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Fragile 

If blood will flow when flesh and steel are one 

Drying in the color of the evening sun 

Tomorrow's rain will wash the stains away 

But something in our minds will always stay 

 

Perhaps this final act was meant 

To clinch a lifetime's argument 

That nothing comes from violence and nothing ever could 

 

For all those born beneath an angry star 

Lest we forget how fragile we are 

 

On and on the rain will fall 

Like tears from a star 

Like tears from a star 

On and on the rain will say 

How fragile we are 

How fragile we are 

 

Sting: Fragile. Fra udgivelsen: Nothing like the sun, 1987 
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1.1 FORORD 

Jeg har beskæftiget mig indgående med vejledning og karriere de sidste 15 år. 

Alligevel er det kommet bag på mig, hvor omfattende det er at tage en uddannelse, 

man ikke havde forestillet sig kunne være mulig for en selv, og hvor meget støtte det 

kræver faktisk at gennemføre den. Jeg blev opfordret til at gå i gang med ph.d.-

uddannelsen af Norman E. Amundson ved IAEVG-konferencen i Padova i 2007. Jeg 

havde ikke før overvejet at give mig i kast med det, men nu gjorde en internationalt 

anerkendt forsker muligheden realistisk for mig. Det var ’Planned happenstance’, 

som læringsteoretikeren Krumboltz (2009) kalder den slags karriereåbninger.  

Tilbage i Danmark blev et ph.d.-stipendiat skrevet ind i FFD’s1 ansøgning til 

satspuljemidlerne vedrørende højskolernes kombinationsprojekt2. Af ansøgningen 

fremgik det, at ph.d.-projektet skulle handle om udvikling af vejledningsmetoder for 

sårbare unge. FFD fik de søgte midler, kombinationsprojektet kunne begynde, og jeg 

søgte ind som ph.d.-studerende ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole3. Fem 

år inkl. en barselsperiode er gået siden da. At skrive en afhandling er i sandhed en 

læreproces og mange mennesker har på forskellig vis hjulpet til undervejs. Nogle af 

de mange hjælpere skal i det følgende afsnit have en særlig tak. 

1.1.1 TAK 

Først og fremmest vil jeg gerne takke højskolevejlederne på de tre involverede 

højskoler. Tak for jeres gæstfrihed, samarbejde, engagement, tid, indblik og overblik. 

Og tak til eleverne på de samme tre højskoler. I stillede jeres fortællinger til rådighed 

og lærte mig så meget. Tak til min hovedvejleder Peter Plant, og mine ”med-

                                                      

1 FFD står for: Folkehøjskolernes Forening i Danmark 

2 Følgende beskrivelse er fra FFD’s hjemmeside 5/6 2012: Kombinationsprojektet er et 

satspuljeprojekt, som er et led i regeringens målsætning om uddannelse til 

alle. Kombinationsprojektet er et samarbejde mellem højskoler og erhvervsuddannelser. 

Projektet har til formål at øge folkehøjskolernes medvirken til, at flere unge gennemfører en 

ungdomsuddannelse. Projektet startede i 2008 og løber frem til udgangen af 

2012. Projektets målgruppe er unge under 25 år uden ungdomsuddannelse, eller som 

vurderes som frafaldstruede på uddannelsen. Projektet kan tilbyde denne målgruppe at 

forberede dem til en erhvervsuddannelse, igennem et højskoleophold. 

http://www.ffd.dk/indsatsomraader/erhvervsskolesamarbejde 

 
3 Nu: Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). 

http://www.ffd.dk/indsatsomraader/erhvervsskolesamarbejde


Helene Valgreen Refleksion og fællesskab Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen 

9 

 

vejledere”: John McLeod (i foråret 2010), Dorthe Staunæs (fra 2008-2010) og Rie 

Thomsen (2011-13). På hver jeres måde har I alle fire været med til at skærpe mit 

blik for forskningen og givet mig indsigt i, hvad det er, jeg kan bidrage med. Tak til 

Ulla Højmark Jensen for gennemlæsning og gode råd i slutfasen. Tak til mine trofaste 

sparringspartnere: min mand og min far. I gav mig vilje og mod til at gennemføre 

projektet. 

Derudover vil jeg gerne takke: 

 FFD, højskolernes Hus og generalsekretær Niels Glahn 

 forskningsassistent Marie Bergmann 

 følgegruppen: Lene Poulsen, Jørgen Brock og Jakob Hvenegaard Andersen 

 diskussanterne ved mine WIP-seminarer på DPU. WIP I: Lotte Darsø og Rie 

Thomsen. WIP II: Merete Watt Boolsen og Ulla Højmark Jensen 

 højskolevejlederne på introkurset til Kollektiv Narrativ Praksis i 2009 

 Narrativ Praksis i Danmark4 ved Christian Kragh Pedersen og Rasmus Olsen 

 Familie og venner. 

1.1.2 MIN PROFESSIONELLE BAGGRUND 

Det overordnede forskningsdesign i mit ph.d.-projekt baserer sig på casestudier med 

intervention på tre danske folkehøjskoler. Højskolerne er dog ikke selve 

genstandsfeltet. Det er derimod Kollektiv Narrativ Praksis som tilgang og metode i 

karrierevejledningen. Indirekte er jeg en del af forskningsfeltet på to måder: I forhold 

til højskolerne og i forhold til karrierevejledning. Som det fremgår af kapitel 6 

bestræber jeg mig på at være refleksiv og gøre forskningen transparent. Inden jeg 

præsenterer selve afhandlingen, vil jeg derfor kort redegøre for min baggrund for at 

beskæftige mig med afhandlingens emner. 

Jeg er opvokset på Ryslinge Højskole på Fyn, hvor mine forældre var lærere. Vi boede 

på skolen ligesom eleverne og det øvrige personale. Som barn og ung har jeg dermed 

oplevet højskolen indefra.  

Efter gymnasiet flyttede jeg til København, hvor jeg studerede musik og dansk på 

universitetet. I studietiden arbejdede jeg som gymnasielærer i to omgange på to 

forskellige gymnasier; dels i et barselsvikariat og dels i et årsvikariat. Jeg nød 

interaktionen med elever og kollegaer men fandt mig ikke til rette med skoleformen, 

hvorfor jeg som færdiguddannet cand.mag. afsøgte andre karriereveje end 

gymnasiet. Jeg endte som fuldtidsvejleder for Den Fri Ungdomsuddannelse (FUU) på 

                                                      

4 Læs mere her: http://www.narrativ-praksis.dk/ (Internettet 8/2 2012) 

http://www.narrativ-praksis.dk/
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Den Rytmiske Daghøjskole i København i afdelingen på Østerbro. Den første dag på 

jobbet observerede jeg min kollegas vejledning af de meget forskellige elever på 

FUU. Den anden dag på jobbet blev jeg selv kastet ud i at vejlede eleverne på egen 

hånd.  

På dette tidspunkt tilbage i starten af 1998 fandtes ikke en regulær 

vejlederuddannelse. Der var 26 vejlederkurser indenfor forskellige brancher i 

omfanget 4 dage til 6 uger. Min første uddannelse som vejleder fik jeg fem måneder 

efter, jeg var begyndt som vejleder, og den bestod af et fire dages kursus under 

ledelse af lektor Peter Plant fra DPU.  

I foråret 2000 blev jeg ansat som uddannelseskonsulent i Sekretariatet for Den Fri 

Ungdomsuddannelse. Hermed distancerede jeg mig fra den daglige vejlederpraksis 

og kom i stedet tættere på det uddannelsespolitiske felt. Det var nu mig der, 

sammen med mine kollegaer og Peter Plant, skulle (efter-)uddanne FUU-vejlederne 

på grundkurser, efteruddannelseskurser, konferencer og temaseminarer. 

I 2002 blev FUU lukket af den nye borgerlige regering. Medarbejderne i sekretariatet 

for FUU arbejdede til det sidste og bar selv møblerne ud af kontoret. Set i bakspejlet 

var vores loyalitet overfor uddannelsen og de unge på sin vis imponerende. Men vi 

havde gennem årene set, hvilke små mirakler, vejledning kan medføre, hvis den er 

baseret på anerkendelse, tillid og åbenhed. FUU-vejlederne lagde meget kærlighed i 

deres arbejde og mange ekstra timer, som de ikke blev lønnet for. Mange FUU-

vejledere var klar til at gå langt for deres studerende, så deres uddannelse kunne 

lykkes. Det udfordrede ofte grænsen for det professionelle og det private for FUU-

vejlederne netop fordi, de var så engagerede. Og dette engagement var måske lige 

præcis det, der gjorde, at mange unge oplevede, at de for første gang havde succes 

med en uddannelse (Undervisningsministeriet 2001). 

