemme forventninger, anerkendende
pædagogik, supervision, styrkebaseret
vejledning og gruppevejledning. Men det
vil føre for vidt at gennemgå dem alle her.
Definition af inklusion
Allevegne er der i øjeblikket meget snak
om inklusion, men hvis man skal diskutere
noget, er det rigtigt vigtigt at være enige
om definitionen af det, man diskuterer,
i modsat fald kan man diskutere meget
længe! Så hvordan defineres inklusion
egentligt?
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har
defineret inklusion på følgende måde:

Liv i Skolen • 2/2014

SÅDAN VEJLEDER VI ELEVERNE

Den mest udbredte definition på inklusion
i den danske folkeskole er, at en elev med
særlige behov er inkluderet, når eleven
har udbytte af almenundervisningen og
deltager aktivt i det sociale fællesskab.
Samtidig mener de fleste, at et læringsfællesskab er inkluderende, når alle elever
bidrager aktivt til, har udbytte af og udvikler positive selvbilleder på baggrund af
fællesskabets aktiviteter.
Kilde: EVA: Indsatser for inklusion i folkeskolen, 2011

Inklusion kan finde sted,
når den enkelte føler
sig set og accepteret
af en gruppe og ikke
nødvendigvis af hele
klassen.
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EVA peger her på to forskellige ting. For
det første hvornår en elev med særlige
behov er inkluderet, og for det andet at
”alle elever bidrager…, har udbytte af og
udvikler…”. Den første del om elever med
særlige behov er nok den del, de fleste
tænker på, når talen falder på inklusion
– at sørge for at sårbare elever og elever
med særlige udfordringer bliver en del af
helheden. Den anden del tror jeg derimod ofte, vi glemmer. For især den del,
der omfatter de stærkeste elever (fagligt,
personligt og/eller socialt), har vi haft en
tendens til at overse – de skulle jo nok
klare sig. Men også disse elever har altså
krav på udbytte og udvikling i fællesskabet, hvis vi accepterer EVAs definition.
På AARHUS TECH har vi de sidste par
år fået øjnene mere og mere op for denne
del af vores elever, og vi har fx oprettet
et eliteforløb på vores mekanikeruddannelse af samme grund. Vi vil nemlig gerne
tilgodese, at alle skal have mulighed for
at udvikle sig ud fra det sted, hvor de står
dag ét. Det vil aldrig blive muligt at gøre
alle ens og lige dygtige på alle områder.
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Nej, hele øvelsen går meget mere ud på at
give alle muligheder for at udvikle sig og
samtidig skabe accept og forståelse i hele
gruppen af, at vi er forskellige.
Bedste råd: Vær åben og fordomsfri
Det er erfaringen på AARHUS TECH, at der
ikke bare kan peges på en enkelt ting, der
virker, og som er det magiske redskab, der
skaber inklusion af alle. Det er en bred vifte
af tiltag, der tilsammen gør en forskel.
MEN der er stor forskel på ungdomsuddannelserne og folkeskolen – hos os går
eleverne frivilligt, vi kan sætte grænser og
endda bortvise elever, der ikke overholder
disse grænser. Fx tillader vi slet ikke vold.
Hvis en elev truer eller skader en anden
elev eller en lærer, kan han/hun ikke gå
hos os, men bliver venligt men bestemt
bortvist. Accept og respekt for hinanden
vægtes højt. I folkeskolen kan man sikkert
ikke lige så nemt bortvise et barn.
På en konference med e-vejledningen
for nylig hørte jeg om deres anonyme
chatmulighed, hvor folk kan logge sig ind
og stille et eller flere spørgsmål. Da der
ikke er fotos på websiden, ved vejlederen intet om, hvem spørgeren er, hun kan
ikke aflæse kropssprog eller lignende og
må derfor forholde sig helt objektivt til
spørgsmålet, som stilles.
Uanset om spørgeren er en ung 14 årig
fra grundskolen, en voksen veluddannet
forælder eller en ung fyldt med tatoveringer og piercinger får de samme velkomst
og behandling, og som e-vejlederen
udtrykte det: Normalt toner jeg mine

91

Det er rigtigt vigtigt
at være enige om
definitionen af det, man
diskuterer, i modsat
fald kan man diskutere
meget længe.

svar og mit sprog i forhold til, hvem jeg
snakker med, og det er en underlig fornemmelse slet ikke at få et synsindtryk
af personen.
Eller med andre ord: Rosenthal-effekten, som viser, at elever (og andre) lever
op til vores forventninger, fordi vi ganske
ubevidst behandler mennesker forskelligt
alt efter, hvem vi tror de er, bliver her sat
ud af spillet, og det allerbedste råd, man
kan give videre, er måske: ”altid at være
åben og fordomsfri over for at alle elever
kan mere og andet, end vi umiddelbart
tror og at forsøge at handle derefter.”
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Fællesskab
og passioner
– veje til inklusion og overskridelse
af fravær i udskolingen
Af Maj Sofie Rasmussen, ph.d. studerende

