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Ministeriet for Børn og Undervisning, Vejledningskontoret, har øn-
sket at belyse UEA-aktiviteter i folkeskolen og har hos CEFU, Pluss 
og EPINION rekvireret ’Kortlægning af UEA-aktiviteter i Folkesko-
len’. 

 Formålet med undersøgelsen er at få større viden om det 
obligatoriske, timeløse fag Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejds-
markedsorientering og den konkrete praksis knyttet hertil - med 
særligt fokus på samspillet mellem folkeskoler og UU og sammen-
hængen med øvrige udskolings- og vejledningsaktiviteter.

 Undersøgelsen bygger på spørgeskemaundersøgelse blandt 
UU-lederne og blandt et repræsentativt udvalg af skoleledere. I 
rapporten kommenteres det bl.a., at respondenternes svar på 
omfang og tilrettelæggelse af UEA er besvaret på baggrund af de 
respektives skøn, hvilket for UU-ledernes vedkommende kan være 
baseret på erfaringer med op til 60 skoler i distriktets område. 
Supplerende er der gennemført 15 interviews med skoleledere, 
lærere, UU-ledere og vejledere.

Formål og konklusioner
Indledningsvist præsenteres formålet med UEA, og det fremhæves, 
at uddannelses- og erhvervsvejledningen i grundskolen bygger på 
kundskaber og færdigheder, som eleverne blandt andet har erh-
vervet sig via UEA.

Herefter følger opsummering og konklusioner af undersøgel-
sen og en oversigt over udfordringer i relation til UEA. Rapportens 
største del består af præsentation af undersøgelsens resultater in-
den for temaerne: 

• Timemæssigt omfang af UEA-aktiviteter
• Tilrettelæggelse blandt andet i forhold til, hvilke fag der vare- 

tager UEA, undervisningsformer, temaer og i forhold til, om UEA 
finder sted hen over skoleåret eller i afgrænsede forløb

• Undervisningsmaterialer
• UEAs kobling til hhv. udskolings- og vejledningsaktiviteter, ar-

bejdet med uddannelsesparathedsvurdering og arbejdet med elev- 
og uddannelsesplaner

• Det generelle samarbejde mellem UU og skole
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• Det konkrete samarbejde om UEA mellem UU og skole
• Lokal organisering af UEA og prioritering af denne 
• Lovgivningsmæssige rammer for UEA og hensigtsmæssighe-

den af formålet med UEA som det er formuleret i bekendtgørelsen
Indenfor hvert tema er resultaterne overskueligt præsenteret i 

skemaer. Resultaterne er ikke analyseret, men kort kommenteret - 
nogle steder suppleret med citater fra interviews.

Kobling UPV og UEA
Vi fremhæver her nogle udvalgte konklusioner fra undersøgelsen 
– og henviser til rapporten for det fulde overblik:

• Der er store forskelle mellem kommuner og skoler på, 
hvordan UEA prioriteres og tilrettelægges

• I praksis oplever skoleledere og lærere tilsyneladende en 
grundlæggende uklarhed omkring indholdet i UEA og grænse-
fladerne til udskolings- og vejledningsaktiviteter. I rapporten frem-
hæves, at denne uklarhed er meget sigende for det samlede billede 
af UEA-området. Ift. arbejdet med uddannelsesparathedsvurde-
ring og elev- og uddannelsesplaner ser langt flere skoleledere UPV 
som koblet med UEA end UU-lederne gør. Meget konsekvent efter-
spørger UU-lederne et tættere samarbejde mellem UPV og UEA 
ud fra den argumentation, at UEA sætter fokus på valgprocesser og 
afklaring, som er centralt i arbejdet med UPV. I undersøgelsen frem-
hæves, at et oplagt udviklingsområde for UEA er en præcisering 
og afklaring af, hvad der ligger i kobling mellem UEA og den indi-
viduelle uddannelsesplanlægning, samt konkrete ideer til hvordan 
man kan etablere disse koblinger i undervisningen