Med lukningen af FUU opstod der et vejledningsmæssigt tomrum for unge, der ikke 

umiddelbart passede ind i det formelle uddannelsessystem. Mange af disse unge var 

uafklarede i forhold til uddannelsesvalg og havde brug for mere og anderledes 

vejledning end den, der blev tilbudt i det formelle system. Med den nye formand for 

Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), Louis Mogensen fra Egå Ungdoms-

Højskole i spidsen, blev det – paradoksalt nok5 – højskolerne, der greb denne nye 

mulighed for at udvikle vejledning og vise, at højskolen kunne være med til at give 

                                                      

5 Mange højskoler havde været kritiske overfor at tilbyde FUU, fordi de mente, det var et 
skråplan at sammenblande højskole med formel uddannelse og vejledning. Kun ca. 10 % af 
højskolerne endte med at blive såkaldt uddannelsesansvarlige skoler for elever på FUU. Dog 
havde bl.a. ungdomshøjskolerne gode erfaringer med FUU. 
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afklaring i forhold til unges uddannelses- og erhvervsvalg. Siden 2002 har vejledning 

således optrådt i FFD-bestyrelsens handlingsplaner, og i april 2003 blev jeg ansat 

som projektleder for FFD’s nye vejledningsprojekt. Ved projektets slutning fem år 

senere var status, at over 300 højskolefolk fra 79 højskoler havde deltaget i 

vejledningsprojektet, enten gennem kurser, konferencer, seminarer eller gennem 

større forsøgs- og udviklingsprojekter. 

For at kvalificere mig yderligere indenfor vejledningsfeltet tog jeg undervejs en 

Masteruddannelse i vejledning på DPU6. Siden min færdiggørelse af den i 2006 har 

jeg undervist på samme uddannelse og i juli 2012 blev jeg fuldtidsansat på Aarhus 

Universitet. Desuden har jeg siden september 2011 været formand for Danmarks 

Vejlederforening.   

1.1.3 BRUG AF ARBEJDSSPØRGSMÅL 

Hvert af afhandlingens kapitler indledes med et arbejdsspørgsmål, som på baggrund 

af en gennemgang af det pågældende tema besvares i slutningen af kapitlet, hvorved 

svarene fungerer som delkonklusioner. I konklusionen samler jeg op på spørgsmål og 

svar i relationen til det overordnede forskningsspørgsmål. Gennem denne valgte 

struktur ønsker jeg at tydeliggøre afhandlingens formål, resultater og perspektiver.  

1.1.4 CITATER FRA DIGTE OG SANGE 

Undervejs i afhandlingen benytter jeg forskellige citater fra digte og sange som signal 

om, at der begynder noget nyt. Disse citater bliver ikke anvendt i afhandlingen til 

andet end at give læseren en pause til refleksion. Det er citater, som betyder noget 

særligt for mig og citater, som for mig giver afhandlingens emner perspektiv. Jeg 

håber naturligvis, citaterne også giver mening for læseren, men det er ikke på nogen 

måde afgørende for forståelsen af afhandlingen.   

God læselyst. 

København 15. juli 2013, Helene Valgreen. 

                                                      

6 Nu: Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). 
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2 INDLEDNING 

 

At lære er at famle 

i mørket, blind og stum, 

at sprænge eller samle 

sit eget verdensrum, 

at vække det, der sover, 

og gøre tanken fri, 

at se en himmel over 

hver drøm, man lever i. 

Fra Halfdan Rasmussens digt: At lære er at ville, 1949. Højskolesangbogen 2006. 

 

Arbejdsspørgsmål 

I dette kapitel vil jeg introducere projektet og placere det i den aktuelle 

samfundsmæssige kontekst. Det rejser spørgsmålet: Hvordan kan det 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?  

2.1 FORMÅL OG BAGGRUND 

Ph.d.-projektet er bevilget med det formål at udvikle nye vejledningsmetoder, som 

er velegnede til sårbare unge og i denne sammenhæng afsøge mulighederne for at 

inddrage narrative tilgange i vejledningen, der kan bidrage til udvikling af en 

helhedsorienteret vejledningspraksis. 

Siden vejledningsreformen i 2003 har der været fokus på vejledning i Danmark. 

Vejledning er blevet et nationalt anliggende, som både optager borgere, politikere 

og uddannelsesinstitutioner. Det fremføres, at samfundets behov er, at flere unge 

tager en uddannelse og kommer i arbejde. Derfor har især overgangsvejledningen 

fået opmærksomhed, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning varetager 

vejledningen om valg af ungdomsuddannelse, og Studievalg tager sig af vejledningen 

i forhold til valg af videregående uddannelse og erhverv. 

På trods af denne satsning på vejledning 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 (Danmarks Statistik 2012). 
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Undervisningsministeriet (2010b) har med deres såkaldte Profilmodel lavet en 

fremskrivning af det forventede fremtidige uddannelsesmønster for individuelle 

9.klasses årgange. Af dette materiale fremgår bl.a. hvor mange af en 

ungdomsårgang, der forventes at have fuldført en ungdomsuddannelse efter 

henholdsvis 5 år og efter 25 år. Der er foreløbig publiceret fremskrivninger for 

årgangene, der fuldførte 9. klasse i 2000 – 2008, hvoraf årgangen, der afsluttede 9. 

klasse i 2000 vil være blevet omkring 25 år i 2011 (og dermed vil blive del af Danmark 

Statistiks historiske materiale). Fremskrivningen viser ikke en stigning i antal, der 

forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse (ibid.:25). 

Samtidigt har uddannelsesinstitutionerne generelt store problemer med at fastholde 

de unge. Meldingen fra PsykiatriFonden (2006) er, at flere unge end tidligere har 

psykiske problemer. Det ser på den baggrund ud til at vejledning, som den finder 

sted i dag, ikke i sig selv er en uddannelsesmæssig garanti. På den anden side er 

vejlederen måske netop den person, som kan hjælpe den unge videre. Ifølge 

PsykiatriFondens Ungdomsprojekt må studievejlederen ”anses som en nøgleperson i 

forhold til de unges trivsel på ungdomsuddannelserne.” (Ibid.:2) 

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. Psykolog Ida Koch beskriver situationen således:  

”Jeg møder mange unge, som taler om, at ’det hele er uoverskueligt’. De mange 

valgmuligheder giver ikke mening for dem, de kan ikke finde ud af, hvad de har lyst 

til, eller hvor de selv er henne i det hele. Det er en ’hvor er jeg henne-følelse’, hvilket 

er en modbydelig følelse, der kan være angstfremkaldende.” (Koch 2010:24).  

Samme tendens viser sig på de mellemlange og videregående uddannelser, hvor der 

siden 2000 er sket en markant stigning i henvendelser til Studenterrådgivningen. 

Ifølge direktør for Studenterrådgivningen, Else Marie Stilling, drejer henvendelserne 

først og fremmest om koncentrationsbesvær, tristhed, depression, problemer i 

forhold til opvækstfamilie, selvværdsproblemer, præstationsproblemer og 

eksamensproblemer (Bach 2004). 

I en rapport fra 2008 (Katznelson 2008:10) fremgår det, at gruppen af ”udsatte 

unge”7 på erhvervsskolerne vokser i disse år. Fra lærernes side meldes om en stadigt 

stigende differentiering mellem de fagligt selvkørende unge og de udsatte unge, som 

karakteriseres ved både at have dybe sociale, psykiske og faglige problemer. 

(ibid.:15). De udsatte unge er en blandet gruppe med forskellige behov for 

                                                      

7 Katznelsons betegnelse 
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vejledning og med forskellige strategier for at overkomme deres vanskelige 

livssituationer. Det er en stor udfordring for de lærere, vejledere og 

ressourcepersoner, der har med de unge at gøre, og en af rapportens anbefalinger er 

da også øget efteruddannelse af personalet. 