Målet med denne artikel er at invitere til refleksion og diskussion af
inklusionsproblematikker knyttet til udsatte elever i udskolingen
– dette gennem bud på veje til overskridelse af elevfravær og manglende lyst til skoledeltagelse. Artiklen kaster et blik på eksisterende
uddannelsesforskning og retter ligeledes fokus mod to forskellige
skolepraksisser, der dels udgør nye og anderledes læringsrum for
udsatte unge og dels har erfaringer med at fremme ændringer i
elevers skoledeltagelse fra fravær mod øget deltagelse og inklusion.
Den ene skolepraksis, produktionsskolelinjen Kulturcoach på
Nørrebro, er genstandsfelt i min kandidatafhandling (Rasmussen,
2012), og den anden, det svenske ungdoms- og uddannelsescenter
Fryshuset, er omdrejningspunkt for mit igangværende ph.d.-projekt
’Fra fravær til passion i udskolingens læringsrum’ (1) Formålet med
ph.d.-projektet er at tilvejebringe ny viden om læringsrummenes betydning for udskolingselevers deltagelse og læring primært gennem
elevernes perspektiver herpå. En viden der skal bidrage til udvikling
af anderledes, differentierede læringsrum i den danske folkeskole
og forbedre inklusion af udsatte elever i risiko for at falde fra.
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Maj Sofie Rasmussen er cand.pæd.pæd.
psych og ph.d. studerende ved Aarhus
Universitet og VIA University College

Læring forstås som en kollektiv proces,
der knytter sig til deltagelse og deltagerbaner (Dreier, 2003; Mørck, 2003)
og til elevernes engagement i læringens
indhold, altså det de er sammen om.
Det er et læringsbegreb, der rummer en
ambition om at overskride en dualistisk
’enten-eller’-diskurs, hvori læring forstås
som enten faglig eller social, og således
udfordre tendensen til hierarkisering af
skolens fag, der præger den danske (og
andre vestlige landes) skolekultur.
Elevfravær i en stivnet uddannelseskultur
Undersøgelser af folkeskoleelevers fravær
(Rambøll, 2012) viser, at særligt udskolingselever har meget fravær og kan være
i risiko for at falde fra. Grundene hertil
forklares ofte med afsæt i en individualiserende forståelsesramme, der kategoriserer den enkelte elev som ’doven’ eller
’ikke-deltagende’ (Gustafson & Mørck,
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2013) uden nødvendigvis at få blik for elevens grunde til fravær og læringsrummets
betydning herfor.

Ejerskab og følelsen
af at være en del af et
fællesskab kan fremme
elevernes lyst til læring
og deltagelse.

Professor Ken Robinson kritiserer i denne
sammenhæng skolen og det 21. århundredes uddannelseskultur for at marginalisere det, eleverne brænder for og
opfordrer til at nytænke skolens formål og
organisering, så elevernes kreativitet kan
få lov til at udfolde sig i stedet for gradvist
at blive kvalt på vej gennem uddannelsessystemets snævre gange. Standardisering, konformitet og et dominerende fokus
på boglige evner og bestemte fag kan
ifølge Robinson ikke undgå at ekskludere
de elever, der har interesser og evner, der
peger i en anden retning. Han efterspørger derfor en større fleksibilitet og mangfoldighed i uddannelsessystemet generelt
og påpeger vigtigheden af, at hver enkelt
elev får mulighed for at finde ind til og
dyrke sine passioner og talenter (Robinson, 2013). Han argumenterer for netop
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en anti-hierarkisk inddeling af skolens fag,
der ikke underminerer de praktisk-æstetiske fag og øger den akademiske inflation,
der præger uddannelsessystemet.
De skoletrætte skal inkluderes
Nyere dansk uddannelsesforskning
(Fink-Jensen et al., 2004; Mørck, 2007)
peger i samme retning og understreger,
at elevernes interesser og engagement er
afgørende elementer i udviklingen af differentierede læringsrum med henblik på
at skabe bedre deltagelsespræmisser og
en større grad af ’belonging’ (Rabøl Hansen, 2011), dvs. oplevelsen af legitimitet og
af at høre til.
Der er måske ikke meget nyt og overraskende i, at ejerskab og følelsen af at
være en del af et fællesskab kan fremme
elevernes lyst til læring og deltagelse,
men spørgsmålet er, hvordan vi skaber
sådanne læringsrum? Hvordan tiltrækker
og inkluderer vi elever, der måske allerede
er ’skoletrætte’ og risikerer at strande i et
uddannelsesmæssigt limbo allerede i folkeskolen? Kulturcoach viser vigtige skridt
i denne retning.
At blive mere af noget
Kulturcoach ligger på Indre Nørrebro (2)
og er udviklet i et samarbejde mellem Den
Økologiske Produktionsskole på Nørrebro og lektor ved IUP, Aarhus Universitet,
Line Lerche Mørck. Da de i 2009 åbnede
dørene for første gang, var hovedformålet at tiltrække og fastholde særligt unge
mænd med etnisk minoritetsbaggrund i
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meningsfulde aktiviteter og hjælpe dem
videre i fremtidige livs- og uddannelsesforløb. Kulturcoach adskiller sig fra andre
produktionsskoler ved ikke blot at producere fx mad, dans eller idræt – her er produktionen af respekt et centralt omdrejningspunkt i hverdagen (Mørck, Elholm &
Jensen, 2010; Rasmussen, 2012). Samtidig
eksperimenterer Kulturcoach med, hvordan det er muligt gennem inkluderende
fællesskaber at overskride de samfundsmæssigt marginale positioner, som mange
af de unge deltager fra.
Omdrejningspunktet for min kandidatafhandling fra 2012 er Kulturcoach’s
idrætspædagogiske værksted, hvor unge
mellem 16 og 22 år med forskellige etniske baggrunde deltager. De unge, jeg
fulgte og interviewede, havde alle følt sig
ekskluderet eller haft dårlige oplevelser
i deres folkeskoler og var startet på det
idrætspædagogiske værksted, fordi de
manglede afklaring i forhold til fremtidig
uddannelse og job eller fordi de drømte
om at arbejde som pædagoger.
En central del af det idrætspædagogiske værksted, der også rummer klasserumsdebatter om fysiologi, anatomi og
træning, diskussioner om værdier og holdninger samt praktikophold, er de unges
ugentlige træning af fodboldglade indskolingselever på Blågård Skole på Indre
Nørrebro. Fodboldtræningen, som de unge
selv planlægger og har ansvaret for, viser
sig at være et helt særligt læringsrum, der
bevæger dem i en meningsfuld, overskridende retning. Farid fortæller:
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Altså, før det her [Kulturcoach]… der
behandlede jeg børn på en anden måde.
Altså, jeg havde respekt for dem – det har
jeg altid haft – og det er ikke kun for børn,
det er for alle. Men med børn, der er det
lidt mere anderledes, for jeg har set alle
de små rollinger fra min gård som mine
små brødre. Så dem har jeg […] behandlet dårligt – men alligevel har de altid vist,
at jeg elskede dem. Men nu ved jeg, at
det er den forkerte måde at vise det på.
[…] Så hellere ta’ fat og snakke med dem,
når de har gjort noget dumt, end at tage
fat på dem og slå dem! (Farid, 18 år)