• Skoleledere og UU-ledere er enige om, at det generelle 
samarbejde mellem skoler og UU fungerer godt, mens der er 
stor uenighed om vurderingen af samarbejdet omkring UEA. En 
stor del af skolelederne vurderer samarbejdet som velfungeren-
de, mens kun hver femte UU-leder deler denne opfattelse. Der 
opleves uklarhed i relation til arbejdsfordelingen mellem UU og 
skolerne omkring UEA, og i relation til UUs rolle

• Både skoleledere og UU-ledere fremhæver, at UUs fokus 
er rettet mod enkeltsager og mod elever med særligt vejled-
ningsbehov som en udløber af de seneste års vejledningspolitik. I 

Rie Thomsen; 
Adjunkt på Institut 
for uddannelse og 
pæ-dagogik, Aarhus 
Universitet. 

RIE, RANDI OG RITA RAPPORTERER

3xR: VEJLEDERENS anmelderpanel 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.

Kortlægning af UEA-aktiviteter, Ministeriet 
for Børn og Undervisning, Vejledningskon-
toret. Maj 2012
Link: uvm.dk – søg på ’Kortlægning af UEA’

 

 

 

 
Kortlægning af UEA-aktiviteter i Folkeskolen 
 
Ministeriet for Børn og Undervisning, Vejledningskontoret 
Maj 2012 

 

 

 

 

 

 

  

Randi Boelskifte 
Skovhus; Lektor på 
VIA UC, underviser 
på Diplomuddan-
nelsen i uddannels-
es-, erhvervs- og 
karrierevejledning. 

Rita Buhl; Lektor på 
VIA UC, underviser 
på Diplomuddan-
nelsen i uddannels-
es-, erhvervs- og 
karrierevejledning. 

Printet med tilladelse fra Danmarks Vejleder-
forening. Som medlem af foreningen modtager 
du magasinet Vejlederen otte gange om året. 
Læs mere på vejlederen.org

rapporten rejses spørgsmålet om, hvorvidt dette fokus betyder, 
at den generelle vejlednings- og undervisningsopgave i relation 
til UEA nedtones, og hvilken betydning det på længere sigt kan 
have. Flere UU-ledere pointerer, at ’Vejledningen bygger på 
UEA-undervisningen. Så uden den, også huller i vejledningen. 
Det er også måden, de selvhjulpne (70%) får deres viden fra’

• Skoleledere og UU-ledere mener overvejende, at der er 
behov for præcisering af lovgivningen i relation til ansvar og 
udførelse af UEA - ligesom det er en udbredt opfattelse, at 
UEA bør opprioriteres med et fast minimumstimetal, hvis man 
for alvor vil ændre på prioriteringen af faget. Desuden frem-
hæver både skoleledere og UU-lederne, at der er behov for 
kompetenceudvikling blandt lærerne ligesom det bør overvejes, 
hvordan UEA kan styrkes i læreruddannelsen

Basis for at vække opsigt
Rapporten er hurtigt læst og viser klart, at der er knyttet en 
række udfordringer og grundlæggende problematikker til UEA, 
som gør en revision af UEA tiltrængt på en række områder 
– både ift. lovgiv-ning, organisering, samarbejde og konkret 
gennemførelse på alle grundskolens trin. 

En svaghed ved undersøgelsen er, at spørgeskemaer kun 
er rettet mod ledelse i såvel grundskoler som UU-centre. Flere 
steder kommer det til udtryk, at lederne ved for lidt om, hvad 
der foregår i praksis. Der er derved mange usikkerhedspunkter 
i besvarelserne, som måske forvrænger rapportens billede af 
UEA i praksis.

Lad os under alle omstændigheder håbe, at rapporten væk-
ker opsigt i politiske såvel som institutionelle rækker og fører 
til grundigt arbejde med at udvikle faget UEA og rammerne 
omkring dette, så det kan danne grundlag for unges karriere-
lærings- og karrierevalgsproces – et grundlag som er helt cen-
tralt i vores hurtigt foranderlige samfund, hvor valg følger valg 
på valg.