I afhandlingen bruger jeg betegnelsen ”sårbare unge” for at signalere, at 

forskningsprojektet rummer hele spektret af sårbare unge, både socialt udsatte unge 

og unge, der fagligt set er robuste, men som alligevel slås med små eller store 

psykiske problemer. Hvis målet er, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse 

kræver det, at der bliver taget hånd om hele gruppen af unge, der af den ene eller 

den anden grund risikerer ikke at få en uddannelse. 

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 (se fx Hutters 2004 og Pless 

2009). Samtidigt oplever de unge, at det er deres eget ansvar og de skammer sig, 

hvis de ikke mestrer livet: 

”Mange unge, der har det dårligt, føler derfor, at de står alene med deres 

problemer: ’Jeg er alene om at have det skidt, det er min egen skyld, og jeg skammer 

mig’. De unge gør derfor alt for at holde masken, og når den så krakelerer, er de 

tilbøjelige til at trække sig væk, så ingen opdager, hvor skidt de i virkeligheden har 

det.” (Koch 2010:28). 

Netop det, at unge der mistrives ofte er dygtige til at skjule det, stiller høje krav til de 

professionelle voksne omkring de unge. Forældrene kan gøre meget, men som 

udgangspunkt skal man ikke regne med forældrenes indsigt i deres eget afkoms liv:  

”Regn ikke med, at forældre ved noget om eller er i stand til at opdage og håndtere 

deres børns problemer eller mistrivsel.” (Ibid.:33). 

På den ene side kan læreren være en oplagt støtte for den unge, men når det gælder 

valg af uddannelse og erhverv eller gennemførelse af uddannelse er læreren næppe 

den rette hjælper - i det mindste ikke alene. Den professionelle vejleder har en bred 

uddannelse indenfor feltet og kan åbne for meningsfulde muligheder for den unge 

både her og nu og på sigt via sit indgående og opdaterede kendskab til uddannelser 

og arbejdsmarked. Eksempelvis viden om mulighed for kombinationer af 

uddannelsesdele og praktikker, forskellige aktuelle uddannelses- og 

vejledningsforløb og projekter i kommunen, mentorordninger, særlige pædagogiske 

tiltag i forskellige uddannelsessammenhænge samt finansieringsformer fx i relation 

til efterskole- og højskoleophold. Desuden har vejlederen viden om og erfaring med 

mange forskellige vejledningstilgange, der kan tilpasses den enkelte unge. Men også 
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her kommer individualiseringen til udtryk: Siden Vejledningsreformens tilblivelse i 

2003 har vejlederne skullet fokusere på unge med særlige behov for vejledning og 

det betyder, at de synligt sårbare unge ofte vil få tilbudt individuel vejledning. Men 

er individuel vejledning nødvendigvis det rette vejledningstilbud, hvis man i forvejen 

føler sig alene og overbebyrdet af ansvaret for sit eget liv? Og hvad med de usynligt 

sårbare unge - hvordan får de hjælp? 

Afhandlingens perspektiv er, at unges sårbarhed ikke er et enten-eller. Alle unge er 

sårbare i forskellige grader og på forskellige tidspunkter, og alle unge har krav på 

meningsfuld vejledning uanset grad af sårbarhed. Men det kræver udvikling af  

vejledningen, så den kan imødekomme behovet hos de unge. I stedet for mere 

individualiseret vejledning bør det undersøges, om ikke fællesskabsorienterede 

vejledningsmetoder kunne være mere hensigtsmæssige, og bidrage til unges 

samhørighed med hinanden fremfor indirekte at medvirke til eksklusion og det, Koch 

(2010) kalder et ’hver for sig-fund’ i modsætning til et samfund.    

2.2 LOVGRUNDLAG: DIFFERENTIERET VERSUS PRIORITERET VEJLEDNING 

Fra Vejledningsreformens tilblivelse i 2003 har unge med særlige behov for 

vejledning været den primære målgruppe (Hansen & Frederiksen 2010:11). Frem for 

at differentiere vejledningen gennem inklusion, skal vejlederne fra begyndelsen 

prioritere indsatsen, så den målrettes unge, som har behov for en særlig 

vejledningsindsats (Undervisningsministeriet 2010a:§1, stk 2). 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. De, der har særlige behov for vejledning, 

skal der gøres noget særligt for og de, der ikke har særlige behov for vejledning 

forventes at kunne klare karrieren selv evt. med hjælp fra forældrene, eVejledning 

og ug.dk8: 

”Portalen stiller vejledningstilbud til rådighed for vejledningssøgende, som kan søge 

informationer på egen hånd. Det forventes, at stadig flere opbygger den nødvendige 

valgkompetence, som gør dem i stand til at bruge portalen på et solidt grundlag. Det 

vil være en del af vejledningens opgave at understøtte dette. Herved er det 

hensigten at frigøre vejledningsressourcer til unge, som har behov for en særligt 

tilrettelagt vejledningsindsats.” (Hansen & Frederiksen 2010:80). 

                                                      

8 ug.dk = UddannelsesGuiden. Ejes af Ministeriet for Børn og Undervisning. Portalen er 
udviklet og drevet af Schultz Information. Lokaliseret den 20/2 2012 på 
http://www.ug.dk/ServiceMenu/OmUddannelsesGuiden.aspx 

http://www.ug.dk/ServiceMenu/OmUddannelsesGuiden.aspx
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Men tilsyneladende virker den prioriterede tilgang til vejledning ikke efter hensigten. 

På trods af de velmenende intentioner er gruppen af unge, der gennemfører en 

ungdomsuddannelse som sagt ikke steget i mange år9. 

 

2.2.1 SÆRLIG VEJLEDNING FOR NOGLE UNGE 

I Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv fra 2003 (Undervisnings-

ministeriet 2003:§1,stk2), kan man læse følgende: "Vejledningen skal i særlig grad 

målrettes unge med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv". 

Her er dansk vejledningspolitik på linje med EU. I 2004 underskrev samtlige 

undervisningsministre i EU Resolution om Livslang Vejledning (Rådet for den 

Europæiske Union 2004). Her kan man bl.a. læse at: 

”Alle europæiske borgere bør, hvor det er relevant og under hensyn til de lokale 

forhold, have adgang til vejledning på alle stadier af livet, idet opmærksomheden 

især skal rettes mod enkeltpersoner og grupper, der er særligt udsatte” (ibid.:7). 

Alle borgere skal altså have mulighed for at få vejledning hele livet igennem, og 

opmærksomheden skal være på særligt udsatte. Men afgørende er det, at det er 

borgerens behov, der er i centrum: 

”Modtagerne af vejledning skal stå i centrum, både med hensyn til udformningen og 

evalueringen af vejledningstilbud til både unge og voksne” (ibid.:7). 

På dansk grund er formuleringen med lovændringen fra 2008 blevet skærpet, så 

vejledningen nu i særlig grad skal ”målrettes unge, som uden en særlig 

vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller 

gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv” (Undervisningsministeriet 

2008:§1, stk2). 

Spørgsmålet er, om Danmark har overfortolket de europæiske intentioner. Der er 

forskel på, på den ene side at rette opmærksomheden på særligt udsatte 

enkeltpersoner og grupper og sætte dem i centrum i udformningen af 

vejledningstilbud og på den anden side på forhånd udpege særligt udsatte som 

modtagere af et vejledningstilbud, de ikke kan afvise. 

                                                      

9 Se afsnit 2.1. 



Helene Valgreen Refleksion og fællesskab Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen 

17 

 

Faktum er, at det i vejledningskredse fortsat diskuteres, hvem disse unge med 

særlige vejledningsbehov præcist er. KIU-projekterne10 gav inden 

vejledningsreformen sit bud på forskellige kategorier: utilpassede, svage, 

marginaliseringstruede, frafaldstruede, unge med særlige behov og de specielt 

egnede. Som Plant påpeger (Plant 2004), afspejler alle betegnelser, på nær den 

sidste, ”det problematiske, næsten stigmatiserende ved at tilhøre målgruppen: svag, 

udsat, truet”. 

Også vejlederens rolle er under forandring. Med Ungepakke II11, og den 

medfølgende lovændring i 2010, er alle 15-17-årige forpligtede til at være i 

”uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge 

gennemfører en uddannelse”(Undervisningsministeriet 2010a:§2 a). Vejlederen har 

fået en ny rolle som den, der skal vurdere den unges uddannelsesparathed. 

Redskabet er uddannelsesplanen, og den pædagogiske metode er at sætte mål, 

evaluere resultater, revidere mål og opnå mål (Undervisningsministeriet 2010a:§2c-

§2f). 