En central del af det
idrætspædagogiske
værksted er de unges
ugentlige træning af
fodboldglade indskolingselever.

Liv i Skolen • 2/2014

FÆLLESSKAB OG PASSIONER

Erfaringerne med at
træne børnene kan være
en adgangsbillet til at
komme væk fra den
kriminelle løbebane.
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Gennem sin trænerposition bevæger
Farid sig i retning af at være mere ’pædagog’ og mindre ’storebror’ – og oplevelsen
af at være en betydningsfuld rollemodel for
de yngre børn giver ham mod på og lyst til
at uddanne sig – en oplevelse han ikke tidligere har haft i sin folkeskoletid, hvor skolen
ofte var ’for meget’ og hvor han ikke kunne
’åbne en bog og koncentrere sig’. En af de
andre drenge, Johan, der har været ind og
ud af forskellige folkeskoler uden at falde
til, påpeger, hvordan erfaringerne med at
træne børnene kan være en adgangsbillet
til at komme ind på den uddannelse, han
drømmer om og således en vej væk fra den
kriminelle løbebane, der hos mange unge
på Nørrebro ligger som en potentiel mulig-
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hed. Uddannelse er for Johan en måde at
få noget mere ud af livet, da man, som han
oplever det, ellers lige så godt kunne blive
kriminel (Johan, 19 år).
Ansvar og fællesskab
Inklusion på det idrætspædagogiske
værksted handler altså dels om at være
deltager i og medskaber af meningsfulde
aktiviteter – her fodboldtræning – men
også om at blive tildelt ansvar og møde
tillid i forhold til at kunne varetage en trænerposition med alt, hvad det indebærer af
konflikthåndtering, planlægning, pædagogiske overvejelser etc. De unge fremhæver
desuden fællesskabet og den gensidige
respekt mellem dem og værkstedslærerne
på det idrætspædagogiske værksted som
et helt afgørende element for, at de har
lyst til at tage hjemmefra om morgenen
og deltage (mere) aktivt i de forskellige
aktiviteter. De unge forstår sig selv som
deltagere i det samme fællesskab som
deres lærere, og der er således vendt op
og ned på ’traditionelle’ asymmetriske
lærer-elev-positioner.
At få indblik i de unges perspektiver på
deltagelsesmuligheder i Kulturcoach og
deres oplevelser fra tidligere skoler, har
rejst mange spørgsmål og inspireret mig
til at kigge på, hvad andre nordiske lande
gør for at inkludere elever, som forbinder
det at gå i skole med eksklusion og nederlag og efterhånden har mistet lysten til at
deltage og lære. Fryshusets måde at ’gøre
skole’ på er meget interessant i denne
sammenhæng.
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De unge forstår sig selv
som deltagere i det
samme fællesskab som
deres lærere.

Passion som katalysator
for deltagelse og inklusion
Det svenske ungdoms- og uddannelsescenter Fryshuset, der siden 1984 har haft
til huse i Stockholm, viser vigtige skridt på
vejen til inklusion. Udover en lang række af
sociale projekter rummer Fryshuset både
grundskole (7-9 kl.) og gymnasium, der har
det til fælles, at deres uddannelsesprogrammer er bygget op omkring elevernes
passioner – bl.a. skating, musik, basket og
dans. Udgangspunktet er en pædagogisk
overbevisning om, at lysten til at lære og
muligheden for at lykkes i skolen øges,
hvis eleverne samtidig får lov til at gøre
noget, de elsker, samt en tro på, at skoler,
som formår at kombinere og samtænke
faglige og sociale mål, når længst. Når eleverne søger til skolen, vælger de mellem
de forskellige passioner, der tre gange
om ugen integreres i undervisningen typisk af professionelle skatere, musikere,
basket-spillere, dansere og kunstnere,
der fungerer som rollemodeller for eleverne. Med denne måde at ’gøre skole’ på
udfordrer Fryshuset den tidligere nævnte
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dualistiske, skolepædagogiske diskurs, der
adskiller social og faglig læring.
Eleverne i Fryshuset er langt fra en
heterogen gruppe. De forskellige passioner tiltrækker elever på tværs af sociale
klasser, etnicitet og køn og giver således
mulighed for udvikling af fællesskaber
præget af mangfoldighed og diversitet.
Som organisation er Fryshuset dog kendt
for at gøre en markant indsats for socialt
udsatte børn og unge, hvori arbejdet med
passionerne spiller en særlig rolle.

