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Vi kaster her et blik på undersøgelsen ’Vejledning som 
holdsport – survey blandt landets UU-ledere’ udgivet af 
DEA, februar 2012. 

Rapporten ligger i forlængelse af den kvalitative 
undersøgelse af UU-vejledningen fra september 2011 
’Next Practice i UU-vejledningen’, hvor vejledere og ledere 
fra seks UU-centre er interviewet. Nærværende rapport 
følger op på denne undersøgelse, og ønsket er her at un-
dersøge alle landets UU-lederes syn på udfordringer, ar-
bejdsmetoder og netværk.

I rapportens forord peges på, at frafaldet fra ung-
domsuddannelserne på trods af politiske satsninger sta-
dig er alarmerende højt og på, at der, hvilket ikke kan over-
raske i vejlederkredse, er tale om meget komplicerede og 
forskelligartede udfordringer for de unge, deres forældre, 
grundskolerne, ungdomsuddannelserne og kommunerne 
– og, kan vi tilføje, for vejledningen.

I rapporten fremhæves, at de nævnte har det til 
fælles, at de er i berøring med UU som en central aktør 
i kampen mod frafald, og at det således er interessant at 
undersøge UU-ledernes holdninger til en række forhold. 
Dette er her gjort ved en spørgeskemaundersøgelse (ud-
ført i nov. og dec. 2011), hvilket der er kommet et inter-
essant talmateriale ud af. Rapporten præsenterer resul-
taterne overskueligt, tilgængeligt og med tekst, som i kort 
form ridser de vigtigste resultater op.

VI PRÆSENTERER HER NOGLE UDVALGTE RESULTATER:
• Næsten halvdelen af lederne angiver, at der gennem de seneste to 

år er kommet flere unge pr. vejleder mens godt 40 % angiver, at antallet 
er uændret

• Over 60 % af lederne angiver, at det øgede fokus på ungeindsatsen 
har tvunget dem til at nedprioritere grundskolevejledningen

• Næsten 80 % af lederne mener, at lærerne i grundskolen gene-
relt ikke prioriterer det timeløse fag uddannelses-, erhvervs- og arbejds-
markedsorientering (UEA) i grundskolen og over 90 % mener, at UEA lider 
under at være et timeløst fag, der bør afsættes timer af til i fremtiden

• Knap 80 % af lederne angiver, at eVejledningen ikke har frigjort 
ressourcer til varetagelse af andre opgaver

• Godt 80 % angiver, at de mener, at grundskolerne bør fokusere 
mere på at skabe en bedre overgang til ungdomsuddannelserne  - og lidt 
over 60 % peger på, at ungdomsuddannelserne bør fokusere mere på at 
skabe en bedre overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse

• En smule over 80 % af lederne oplever, at ungdomsuddannelserne 
generelt er blevet bedre til at gøre UU opmærksom på frafaldstruede 
unge - og godt 60 %,  at ungdomsuddannelserne stadig bør blive bedre til 
at gøre UU opmærksom på frafaldstruede unge

• Af forhold, der kendetegner et godt samarbejde mellem skole og 
UU, angives de primære at være: At vejlederne har stærke relationer til 
hhv. lærer og skoleledelse, faste møder mellem skole og vejledere og 
formel samarbejdsaftale mellem skole og UU

• Knap 90 % af UU-lederne angiver, at ungeindsatsen er afhængig 
af opbakning fra virksomhederne, og at det er væsentligt, at UU har et 
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stærkt netværk blandt lokale virksomheder. Lederne 
peger på, at centrene på forskellige måder arbejder med 
at danne netværk og skabe kontakter, fx angiver over 90 
%, at vejlederne bruger deres egne netværk og omkring 
70 %, at det sker gennem samarbejde med jobcentret og 
ved opsøgende arbejde

• Af aktører, som direkte inddrages i udvikling af UU-
centrets fremtidige arbejdsprocesser, nævner omkring 90 
% jobcenter, ungdoms-uddannelser, grundskoler, mens 
godt 60 % nævner socialforvaltning, produktionsskoler og 
ungdomsskoler.

KALDER PÅ OPFØLGNING
Undersøgelsen er hurtigt læst og giver et godt grafisk 
overblik over resultaterne. Resultaterne er kort kom-
menteret og får, som det afspejler sig ovenfor, i vid 
udstrækning lov at tale for sig selv. Dette efterlader 
læseren med et behov for og en lyst til selv at forholde 
sig til undersøgelsens resultater - og til hvordan disse 
fx relaterer sig til egen praksis. 

Undersøgelsen kalder på opfølgning i form af 
undersøgelser og diskussioner af, hvordan samarbej-
det mellem forskellige aktører i vej-ledningsarbejdet 
konkret kan udfolde sig i praksis og kan udvikles - fx i 
forhold til, hvordan aktørerne kvalificeres til og udvikler 
karrierelæringsgrundlaget for vejledning og UEA, og 

3xR: VEJLEDERENS anmelder-
panel kaster sig over alskens 
vejleder-litteratur med ris, ros 
og relevante kommentarer. De er 
selv forfattere til adskillige bøger 
og rapporter om vejledning – og 
brændende optagede af udvikling 
af vejledning.
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hvordan samarbejdet om denne læringsaktivitet kan foregå. 
For de, der er interesseret i UEA-feltet, kan vi pege på, at der 

venter interessant læsning i en nært forestående rapport, hvor UEA er 
kortlagt af bl.a. CEFU og som formodentlig bidrager med svar på nogle 
af de spørgsmål, nærværende undersøgelse lægger op til.

 
LÆGGER OP TIL DISKUSSION
Talmaterialet lægger også op til diskussion og undersøgelse af, hvordan 
overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse kan kvalificeres. Der 
synes at være en tendens til, at UU-lederne udpeger undervisningsinsti-
tutionerne, som vigtige aktører, når det gælder at sikre gode overgange. 
Det interessante er i forlængelse heraf, om de pågældende institutioner 
selv opfatter sig som problemindehavere og samarbejdspartnere?

Samlet kan det siges, at talmaterialet i sig selv er interessant, men 
hvis det skal være mere end blot interessant, kræver det jo, at nogen gør 
noget med det. Så det kunne være en opfordring til skrive- og debatlystne 
vejledere til at fare i blækhuset og gøre brug af tallene – gerne med ind-
læg til VEJLEDEREN...