Men som sagt er der ikke statistisk belæg for, at en målorienteret vejledningstilgang 

virker, eftersom gruppen af unge uden ungdomsuddannelse ikke bliver mindre. 

Oveni kravet om en prioriteret vejledningsindsats opstår et dilemma: 

På den ene side ønsker samfundet at gøre noget for den gruppe af unge, som ikke 

får en ungdomsuddannelse. På den anden side er vejledningslovgivningen måske 

selv med til at fastholde de sårbare unge i en usikker position ved at gøre dem til 

problemet og ved at positionere dem som en minoritetsgruppe med særlige 

vejledningsbehov. Med en prioriteret vejledningstilgang risikerer vi at ekskludere 

målgruppen i stedet for at inkludere. Plant (2010) formulerer det således: 

“Men når (den personlige) vejledning bliver reserveret de særlige, så 

bliver vejledning sær. Så sær, at vejledning er med til at stemple de vejledte netop 

som problemer. Vejledning bliver således et reservat for de udskilte, de 

marginaliserede, taberne. Opsplitningen mellem samfundets a-hold og b-hold vil få 

en tak til.” 

                                                      

10 Kvalitet i Ungdomsvejledningen 2002-2003 
11 D. 5/11 2009 indgik regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk 
Folkeparti og Radikale Venstre aftalen: ”Flere unge i uddannelse og job”, som indbefattede 
en række nye initiativer på vejledningsområdet. Denne aftale omtales som Ungepakke II 
(Hansen & Frederiksen 2010, 15).  
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Plant peger her på faren ved at skille nogen ud, som der skal gøres noget særligt for. 

Set i et samfundsperspektiv kan det risikere at få den modsatte effekt. Desuden vil 

der altid være nogen, man kommer til at overse med den strategi. 

 

2.2.2 VEJLEDNING I EN FORANDERLIG TID 

Vejledning er en pædagogisk intervention, som ændrer sig i takt med det samfund, 

vejledningen fungerer i. Vejlederens opgave i industrisamfundet var at vejlede til ét 

svar. Målet var, at vejledte kom på ”den rigtige hylde” (Plant 2005:16), og 

vejledningsmetoderne var knyttet til forestillingen om den rationelle 

beslutningsproces. I dag er samfundet forandret, og det synes derfor indlysende, at 

der er brug for en anden slags vejledning, som afspejler tidens mere komplekse 

samfund. 

Med udgangspunkt i vejledningslovgivningen er meget af den vejledning, der 

praktiseres i dag, nødvendigvis baseret på lineære og rationelle vejledningsmetoder, 

hvor hovedopgaven for vejlederen er at hjælpe de vejledningssøgende med at 

opstille mål. Et eksempel på dette er uddannelsesplanen, som anvendes ved 

vejledning til og optagelse på en ungdomsuddannelse. 

Med målorienteringen følger kvantitative succeskriterier for evalueringerne af 

vejledning. Et eksempel på det er brugernes tilfredshed opmålt i benchmarkingscore 

for henholdsvis Studievalg (Nikolajsen & Larsen 2011) og UU (Larsen og Nikolajsen 

2011). 

Over for målfilosofien har vi et dynamisk komplekst samfund, som er forbundet med 

et liv i parathed og årvågenhed, men også et liv i usikkerhed. Gelatt kalder 

indstillingen ”positive uncertainty” (Gelatt 1989). Med det siger han, at vilkåret i det 

moderne komplekse samfund er omskiftelighed, og at det meste er under 

forandring. I det perspektiv blegner evnen til at sætte sig mål overfor evnen til at 

mestre forandringer og konstant at være i en tilstand af positiv usikkerhed. 

 

2.3 SÅRBARHED: DIKOTOMI VERSUS GRADIENT 

Afhandlingen peger på, at sårbarhed måske ikke er enten-eller. Måske er sårbarhed 

ikke kun knyttet til forældrenes indkomst og uddannelsesbaggrund. Måske kan 

sårbarhed ikke ses. Hvis blot én af disse antagelser holder stik, giver det ikke mening 

at have en vejledningslov, der baserer sig på, at vejledning primært skal målrettes 

”unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at 
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vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv.” 

(Undervisningsministeriet 2008:§1,stk2). 

Hvis vi vender blikket mod sundhedsområdet er en tilsvarende problematik i spil. I 

forhold til social ulighed indenfor sundhedsområdet påpeger Vallgårda (2007), at 

Danmark ofte bruger billedet 80/20-samfundet, hvor 80 står for, at 80 % af 

befolkningen har det godt, mens 20 % har store problemer, socialt og 

sundhedsmæssigt. Hun siger: ”Denne definition af problemet kan kaldes en 

dikotomi, samfundets borgere deles i to, og opgaven bliver at gøre noget for de 

udsatte.” (Vallgårda 2007:2). I en sammenligning med Sverige og Norge viser hun, at 

dikotomien er særlig for Danmark: ”Ingen af landene har kun én måde at definere 

social ulighed på, men der er dog den forskel, at, i Danmark dominerer beskrivelsen 

af social ulighed i sundhed som en særlig udsat gruppes helbredsproblemer, en 

dikotomi, mens i Norge og Sverige beskrives uligheden oftest som en gradient, med 

stigende sygelighed med faldende indtægt, uddannelse eller erhvervsmæssig status, 

og dermed som et problem som berører hele befolkningen.” (ibid.:3). 

Vallgårda forklarer, at hvis social ulighed opfattes som en dikotomi, er indsatserne 

selektive, dvs. de målrettes de grupper, som skønnes at have behov for dem. Hvis 

social ulighed derimod opfattes som en gradient, har alle adgang til de samme 

ydelser. 

Også i en dansk vejledningskontekst er billedet 80/20-samfundet dominerende, hvor 

de fleste ressourcer skal gå til de færreste12. Et eksempel på dette er en udgivelse fra 

2004 udarbejdet af Rambøll Management for Undervisningsministeriet: 

Kvalitetssikring, udvikling og måling af vejledningsindsatsen. En håndbog for 

Ungdommens Uddannelsesvejledning. Heri beskrives, hvordan de enkelte UU-centre 

kan konkretisere lovteksten i handling: 

”Men hvis man vil omforme målet om, at ”vejledningen skal i særlig grad målrettes 

unge med særlige behov for vejledning” til mere konkrete målsætninger i det 

enkelte UU, er det altså nødvendigt, at man først gør sig klart, hvem der tilhører 

gruppen af ”unge med særlige behov for vejledning” – ellers kan man ikke opstille 

præcise mål eller foretage det konkrete skøn i situationen. Det må således afklares,  

hvem dem med særlige behov for vejledning er, og hvilke vejledningsmæssige behov 

de har. Disse grupper er jo bevidst ikke defineret i lovgivningen, netop fordi man 

                                                      

12 Af lovbekendtgørelsen fremgår det ikke, præcist hvor mange procent, det drejer sig om. 
Forholdet 80/20 er derfor et skøn.  
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ønsker at overlade konkretiseringen til de enkelte kommuner og UU’er ud fra 

regionens særlige behov og sammensætning.” (Rambøll Management 2004:6) 

Som nævnt blev målgruppen ”unge med særlige behov for vejledning” med 

lovbekendtgørelsen i 2008 ændret til ”unge, som uden en særlig vejledningsindsats 

har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en 

uddannelse eller vælge et erhverv”. Baggrunden for lovændringen var bl.a. baseret 

på en økonomisk analyse af Rambøll Management, som ”etablerer et samlet overblik 

over omkostningerne ved den vejledningsindsats, som skoler, 

uddannelsesinstitutioner og vejledningsenheder yder, og sammenholder 

omkostningerne med prioriteringen af indsatsen” (Rambøll Management 2008:1). 

Her er fokus på omkostningerne ved vejledning og på hvor og hvordan, der kan 

spares penge. Konklusionen er, at ”vejledningsindsatsen kan målrettes og prioriteres 

bedre, end tilfældet er” (ibid.:59). Et eksempel på det er, at UU-centrene på dette 

tidspunkt tilsyneladende giver vejledning til alle oven i købet til 6.-8. klasses elever 

uden særlige behov for vejledning, som det kritisk anføres (ibid.:59). I stedet for at 

belyse, hvad samfundet vinder ved en inkluderende tilgang til vejledning, vælger 

Rambøll Management at fokusere på omkostningerne her og nu. 