Der er vendt op og
ned på ’traditionelle’
asymmetriske lærerelev-positioner.

Praktiske og boglige fag behandles ens
Netop arbejdet med elevernes passioner og fusionen af den faglige og sociale
læring, som jo er det Ken Robinson og den
danske uddannelsesforskning efterspørger, er interessant i et inklusionsperspektiv
og i en uddannelsespolitisk debat i det hele
taget: Hvilken betydning har det for elevernes læring og deltagelse, at de hver især får
mulighed for at finde ind til og dyrke deres
passioner inden for skolens rammer? At
praktisk-æstetiske fag anerkendes på lige
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fod med de mere boglige fag, så skolens tilbud er mere nuancerede og tilgodeser flere
elever? Kan denne måde at tænke skole og
læring bidrage til at nedbringe elevfravær
og forbedre inklusion af elever generelt?
Hør efter hvad eleverne siger
At forsøge at give et konkret svar på,
hvordan vi fremmer inklusionsprocesser i
folkeskolen ligger uden for denne artikels
rammer og ambitioner. Målet har derimod været at belyse anderledes måder at
tænke skole og læring og således bringe
nye mulige veje til inklusion ind i en allerede kompleks debat med mange divergerende og ofte modsatrettede stemmer. En
debat hvori elevernes perspektiv desværre
oftest er fraværende, hvilket er tankevækkende og paradoksalt, da vi netop ved at
inddrage elevernes perspektiv – altså dem
det hele drejer sig om - kan få indblik i,
hvad der har betydning for, om og hvordan
de oplever at have mulighed for at deltage
i skolens læringsfællesskaber. En viden, der
kan bidrage til at nuancere og kvalificere
inklusionsdebatten – både på politisk plan
og for den enkelte skoles ledelse og lærere.
Læring er ikke kun, hvad der kan måles
De to skolepraksisser, Fryshuset og Kulturcoach, repræsenterer hver især en skoletænkning, der anerkender veje til læring
og deltagelse, der udfordrer den aktuelle
skolediskurs og en uddannelsespolitisk
tendens til at placere faglig læring som
’finere’ og mere ’rigtig’ i værdihierarkiet,
end den læring, der fx foregår i fodbold-
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træningen på det idrætspædagogiske
værksted, på basketbanen eller i musiklokalet i Fryshuset. Ved at forstå læring
som en kollektiv, overskridende proces,
der ikke er afgrænset til at være et målog testbart resultat af undervisning, kan
vi få blik for den læring, der også foregår
i og på tværs af skolens fællesskaber og
handlesammenhænge.
Trods Kulturcoach’s ambition om at
være et særligt tilbud primært til unge
mænd med etnisk minoritetsbaggrund,
viste elevgruppen på det idrætspædagogiske værksted sig at være langt mere
mangfoldig og rumme stor diversitet på
tværs af køn, etnicitet og social baggrund.
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De unge havde dog én ting til fælles – de
havde alle oplevet ikke at kunne finde sig
’til rette’ på deres tidligere skoler og forbandt primært deres skoletid med noget
negativt. Dette vidner om, at in- og eksklusionsproblematikker ikke nødvendigvis
er knyttet til én bestemt elevgruppe, men
at følelsen af ikke at høre til eller blive hørt
kan opleves fra forskellige elevpositioner
og er et vilkår, som mange unge lever med.
Ambitionen i mit igangværende
ph.d.-projekt er derfor at undersøge
læring og deltagelse på tværs af elevpositioner og i flere forskellige sammenhænge
i og uden for skolen.
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Når tiden er løbet fra

Kalaha og Ludo
Af Lea Eckert Elkjær og Gry Tybjerg, forskningsassistenter

Akhmet og Mehmet er spirende raptalenter i foreningen Livsbanen, et
ildsjæleprojekt, der ligger i deres boligområde i Husum/Gadelandet.
Her mødes de hver dag med andre unge og voksne i et stærkt
fællesskab omkring rappen og hiphopkulturen som det fælles tredje.
I ønsket om at få mere af Livsbanen, som for drengene er det ”fede”
sted at komme, overbeviser drengene fritidsinstitutionen Galaksen om,
at de rent faktisk kan skrive vedrørende tekster og fremføre rapmusik
og det inspirerer institutionen til at samarbejde med Livsbanen.
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Gry Tybjerg er lærer og cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Forskningsassistent og ansat
på Helhedsplanen Møllerne.
Lea Eckert Elkjær er socialpædagog og cand.
pæd. i pædagogisk psykologi. Forskningsassistent og ansat på Havregården.

Dette tværfaglige samarbejde er blevet
fulgt i et pædagogisk psykologisk speciale
fra DPU som et led i et 3 årigt praksisforskningsprojekt med Livsbanen, og her peger
praksisforskningen på, at når skolen og
institutionerne åbner sig mod dét, der er
elevens virkelighed og passion, så igangsættes læreprocesser til gavn for alle.
Artiklen omhandler, hvordan et sådant
samarbejde kan berige en pædagogisk praksis, når det etablerede system med dets indlejrede forskrifter for mere ”institutionelle”
tanke- og handlemåder støder sammen med
en ildsjæleforening med en professionalitet og ekspertise forankret i et kunstmiljø,
her hiphopkulturen. Dette peger ligeledes
ind i den nye skolereform, hvor politikerne
pointerer, at skolerne skal forpligte sig på at
samarbejde med de lokale foreninger for at
opprioritere, at eleverne stimuleres kreativt,
og at det praktisk-musiske element styrkes.