Rambøll Management bekræfter her en dikotomi, hvor den danske vejleders opgave 

bliver at yde en særlig vejledningsindsats overfor en mindre gruppe unge. 

Anderledes forholder det sig i Norge, hvor vejledning er et tilbud for alle. Norges 

regering vedtog i 2006 indsatsen ”… og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang 

læring”. Karakteristisk for dokumentets indhold hedder første kapitel: ”Et 

kunnskapssamfunn for alle”. På Island er vejledning også for alle, men fokus er i 

højere grad rettet mod vejlederen selv. Her blev det i 2009 vedtaget ved lov, at man 

skal have en Mastergrad i vejledning for overhovedet at have ret til at vejlede.  At 

sammenlignelige lande grundlæggende både forstår og organiserer vejledning af 

sårbare unge anderledes end os kunne tyde på, at det er et nationalpolitisk valg, der 

er afgørende for, hvem der skal have vejledning og hvordan. 

I dansk vejledning er det en selvfølgelighed, at vi skal bruge ressourcerne på en 

mindre gruppe unge, de 20 %, og lade de tilsyneladende selvkørende 80 % unge 

være. Selvfølgeligheden bygger på en forestilling om, at sårbarhed er konkret, 

sårbarhed er synligt og sårbarhed kan afhjælpes eller reduceres. 

Måske er tiden inde til, at vi ser på sårbarheden som et almenmenneskeligt vilkår: 

Sårbarheden er ikke negativ eller positiv, sårbarheden er til stede i ethvert 

menneske, i større eller mindre grad. 
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2.3.1 SÅRBARE UNGE 

Et centralt statement fra narrativ terapi lyder således: ’Personen er ikke problemet, 

problemet er problemet.’ (White & Epston 1990). På samme måde her: Sårbarhed er 

ikke et problem i sig selv, og sårbare mennesker er ikke et problem. Problemet er 

snarere de uhensigtsmæssige måder, vi håndterer unges sårbarhed på i 

vejledningen, hvor vi både ekskluderer flertallet fra en særlig vejledningsindsats og 

ekskluderer mindretallet fra fællesskabet. Løsningen er for mig at se hverken at 

negligere unges sårbarhed eller at være berøringsangst overfor den. Ved at inkludere 

alle i vejledningen kan vi anerkende sårbarhed som en gradient, noget vi alle har i 

større eller mindre grad og noget, som kan forandre sig. 

Den aktuelle ungdomsforskning peger på, at den største udfordring for de unge ikke 

er verden omkring dem, men dem selv: 

”Udfordringerne i ungdomslivet består således ikke i at håndtere forældrene, som 

nægter at tale med hinanden, klassekammeraterne, der mobber og fryser de unge 

ud, lærerne, der kræver fem afleveringer på en uge, eller de utallige andre 

vanskelige situationer og vilkår, som menneskene rundt om de unge ser ud til at 

være kilde til. I de unges beretninger synes disse vanskelige situationer og vilkår 

snarere at tydeliggøre et grundproblem hos de unge selv: At de ikke har styr på deres 

liv. Og deres virkelige udfordring består i at løse dette grundproblem – dvs. at få styr 

på livet – så skal alt det andet nok løse sig.” (Sørensen et al. 2011:111). 

 

Ud fra perspektivet i denne afhandling må tilføjelsen være, at de professionelle 

aktører omkring de unge i høj grad kan hjælpe de unge med at få styr på livet. Eller 

måske snarere hjælpe dem med at acceptere umuligheden i at få fuldstændig styr på 

deres liv. 

2.3.2 MIN PERSONLIGE FORTÆLLING I RELATION TIL SÅRBARHED: ET 

TILBAGEBLIK 

Jeg er 18 år gammel. Jeg går i 3.g på Midtfyns Gymnasium på matematisk linje med 

musikfaglig gren. Samtlige fysikrapporter, jeg har afleveret i gymnasietiden, er 

skrevet af fra en veninde, der er to år ældre end mig. Jeg aner ikke, hvad der står i de 

rapporter, jeg afleverer. Ordene giver ikke mening for mig. I matematik kunne jeg 

nogenlunde følge med det første halve år af 1. g. Men siden da har jeg skrevet 

afleveringsopgaverne af fra mine klassekammerater. Jeg forstår ingenting af hverken 

formler, beviser eller tal. I kemi er der ingen skriftlige afleveringsopgaver, og jeg har 

for længst lært at nikke og smile til læreren på de rigtige tidspunkter. Desuden 

mestrer jeg efterhånden at række hånden op, når læreren som noget af det første i 
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en time spørger om det, der er svar på i den øverste linje af dagens lektie. Så svarer 

jeg på det og har fred resten af timen. Det får jeg 8 for i årskarakter13. Men som 

studentereksamen nærmer sig bliver det et større og større pres for mig ikke at blive 

opdaget af lærerne. Jeg bruger ufattelig meget energi på at udregne 

overlevelsesstrategier. For mig er det et spørgsmål om liv og død. De må for alt i 

verden ikke opdage, hvor galt det i virkeligheden står til med min faglighed. 

Jeg balancerer på kanten af de tilladte 15 % i fravær og bliver en enkelt gang indkaldt 

til møde sammen med de andre fraværssyndere. Her taler rektor alvorligt til os oppe 

fra scenen i kælderens store sal, og i tiden fremover er jeg mere påpasselig med ikke 

at komme over fraværsgrænsen. 

Til studentereksamen i matematik er det lige ved at gå galt, idet kun den ene halvdel 

af mit udtrukne spørgsmål handler om noget sandsynlighedsregning, jeg kan huske 

fra 9. klasse. Den anden halvdel handler om noget, der hedder medianer, og jeg har 

ingen anelse om, hvad det er. Den efterfølgende votering tager 20 minutter, og min 

lærer kommer til sidst ud med et grin og fortæller, at jeg har fået et 9-tal. 

Jeg er matematisk student, og jeg afslutter med klassens højeste gennemsnit pga. 

høje karakterer i andre fag. Jeg kommer ud af gymnasiet med en splittelse mellem 

mit ydre, karrieremæssigt succesfulde jeg, og et indre jeg blottet for selvværd. Selv 

de mange fag, jeg reelt er dygtig til bliver til ingenting i min pinagtige vished om, at 

mit eksamensbevis i høj grad er baseret på, at jeg først og fremmest har været dygtig 

til at lade som om. Jeg står med eksamensbeviset i hånden og er lettet og 

taknemmelig over at have overlevet. Hvad jeg ikke ved er, at den overvældende 

følelse af mindreværd indeni, som gymnasietiden i høj grad har skabt, vil det tage 

mig de næste 20 år at kæmpe mig ud af. Men hvad jeg smerteligt mærker er, at min 

skrøbelige drøm om at forfølge mit sangtalent nu for alvor er pakket væk. Jeg er 

ligeglad med, hvilken videregående uddannelse jeg skal begynde på og lader en 

anden sætte krydset. 

Tilbage i 1. g forsøgte jeg efter et par måneder at gøre noget ved sagen, fordi jeg 

godt kunne se, at situationen ikke var holdbar for mig. Jeg ville gerne gå på HF, som 

var en mulighed på skolen. Men det kunne ikke lade sig gøre, sagde 

studievejlederen, for jeg havde jo ikke gået i 10. klasse. Og så sluttede den samtale. 

Jeg turde heller ikke være ærlig om min desperation, for tænk hvis vejlederen 

sladrede til de andre lærere. Det ville være en katastrofe. Den anden og sidste gang, 

                                                      

13 13-skalaen. 
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jeg spurgte studievejlederen til råds i min gymnasietid var omkring studievalg, hvor 

jeg fik lov til på egen hånd at bladre i de slidte, gulnede kartotekskort. 

2.3.3 DEN PERSONLIGE FORTÆLLING: DET PRIVATE ER POLITISK 

Hvorfor fortæller jeg den historie om min gymnasietid? Jeg gør det, fordi jeg synes, 

den fortæller en anden historie om sårbarhed end den, vejledningspolitikken bygger 

på i Danmark. 

Under parolen ”Det private er politisk” fik kvindebevægelsen i Danmark stor 

betydning for samfundet (Marcus 2010). Kvindebevægelsen forstod den styrke og 

gennemslagskraft, fortællinger kan have. Også selvom det er private fortællinger. For 

ofte viser det sig, at den enkeltes private fortælling ligner andres private 

fortællinger. Det, at én tør fortælle sin historie, giver styrke til at andre tør fortælle 

deres lignende historie. Derved er den pludselig ikke privat længere, men er del af en 

større, kollektiv fortælling om et bestemt emne. Dette er i overensstemmelse med 

de bagvedliggende værdier i Kollektiv Narrativ Praksis. Samtidigt er det i samklang 

med humanistisk psykologi. Carl Rogers siger det på følgende måde: 

”Somewhere here I want to bring in a learning which has been most rewarding, 

because it makes me feel so deeply akin to others. I can word it this way. What is 

most personal is most general. *…+ It has led me to believe that what is most 

personal and unique in each one of us is probably the very element which would, if it 

were shared or expressed, speak most deeply to others.” (Rogers 1961:26) 

Også set fra et narrativt perspektiv har Marianne Horsdal med sin årelange forskning 

påvist den positive betydning af det at dele sin fortælling med andre (Horsdal 2012).   

2.3.4 SÅRBARHED SOM NARRATIV LÆSNING 

Hvis man ser på sårbarhed som en fortælling14, er min fortolkning, at den 

dominerende fortælling i Danmark er, at man enten er sårbar eller også er man ikke 

sårbar, jf. mit tidligere eksempel fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvor 80 % 

af ressourcerne skal bruges på de 20 %. I den dominerende fortælling ligger, at 

sårbarhed er synlig, for ellers ville man ikke være i stand til at udskille de 20 %. 

I et narrativt perspektiv er der altid en anden fortælling, en alternativ fortælling, som 

blot har svært ved at komme frem i lyset. Det er en fortælling, som lever i 

sprækkerne, og som er udsultet af den dominerende fortælling. Den udsultede 

                                                      

14 Begreberne fortælling og narrativ læsning anvendes her og i det følgende afsnit i en 
narrativ terapeutisk forståelse. Se afsnit 8.1.2. 
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fortælling rummer drømmen om et bedre liv, en anden tilstand; Det fraværende men 

implicitte (Carey et al. 2009)15. I den anden fortælling om sårbarhed er sårbarheden 

ikke en tilstand af enten-eller. Vi er alle mennesker, og vi er alle sårbare i større eller 

mindre grad. Sårbarheden kan være synlig og sårbarheden kan være usynlig. 

Sårbarheden behøver fx ikke at indbefatte underklasse, fravær, manglende 

skolekompetencer eller sygdom. Sårbarhed kan fx også indbefatte middel- eller 

overklasse, tilstedeværelse, gode skolekompetencer eller fysisk sundhed. 

Set fra mit synspunkt kan sårbarhed være en styrke, fordi sårbarheden blandt andet 

er en indikator på værdier, på selvopfattelse, på retning i livet, på karriere, på 

drømme og på mål. Sårbarheden kan indtræde ved ændringer i livet men kan også 

være en mere generel tilstand. Uanset hvordan sårbarheden viser sig, bør 

professionelle hjælpepersoner, som fx en vejleder, tage sårbarheden alvorligt, og 

bruge den anerkendende og konstruktivt sammen med den unge. 

2.3.5 KONSEKVENSER AF EN NARRATIV LÆSNING 

Hvad betyder den alternative fortælling om sårbarhed, som jeg i forrige afsnit kom 

frem til ved min fortolkning, og hvilke konsekvenser har den for vejledning? Først og 

fremmest betyder den, at det ikke giver mening at opdele mennesker i sårbare 

kontra ikke-sårbare. Konsekvensen er, at det kan forekomme meningsløst at 

organisere vejledning ud fra et princip om at 80 % af vejledningsressourcerne skal 

bruges på de 20 %. Alle har ret til samme vejledning, alle har ret til forskellig 

vejledning, alle har ret til vejledning, der tager udgangspunkt i det enkelte 

menneskes behov. 

Danmarks har tilsluttet sig EU’s resolution om livslang vejledning og det betyder, at 

alle borgere har krav på at kunne få karrierevejledning i et livslangt perspektiv (EU 

2008). 

Både ud fra et vejledningspolitisk og et vejledningsfagligt perspektiv ville det for mig 

at se være hensigtsmæssigt, hvis vejledning i Danmark flyttede sig fra den 

nuværende 80/20-tilgang til en åben måde, hvor det er den, der skal vejledes, som 

er i centrum og ikke en mere vilkårlig opdeling af mennesker som henholdsvis 

sårbare og ikke-sårbare. Oven i købet viser resultaterne i denne afhandling, at det 

kan være lærerigt for alle unge, uanset graden af sårbarhed, at lytte til hinandens 

fortællinger. Lidt populært sagt kunne man sige, at alle skal være med, for at alle kan 

komme med. 

                                                      

15 Se kapitel 8. 
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En lignende erfaring viser sig på efterskoleområdet, hvor vejledningsforskningen 

anbefaler at udvikle vejledningen således, at indsatsen ikke prioriteres men i stedet 

differentieres, hvorved ”alle elever gennem forskellige aktiviteter anspores til at 

tænke over og drøfte med hinanden og med lærerne deres overvejelser over deres 

fremtidige deltagelse i samfundet.” (Thomsen & Jensen 2011).    

2.4 FORSKNINGSSPØRGSMÅL 

Med afsæt i kvalitativ forskning vil jeg undersøge, hvilke veje der er anvendelige i en 

helhedsorienteret vejledningspraksis, som inddrager narrative forståelser og 

metoder. Dette sker gennem følgende forskningsspørgsmål: 

Hvis karrierevejledningens mål er at sikre at alle unge, uanset deres sårbarhedsgrad, 

skal kunne drage fordel af et vejledningsforløb, hvordan kan Kollektiv Narrativ 

Praksis så bidrage til opfyldelse af dette mål? 

Som beskrevet i forordet indleder jeg hvert kapitel med et arbejdsspørgsmål, som 

gennem de respektive kapitler undersøges og besvares. I konklusionen samler jeg 

kapitlernes spørgsmål og svar og forbinder dem til det overordnede 

forskningsspørgsmål.    

 

2.5 KUNDSKABSAMBITION 

Jeg er optaget af, hvordan man gør vejledning på en måde, så både vejledte og 

vejleder vokser. En vejledning, der tager udgangspunkt i, hvor vejledte er i sit liv og 

som tør tage temaer op, der trænger sig på for vejledte. En vejledning, som åbner for 

refleksion og nye handlemuligheder. 

I nærværende ph.d.-afhandling er målet, at jeg skal udvikle nye vejledningsmetoder, 

som er velegnede til sårbare unge. Jeg bygger her videre på min erfaring og viden fra 

arbejdet med højskolerne og vejledningsprojektet, men ikke kun det. Som et 

baggrundstæppe ligger min erfaring som vejleder for mange sårbare unge i 

forbindelse med FUU. Tæppet har også tråde af betydningsøjeblikke i min rolle som 

underviser, igangsætter og koordinator for FFD’s vejledningsprojekt. 

Min ambition er at finde veje til at udvikle dansk vejledning i en mere 

helhedsorienteret, refleksiv, narrativ og ikke mindst fællesskabsinitierende retning. 

Vejlederens rolle er i forandring i disse år og kalder i højere grad på kompetencer 

som facilitering, motivering, etik og skabelse af netværk - end svar og information. 
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På trods af dårligdomme i verden, i samfundet, i skolesystemerne og i den enkelte 

familie har jeg erfaring med, at vejlederen kan være den, der får den unge til at fatte 

nyt håb, få tro på sig selv, større selvværd og selvtillid og dermed få mod på og 

motivation til at gennemføre en uddannelse. Værdierne i Kollektiv Narrativ Praksis er 

båret af en tro på, at mennesker ønsker at bidrage positivt i verden på en eller anden 

måde. Mit bidrag i denne sammenhæng er at udforske det narrative spor gennem 

Kollektiv Narrativ Praksis. 

2.6 FORSKNINGSFORLØB OG NYE PERSPEKTIVER 

I dette afsnit vil jeg kort redegøre for nogle af de centrale aktiviteter, der har fundet 

sted undervejs i mit ph.d.-forløb. Der er tale om udvalgte nedslag, og det er på ingen 

måde en fuldstændig liste. 