I artiklen skal det vise sig, at mødet
mellem disse to forskellige slags pædagogiske praksisser skaber en ny praksis,
hvor både børn og voksne får mulighed for
nye bevægelser og nye måder at blive til
på. I artiklen fæstner vi os særligt ved de
voksne fagpersoners læring og udvikling.
”Vi er i nogle områder, der sitrer”
… jeg tror vi gik, inden dette her skete,
og savnede en måde at lave noget andet
på, altså vi kan altså ikke fange de her
børn ved at spille kalaha og ludo og lege
med papmaché, der er tiden sgu løbet fra
os, ikk´, og samtidig med det, er vi bare i
nogle områder, der sitrer, så vi er nødt til
at møde dem på en anden måde. (Steen,
pædagog i Galaksen)
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Her fortæller Steen, pædagog fra specialinstitutionen Galaksen, om motivationen
for at opsøge faglig sparring og vejledning
til at inkludere de børn i specialskolen, der
som Mehmet og Akhmet kommer fra et
såkaldt udsat boligområde, og som Steen
mener, de ikke længere som pædagogiske
fagpersoner kan ”fange”. Dette viser en
åbenhed om at komme til forståelse med
disse børn/unge og deres områder, dvs.
bygge bro til den verden, som er ukendt
for Steen og måske også for resten af personalet i Galaksen.

Man får lov at sidde
med fødderne oppe på
bordet og beholde sin
store jakke på, tale et
hårdt sprog og være en
”hård nyser”.

Efter Mehmets og Akhmets adskillige
henvendelser og visninger af You-tube klip
bliver pædagogerne Emil og Steen overbevist om, at de børn, der i institutionen til
daglig er behæftet med diverse diagnoser,
har indlæringsvanskeligheder og særlige
behov, viser ressourcer og har gode evner
i Livsbanens rapstudie - noget de sjældent
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oplever i skolen. For Akhmet og Nehmet
står skolen for et sted, hvor det fagligt kan
være svært, hvor man hele tiden får skæld
ud, og hvor lærerne ikke har tid til at lære
én noget. Galaksen kontakter derfor Jesper Willeforte, kreativ leder i Livsbanen,
og det tværfaglige projekt med overskriften ”Rap som socialt og fagligt udviklingsredskab for unge med indlæringsvanskeligheder og diagnoser” tager form.
Åbenhed og kendskab til børnenes
betingelser skaber nye handlemuligheder
Inden for svensk sociologisk forskning
peger Ove Sernhede (2010) på, at forskningen ikke har beskæftiget sig tilstrækkeligt med elevens sociale virkelighed
og det miljø, der omgiver eleven, og som
skolen er en væsentlig del af. Johan Söderman (2007) deler samme perspektiv og
mener, at skolen og dens lærere må åbne
sig mod mere mod den verden, som omgiver dem og være parate til at gå i dialog
med og lære af mødet her. Og hvis ikke,
– så kan vi risikere at ignorere væsentlige
bidrag til diskussionen om udviklingen
af vores samfund, idet de unge i deres
udtryk kommenterer og gestalter samfundsmæssige problemer og modsætninger. (Sernhede, 2009:21)

De interesserer sig begge for, hvad det
er, som motiverer de unges ”uformelle”
læring i og udenfor skolen, og hvordan
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Rapprojektet har kunnet samle forældregruppen
ved i stedet for traditionelle møder at arrangere
”oplevelsesmøder”.

denne læring bringes med ind i skolen, eller
omvendt. Ligesom, hvordan skolens formelle læring kommer ind i de unges egne
kontekster, som det tværfaglige samarbejdsprojekt mellem Livsbanen og Galaksen er et forsøg på, når alle Galaksens børn
i institutionens bus triller ned i Livsbanens
studie og bliver mødt af professionelle rappere, hiphopkulturens ”afslappethed” og et
mindre kravfyldt læringsmiljø end i skolen
og fritidsinstitutionen.
Dette manglende kendskab til området
og børnenes livsbetingelser har måske
været en begrænsende faktor for, hvorledes pædagogerne forstod og tolkede
børnenes handlegrunde og betydninger i
forhold til at kunne engagere dem. Dette
kan således være med til at forklare for
pædagogerne, hvorfor det har været så
svært at motivere og ”fange dem” i de
tilbud, de fik i Galaksen førhen og som
Steen siger det, ”ikke har kunnet får dem
til at tage sig sammen”, da Galaksen
repræsenterer en så markant anderledes praksis end dem, de indgår i, i deres
lokalområde og i Livsbanen - et sted hvor
de i et fællesskab kan skabe mening og