Da jeg begyndte mit forskningsforløb i august 2008, var arbejdstitlen på projektet: 

Helhedsorienteret vejledning. Udvikling af narrative vejledningsmetoder for sårbare 

unge. I det første ¾ år af uddannelsen fokuserede jeg især på at kvalificere min viden 

om og forståelse af narrativ praksis. Jeg deltog i et 9-dages kursus om ”Narrative 

Practice” i København med nogle af kapaciteterne på feltet: David Epston fra New 

Zealand, Maggie Carey fra Australien og Jill Freedman fra USA. Jeg rejste til 

Australien og deltog i The 9th International Narrative Therapy and Community Work 

Conference i Adelaide samt to heldagskurser samme sted. Det første heldagskursus 

havde titlen: Re-membering Lives: A workshop for practitioners working with grief 

and loss med Lorraine Hedtke, USA og John Winslade, New Zealand. Det andet 

kursus blev ledet af Cheryl White og David Denborough fra Australien under titlen: 

Responding to trauma and enabling contribution: The possibilities of collective 

narrative practice. Mødet med de internationale drivkræfter på feltet dannede 

grundlag for afhandlingens indhold om Kollektiv Narrativ Praksis. Der var ingen 

karrierevejledere til stede blandt deltagerne nogen af stederne: Jeg var kommet ind i 

en verden af psykologer, psykiatere, specialpædagoger og forskere inden for samme 

verden. Det samme gjaldt det 9-dages kursus i København, hvor de andre deltagere 

alle var psykologer. For mig at se var der oplagt materiale at overføre til 

karrierevejledningen. 

I Danmark afholdt jeg et to-dages introduktionskursus til narrativ praksis for erfarne 

højskolevejledere, som fungerede som et pionerprojekt for empiriindsamlingen. Her 

afprøvede jeg forskellige narrative metoder og fik højskolevejledernes respons på 

disse. På den baggrund planlagde og udførte jeg workshopperne med 

højskoleeleverne på tre forskellige højskoler. 
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Samtidigt var jeg i gang med at finde fodfæste i forhold til mit teoretiske tilhørssted. 

Mit udgangspunkt var oprindeligt poststrukturalisme. En overgang gik det mere over 

i retning af aktionsforskning, men efter det første års studier og søgning forlod jeg 

begge retninger til fordel for en fænomenologisk-hermeneutisk forskningstilgang. På 

trods af at narrativ praksis bekender sig til poststrukturalisme (White 1995) og 

forskningsmæssigt sagtens ville kunne gennemføres både ud fra et 

poststrukturalistisk - og et aktionsforskningsperspektiv, fik jeg mere og mere øje på 

en anden og for mig dybere side ved tilgangen. Den side handler om, at det ikke er 

på de strukturelle betingelser, narrativ praksis gør den største forskel. Heller ikke et 

demokratisk perspektiv vinder. For mig at se er det største bidrag vejlederens: At 

den enkelte vejleder kan gøre en positiv forskel for dem, hun/han vejleder ved at 

sætte vejledtes fortælling i centrum på forskellig vis. Men at være en dygtig narrativ 

terapeut/vejleder handler ikke blot om teknik og poststrukturalistiske værdier. Her 

er der måske en blind plet ved selvforståelsen i narrativ terapi. Som nævnt har jeg 

gennem min ph.d.-uddannelse oplevet de ypperste narrative terapeuter samt 

analyseret dvd’er af forskellige sessioner med henholdsvis Michael White og David 

Epston. For mig at se hviler deres praksis først og fremmest på menneskelig indsigt 

og indlevelse og professionel ageren i øjeblikket. Noget af det er teknik, men noget 

er ikke til at forklare. Det førte mig frem til humanistisk psykologi, og dets fokus på 

menneskets søgen efter mening, dets livslange udviklingsmuligheder og iboende 

potentialer. At få narrativ praksis til at fungere i praksis kræver at 

terapeuten/vejlederen tror på, at vejledte indeholder noget, der kan udfolde sig, 

noget som er unikt for det enkelte menneske og som kan give mening og livsmod. I 

det perspektiv giver poststrukturalismens overbevisning om, at der ikke findes en 

fast struktur og at virkeligheden er en social konstruktion et skævt fokus i forhold til 

mit ærinde.   

Efter en barselsperiode - og undervejs i mine forskningsteoretiske overvejelser, 

havde jeg et 6-ugers studieophold i Skotland hos John McLeod, Professor of 

Counselling, University of Abertay, Dundee. Her fik jeg skærpet min opmærksomhed 

på sammenhængen mellem teori og praksis, og blev introduceret til Grounded 

Theory.  Jeg afsluttede mit første studieår med et Work-In-Progress-seminar (W-I-P) 

på DPU under overskriften: Videnskabsteoretiske og – metodiske valg og 

overvejelser. Diskussanterne var lektor Lotte Darsø, Institut for læring, samt adjunkt 

Rie Thomsen, Institut for Didaktik, begge fra DPU. 

Det andet studieår handlede om at forankre teori og metode i en sammenhængende 

analyse. De videnskabsteoretiske overvejelser foregik stadig, og som udtryk for dette 

tog jeg undervejs et kompetencegivende kursus i Positiv Psykologi. Men selvom jeg 

godt ville kunne argumentere for en afhandling om Kollektiv Narrativ Praksis set ud 
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fra et Positiv Psykologi-perspektiv, så savnede jeg relevante forskningsmæssige greb 

til at kunne gøre det. Efter at have været vidt omkring teoretisk set og deltaget i en 

række forskellige videnskabsteoretiske og -metodiske ph.d.-kurser, valgte jeg en 

fænomenologisk-hermeneutisk forskningstilgang. Det er en forskningstilgang, jeg 

tidligere har beskæftiget mig med i forbindelse med specialet på Masteruddannelsen 

i vejledning og en tilgang, som ret præcist udtrykker det, jeg gerne vil med min 

forskning, nemlig: Se på og undersøge fænomenerne, som de viser sig i materialet og 

ud fra det fortolke, hvad det er, jeg ser og oplever. 

I det sidste studieår deltog jeg i IAEVG-konferencen i Sydafrika16, hvor jeg sammen 

med min vejleder Peter Plant fremlagde mit foreløbige arbejde med projektet ved en 

workshop under titlen: The Spiral: Learning and Reflection in Guidance. 

Det sidste år deltog jeg endvidere i ph.d.-seminaret: Teoretiske og metodiske 

perspektiver i forskningen i unge og uddannelse, som gav mig en klarere 

fornemmelse af, hvor min forskning står i forhold til ungeforskningen. 

 

 

 

Svar på arbejdsspørgsmål  

Dikotomien i dansk vejledningslovgivning mellem unge, der har brug for vejledning, 

og unge der ikke har, er måske selv med til at fastholde de sårbare unge i en usikker 

position ved at gøre dem til problemet og ved at positionere dem som en 

minoritetsgruppe med særlige vejledningsbehov. Med henvisning til narrativ terapi 

og statementet: ’Personen er ikke problemet, problemet er problemet.’ (White & 

Epston 1990), burde sårbarhed ikke være et problem i sig selv, og dermed heller ikke 

sårbare mennesker. Problemet kan være de uhensigtsmæssige måder, vi håndterer 

unges sårbarhed på i vejledningen, hvor vi både ekskluderer flertallet fra en særlig 

vejledningsindsats og ekskluderer mindretallet fra fællesskabet.  

 

                                                      

16 IAEVG-konferencen foregik 17-22/10 2011 under temaet: Career Guidance & 
Development Practices around the world. 
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3 DEFINITIONER AF KARRIEREVEJLEDNING OG SÅRBARHED 

 

Dets gåde er et Guddoms-ord,  

som skaber, hvad det nævner,  

som fylder dale trindt på jord  

og klipperne udjævner. 

Fra N.F.S. Grundtvigs digt: Vidunderligst af alt på jord, 1829/1853. 

Højskolesangbogen 2006. 

 

Arbejdsspørgsmål 

Karrierevejledning og sårbarhed er to centrale begreber i afhandlingen. Samtidigt er 

det ikke to begreber med en klar og entydig betydning. Det rejser spørgsmålet: 

Hvordan kan man forstå karrierevejledning og sårbarhed?  