identitet, fordi dette sted, Livsbanen i
deres område, repræsenterer og tilbyder
en anden omverdensforståelse end den,
skolen og Galaksen tilbyder.
Ved at bygge bro til disse børns livsverden og møde og engagere sig i deres lokalt
baserede kulturer, peger Emil og Steen,
ligesom Livsbanen gør det, på de muligheder det giver alle at arbejde tværfagligt og
skabe netværk og sammenhæng omkring
disse børns forskellige kontekster.
Et fælles tredje, der begejstrer
og skaber et fælles VI
Det fælles tredje, det fællesskabet i Livsbanen samler sig om, er de kreative aktiviteter, og her er det en vision for Livsbanen, at
disse aktiviteter kan give de unge muligheden for at være gode til noget andet. Det
er hele grundtanken. Succesoplevelser
viser vejen er jo Livsbanens motto fortæller Lisette, administrativ leder. Det vigtigste er, at man ikke kommer i Livsbanen,
fordi man er et problem eller et projekt,
men fordi man er interesseret i at være en
del af et fællesskab omkring det at skabe
noget sammen og blive til et fælles VI.
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Fælles tredje-princippet ses i vores optik
som aktiviteter, hvor det, der kan begejstre
og engagere de unge, kommer i forgrunden frem for deltagernes mangler, såsom
sociale og faglige problemer (Mørck,
2006). De unge og de voksne i Livsbanen
styres af et mellemliggende sagsforhold,
de kan mødes om, og dette fælles tredje
bliver udgangspunkt for aktiviteter, som
alle parter får mulighed for skabe sig selv
gennem (Lihme, 1988). Dette udgangspunkt gør sig ligeledes gældende for samarbejdet med Galaksen, hvor formålet med
projektet er, at både børnene og pædagogerne skal lære af at arbejde kreativt ud
fra et fælles tredje. Pædagogerne Emil og
Steen fortæller: Det er jo meget pædagogisk med det fælles tredje, det er det vi
arbejder med lige nu, det hedder musik og
rap, det er vores fælles tredje.
Rum for mange måder at deltage på
Livsbanen arbejder med at tale de unges
ressourcer op, og for rapkunstneren og
Livsbane-konsulenten Pelle handler det om
– at opbygge en interesse og et gåpåmod
og få at vide de ting man er god til. Derigennem kan man så arbejde med de ting,
man ikke er så god til. Det handler om at
få de her unger til at mærke, at de kan
noget altså, og det kan de, så det skal de
da også høre, selvfølgelig.
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Skolerne skal
forpligte sig på at
samarbejde med de
lokale foreninger for
at opprioritere, at
eleverne stimuleres
kreativt.

Han peger på, at det bl.a. er samarbejdsprojektets styrke, at der er tid og ressourcer til at hjælpe de her børn, der på
forskellige måder er i vanskeligheder, som
Pelle udtrykker det. Der bliver skabt rum
for mange forskellige måder at deltage på
og pga. rapgenrens lette tilgængelighed
bliver der hurtigt skabt succesoplevelser.
Her handler det i høj grad om langsomt at
bygge dette op ved vedvarende at motivere børnene/de unge og måske på en lidt
anden måde end fx den i skolen, arbejde
med deres mod til at ”gå ind i boksen”
(indspilningsstudiet) og få formidlet deres
budskaber. Dette lader sig kun gøre ved at
give de unge en tro på, at de kan. Pelle fortæller med stolthed i stemmen om, hvordan det næsten altid lykkes for ham at få
motiveret børnene til at få lavet deres rap:

Liv i Skolen • 2/2014

NÅR TIDEN ER LØBET FRA KALAHA OG LUDO

… en lille unge, som her sidste uge, som
har virkelig meget krudt i røven og som
havde rigtigt rigtigt svært ved at koncentrere sig. Vi skulle skrive en historie og
den skulle handle om fodbold og altså,
vi, han havde måske skrevet fire ord
som han havde formuleret og jeg skrev
dem ned for ham, hvor han så siger ”er
sangen færdig” og sådan bliver han ved
hele vejen igennem, fordi han slet ikke
har tålmodighed. Men når det så kommer
til stykket, så har han masser af engagement og masser af energi som gør,
at når så vi har stået og øvet sammen i
et hjørne, så flår han bare papiret ud af
hånden og rapper det sådan bare for dem
alle sammen. (Pelle, 18.03.13:11)

Med denne episode kan man se, at Pelle
forsøger at skabe et fælles vi omkring rapproduktionen, hvor Pelle bryder med de
normative opfattelser af stereotyper og i
stedet gør drengens høje aktivitetsniveau
til en positiv drivkraft, der kan tilføre rappen og fællesskabet en særlig energi frem
for en begrænsning. I en skolesammenhæng kan det måske være svært at finde
plads til drengen her, hvor han muligvis
deltager fra en mere marginal position,
men når man så lige pludselig vender den
(energien, red.) og gør det til et aktiv, så
kan man skabe de her positive oplevelser.
Pelle fortæller også, at han ikke har talt
med Galaksen om børnenes udfordringer,
men at det med Pelles ord er tydeligt, at
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der er en masse spændinger og energier,
men at man i Livsbanen bestræber sig på
ikke at tale om folk i ”kasser”. Denne optik,
modsat den institutionelle og mere medicinske optik på børnene, som de møder
inden for det mere etablerede system,
skolen og Galaksen, kan måske åbne for
nogle andre deltagelsesmuligheder, hvor
der ikke er fokus på fejl og mangler, men
på det der kan motivere og begejstre i det
fælles tredje med rappen.

Fælles tredje-princippet
kan begejstre og
engagere de unge frem
for deltagernes mangler,
såsom sociale og faglige
problemer.

”De faste rammer” vs. ”den længere snor”
Mødet med drengenes område og Livsbanen har for Steen og Emil været en øjenåbner forbundet både med skepsis og respekt,
sidstnævnte stigende i takt med det dybere
kendskab og samarbejdets udvikling.
Pædagogerne fortæller om store forskelle
mellem de ”to verdener” og peger på, at det
er et anderledes pædagogisk miljø i Livsba-
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nen: … hvor vi mere på en institution; det
må du altså ikke, og har du nu husket at
vaske hænder og sådan noget, så er snoren måske umiddelbart længere.
I Livsbanen får man også lov at sidde
med fødderne oppe på bordet og beholde
sin store jakke på, tale et hårdt sprog og
være en ”hård nyser”, og dette var specielt
i starten med til at så tvivl om samarbejdets muligheder. Steen og Emil er blevet
udfordret i deres møde med Livsbanens
”længere snor”, som for dem indeholder
en symbolsk betydning af rammerne i
Livsbanen, der står i kontrast til Galaksens
mere ”faste rammer”, som de taler frem
som noget godt. Her ses kontrasten mellem de to praksisser, hvor Emil beskriver
børnenes overgang mellem Galaksen og
Livsbanen som det at blive sluppet ud fra
”faste rammer”, hvor de prøver at blive
holdt fast, til at komme ned i den ”jungle”,
der hersker i Livsbanen.
Når pædagogerne anvender disse
betydninger om Livsbanens praksis,
udsiger det måske noget om Galaksens/
pædagogernes usikkerhed ved at ”give
slip på” og udvikle/forandre de ”faste
rammer” i Galaksen med forudsigelighed
og institutionel struktur i mødet med Livsbanen. Fx beskriver Emil, at betydningen
af ”faste rammer” i starten af projektet
betød at være hver dag i Galaksen, da det
at sætte sig ud i en bus var et brud på de
”faste rammer”. Emil fortæller, hvordan
han oplever, at rammerne i Livsbanen ikke
er så ”firkantede” som deres, og måske
derfor er forbundet med noget farligt og
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Man bestræber sig på
ikke at tale om folk i
”kasser” og det kan
måske åbne for nogle
deltagelsesmuligheder,
hvor der ikke er fokus
på fejl og mangler.

utrygt, da pædagogerne aldrig ved, hvad
der kan ske når de er i Livsbanen, som fx
ballade. Pædagogerne beskriver deres
proces i projektet som en retning mod
at turde, at kaste sig ud i noget nyt uden
disse ”faste rammer” for så i stedet at
kunne skabe rammerne i nuet.
Hele denne proces kan sige noget om,
hvilken udfordring det har været for Emil
og Steen at opstarte dette projekt, og om,
hvordan de i starten blev begrænset af
Galaksens strukturer, da samarbejdet for
dem blev et brud med det trygge og forudsigelige. Deres pædagogiske handlerum
repræsenterer det modsatte af pædagogernes betydning af metaforen ”jungle”,
og på institutionen bliver denne struktur
fx tydelig i de skemaer på væggen, hvor
piktogrammer angiver, hvad børnene
skal hver dag, en ”ensartet hverdag”, som
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Steen beskriver det. Dette kan forstås
som om, at man i Galaksen har skabt en
struktur i institutionen, der fastholder
dem i at være fagpersoner på nogle særlige ikke-bevægelige måder, hvor der ikke
i så høj grad er mulighed for at bevæge
sig ud over de faste rutiner, men hvor der
til gengæld kan opleves en stor tryghed i
rollen som pædagog.

Den sædvanlige
hesteskoopstilling
blev erstattet af
balloner, pindemader,
højtstilkede glas med
saftevand og spændte
børn på scenen klar til
at rappe de seneste
rapnumre.

Det traditionelle forældremøde blev
konverteret til et ”oplevelsesmøde”
Rapprojektet har også formået at skabe
fælleshed og samle forældregruppen ved i
stedet for traditionelle møder at arrangere
”oplevelsesmøder”, hvor alle har kunnet
deltage på andre måder. Bordopsætnin-
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gen med den sædvanlige hesteskoopstilling blev erstattet af balloner, pindemader, højtstilkede glas med saftevand og
spændte børn på scenen klar til at rappe
de seneste rapnumre. Alt dette skaber en
fælles oplevelse, hvor alle bliver grebet
af stolthed. Steen fortæller, hvordan det
også har været dialogskabende, og skuldrene var helt nede og nu var det noget
andet vi skulle snakke om. Ved at fokus
flyttes fra problematikker på institutionen
og irritation over manglende fremmøde til
at handle om, at alle er deltagere i rapprojektet, bidrager denne ændrede deltagelsesform til at engagere både pædagoger,
forældre og børn, så der kan opstå et fælles vi og dermed overskridende bevægelser for alle involverede.
Nye måder at blive til på som
fagperson gennem samarbejdet
med andre kompetencer
Det er socialpædagogisk arbejde, der ikke
er låst fast i en pædagogisk ramme. Det
er i virkeligheden meget frigjort … (Steen)
Som det fremgår får Steen og Emil
mulighed for at blive til på nye måder ved
at deltage på en anden måde i samarbejdet, og dette sker fx, når de som før
beskrevet tør tage springet og rekontekstualisere den ”faste ramme” og
begiver sig ud i en anden” virkelighed” i
deres bus. Steen fortæller med glæde om
at bryde med den ensartede hverdag og
møde de her unger et helt andet sted og
på et helt andet plan om noget de i øvrigt
synes er fedt. Når det der kan begejstre
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Pædagogerne fortæller, at de med dette nye
samarbejde nærmest helt er holdt op med at tælle
timer og det er fordi, de brænder for det.

og motivere kommer i forgrunden som et
fælles tredje, kan det som her bidrage til
et positivt møde, hvor traditionelle faggrænser og handlemønstre brydes ned, og
dette kan give plads til et andet vi.
Steen og Emil fortæller, hvordan de
med dette nye samarbejde nærmest helt
er holdt op med at tælle timer og samtidig heller ikke fortæller deres leder Lene
om det reelle timeforbrug, og det er fordi,
de brænder for det. Betydningen af at
være pædagog fra 8-16 har for Steen og
Emil ændret sig i takt med de skiftende
arbejdstider i forbindelse med projektet,
og det har åbnet op for nye måder at blive
til som pædagog og betragte pædagogfaget på. Når de arbejder på andre tidspunkter og ikke holder styr på timerne, åbner
Livsbanen/Galaksens nye praksis op for et
bevægeligt rum, der ikke på samme måde
som hjemme i institutionen er styret af
den mere fastlagte arbejdstidsstruktur, og
denne nye struktur i samarbejdet fordrer
et større engagement, der står i kontrast
til den ”ensartede hverdag”.

I dette møde har Steen og Emil fx fået
øjnene op for den styrke Livsbanen har
som et ”ikke-institutionelt tilbud” med
”ikke-uddannede pædagoger”:
Jeg tror virkelig det gavner dem nogle
gange, at de ikke er pædagoger og ikke
er låst fast i nogen forforståelse om,
hvad man skal være som pædagog, hvad
man skal gøre som pædagog, hvad er
en god pædagog, hvad er pædagogisk
korrekt (Emil).
Her italesætter Emil en normativ
forventning om, hvordan det er at være
pædagog som en begrænsning, som Livsbanen ikke er hæmmet af og derfor i virkeligheden er meget frigjort. Han fortæller
bl.a., hvordan samarbejdet og den nye
struktur i mødet har bidraget til både at få
øje på alt det, man ikke kan som pædagog,
men også på alt det man kan: Vi kan det
hele for det halve og vi er skide gode til
mennesker og det er derfor vi er pædagoger, men så er der så meget vi ikke
kan … Her nævner han Pelle og Jesper
som eksperterne med rap, Lisette som den
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store organisator og ham og Steen som
den trygge base, der kender børnene og
kan skabe genkendelighed. Her prikker han
også til en forforståelse om, at man skal
kunne det hele som pædagog og fremhæver, at deres læring af dette projekt i høj
grad handler om at skabe mulighed for at
kunne opdage og samarbejde med andre
kompetencer, der kan noget andet og det
er at bruge de styrker og kompetencer jeg
har og blive bekræftet i dem på en eller
anden måde og sige; du kan sgu godt …
Kan samarbejdet pege på nye veje at gå?
Som nyuddannet pædagog kan Emils
udsagn og udviklingsproces være med
til at pege på de teorier, der præger en
uddannelses- og professionstænkning på
pædagoguddannelsen, hvor man kan stille
spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad der
skabes rum for mere alternative pædagogiske tilgange som dem Livsbanen repræ-
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senterer. For os at se muliggør samarbejdet med Livsbanen en refleksion omkring
pædagogernes forforståelse og bidrager
til et udvidende perspektiv på pædagogog lærerfaget og nye erkendelser, der
måske for Steen og Emil kan bidrage til at
skabe et større rådighedsrum over deres
egne arbejdsbetingelser. Når et mål for
projektet er at dokumentere og komme
ud og fortælle andre om samarbejdet,
kan Emil og Steens erfaring med den
mere bevægelige pædagogik og den nye
praksis, der er opstået i det tværfaglige
samarbejde, ligefrem gå hen at inspirere
og måske endda bidrage til at udvide
andre pædagoger/lærere og pædagogiske
praksissers rådighedsrum. Dette samarbejdes muligheder kan for os at se i hvert
fald være med til at diskutere pædagogiske overvejelser, teorier og metoder ind i
den socialpædagogiske verden og pege på
nye veje at gå.
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Kommende temaer
Nr. 3-2014
Tværfaglig sprogundervisning
Indhold- og sprogintegreret læring (Content
and Language Integrated Learning, CLIL)
er et anerkendt begreb i mange lande i
Europa og Canada for en praksis, hvor en
faglærer og sproglærer samarbejder om
at undervise i et fag på et fremmedsprog
eller – hvis en underviser er kompetent i
begge dele – underviser i faget på fremmedsproget.
Ved at lære sproget i en meningsfuld
sammenhæng tilgodeser denne undervisningsform en deduktiv helheds- eller kommunikationsorienteret form for sprogundervisning til forskel fra en induktiv
grammatisk form, hvor man ud fra smådelene opbygger en sprogkompetence.
Undervisere fra en række europæiske
lande vil i dette nummer redegøre for
deres erfaringer med denne form for CLILundervisning.

Nr. 4-2014
Målopfyldelse,
læringsmål, slut- og trinmål
Det fylder meget i landskabet lige pt. især
fordi det politisk har stor bevågenhed og
skriver sig ind i forhold til styringslogikker,
konkurrencestat og lign, men også fordi at
uddannelsesforskningen har påvist at det
har en stor effekt på elevens læring at opstille mål, synliggøre dem for eleverne og
arbejde hen imod dem. Der kommer nye
slut- og trinmål for dansk og matematik til
sommeren 2014.
Temaet vil sandsynligvis indeholde praktikeres bud på hvordan de gør, teoretiske
og empiriske begrundelser for at arbejde
med mål og mere diskuterende artikler,
fx ift det læringsbegreb, som kan blive en
konsekvens af et fokus på målopfyldelses
eller den (måske) manglende fokus på det
alment og personligt dannende som altid
har været den danske skoles særkende.

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse
med temaerne og vi vil gerne sende på flere kanaler.
Kontakt os omkring et tema og vi vil vurdere, om det skal belyses i bladet, i en artikel
på nettet eller eventuelt i en video på nettet.
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