3.1 HVAD ER KARRIEREVEJLEDNING? 

 

 

karriere, (af fr. carrière, af lat. carraria 'væddeløbsbane', af carrus 'vogn, kærre')17 

 
Boks 1: Karriere 

Der er langt fra kærre til en nutidig forståelse af begrebet karriere, ligesom 

opfattelsen af vejledning har udviklet sig over tid. Baggrundsforståelsen for min 

definition af vejledning er den beskrivelse, som er indeholdt i Principper for Etik i 

Vejledningen18, udformet og udgivet i 2006 af FUE: Fællesrådet for foreninger af 

Uddannelses- og Erhvervsvejledere19. Om uddannelses- og erhvervsvejledning står 

der i indledningen:  

”Principperne for etik i vejledningen hviler på en opfattelse af uddannelses- og 

erhvervsvejledning som en proces, der foregår i et samspil mellem oplysning, 

                                                      

17 Gyldendal (2009).  
18 I løbet af 2005 og 2006 var jeg selv involveret i FUE’s opgave med at få udformet en ny 
vejledningsetik. Min rolle var primært at være sekretær ved seks regionale 
vejlederkonferencer, arrangeret af FUE: Fællesrådet for foreninger for uddannelses- og 
erhvervsvejledning.       
19 Fra 1/1 2013 er FUE omdannet til “Forum for Uddannelses-, Erhvervs- og 
Karrierevejledere” men er stadig et vejledningsfagligt samarbejdsforum. 
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undervisning, praktiske aktiviteter og individuelle samtaler, og som kan danne 

grundlag for valg af uddannelse, erhverv og karriereforløb samt de levevilkår, der 

knytter sig dertil. Vejledning spænder således fra vejledningsaktiviteter i forhold til 

børn og unge til vejledning af voksne – fra vejledning i og til grunduddannelser til 

vejledning i forhold til efter- og videreuddannelse og karrierevejledning og omfatter 

vejledning ansigt til ansigt såvel som virtuel og IT-vejledning. I videnssamfundet er 

livslang læring et nøglebegreb, og livslang vejledning er et naturligt og støttende 

bidrag hertil.” (FUE 2006) 

FUE tager udgangspunkt i vejledning som en proces, der sker i et samspil mellem 

forskellige tilgange. Vejledningsprocessen kan danne grundlag for valg af 

uddannelses- og erhvervsvalg, karriereforløb og levevilkår. FUE skriver om et stort 

spænd af vejledningsaktiviteter for både børn, unge og voksne, og at livslang 

vejledning knytter sig til livslang læring. 

Der er altså tale om vejledning som en helhedsorienteret tilgang og noget, der 

foregår livet igennem. 

Indholdsmæssigt lægger FUE’s definition sig op ad beskrivelsen fra OECD, EU og 

Verdensbanken (OECD 2004:10): 

“Career guidance refers to services and activities intended to assist individuals, of 

any age and at any point throughout their lives, to make educational, training and 

occupational choices and to manage their careers. Such services may be found in 

schools, universities and colleges, in training institutions, in public employment 

services, in the workplace, in the voluntary or community sector and in the private 

sector. The activities may take place on an individual or group basis, and may be 

face-to-face or at a distance (including help lines and web-based services). They 

include career information provision (in print, ICT-based and other forms), 

assessment and self-assessment tools, counseling interviews, career education 

programmes (to help individuals develop their self awareness, opportunity 

awareness, and career management skills), taster programmes (to sample options 

before choosing them), work search programmes, and transition services. “ 

Også her er der tale om et bredt vejledningsbegreb og karriere som noget, der 

foregår livet igennem. Forskellen er dog, at FUE taler om ’Uddannelses- og 

erhvervsvejledning’, hvor OECD, EU og Verdensbanken taler om ’Career guidance’. 

Danmark tilsluttede sig i 2004 og igen i 2008 EU’s resolution om livslang vejledning 

(Rådet for den Europæiske Union 2008). Heri bekræfter EU-landene følgende 

definition af vejledning: 
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”the definition of guidance as referring to a continuous process that enables citizens 

at any age and at any point in their lives to identify their capacities, competences 

and interests, to make educational, training and occupational decisions and to 

manage their individual life paths in learning, work and other settings in which those 

capacities and competences are learned and/or used. Guidance covers a range of 

individual and collective activities relating to information-giving, counselling, 

competence assessment, support, and the teaching of decision-making and career 

management skills.” (Ibid.:2) 

Her er termen ’career guidance’ blevet til ’guidance’, men til gengæld ligger fokus 

både i citatet og i udpræget grad i resten af dokumentet på det livslange perspektiv, 

hvorved karrierevejledning indholdsmæssigt igen dukker op. 

Ifølge det europæiske policy netværk ELGPN20, er livslang vejledning som begreb 

både en selvstændig enhed og del af en bredere social kontekst: 

”The wider paradigm of lifelong guidance is both an integrated entity and part of a 

broader social context. Lifelong guidance can be examined as a policy, as an activity 

of individual organisations or networked services (sometimes in collaborative 

contracts between the public administration and the private and voluntary sectors), 

as well as an individual process.” (ELGPN 2012:59).    

Livslang vejledning foregår således på flere niveauer: på et politisk, institutionelt og 

individuelt niveau. På samme måde som dets parallelbegreb livslang læring, kan 

livslang vejledning undersøges ud fra forskellige perspektiver ved at trække linjer fra 

EU’s vejledningspolitik til praksis. Cort21 benævner det som de 4 P’er: et politisk 

perspektiv, et pædagogisk -, et professions – og et praksisperspektiv. Thomsen 

(2009:53) argumenterer for, at vejledning kan analyseres ud fra tre niveauer: et 

samfundsmæssigt niveau, et institutionelt niveau og et praksisniveau. Livslang 

vejledning er således knyttet til flere samtidige interesser.  

                                                      

20 “The European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) aims to assist the European 
Union member-states (and the neighbouring countries eligible for the Lifelong Learning 
Programme) and the European Commission in developing European co-operation on lifelong 
guidance in both the education and the employment sectors” (ELGPN 2012, 7). 

21 Fra Pia Corts PowerPoint-præsentation ved undervisning på Master i Vejledning, 2010, om 

livslang læring og livslang vejledning.  

 



Helene Valgreen Refleksion og fællesskab Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen 

32 

 

Termen ’uddannelses- og erhvervsvejledning’ er udbredt i Danmark fx i dansk 

vejledningslov (Undervisningsministeriet 2010a)22 og på diplomuddannelsen23. Men 

også den internationale vejledningsorganisation IAEVG, ’International Association for 

Educational and Vocational Guidance’, har fokus på uddannelse og erhverv. Dog 

skriver organisationen som sit første punkt i ’IAEVG Mission Statement’ følgende: 

”Educational and vocational guidance, including career development, is a life-long 

process. Although historically most guidance services have been offered during the 

years of formal education or at the point of transition into training or employment, 

changing world conditions make it imperative that educational and vocational 

guidance services be provided the life span, life-long and life-wide.”24 

Ligesom på den danske diplomuddannelse ser det ud til, at en ændring mod et 

bredere vejledningsbegreb er på vej i IAEVG; et begreb, der ikke kun knytter sig til 

uddannelse og erhverv.  

Først og fremmest er en nutidig forståelse af karrierevejledningsbegrebet knyttet til 

proces og livsforløb: ”Karrierevejledning har fokus på at understøtte voksne i 

afklarende processer i forhold til at kunne identificere og udvikle kompetencer og 

interesser, at kunne foretage valg af betydning for tilknytningen til arbejdsmarkedet 

og at kunne forfølge individuelle strategier i forhold til læring, arbejde og 

livsperspektiv.” (Boysen et al. 2008:7)  

Også i nordisk sammenhæng er der ved at ske en ændring i opfattelsen af 

karrierebegrebet. Det nordiske netværk ”The Nordic Network of SocioDynamic 

Counseling” bestående af undervisere, forskere og praktikere, skiftede således i 2013 

navn til: NNCD: Nordic Network of Career-counseling and Development dels i 

erkendelse af, at karrierebegrebet efterhånden er blevet så åbent, at SocioDynamisk 

Vejledning (Peavy 1997, 2004) kan rummes i begrebet og dels fordi, karriere er 

blevet et mere præcist begreb at anvende i forbindelse med helhedsorienteret og 

livslang vejledning.   

For en del internationale forskere handler vejledning mere åbenlyst om andet og 

mere end uddannelse og erhverv. Vejledningen handler snarere om karriere i bred 

forstand. Det gælder fx den canadiske vejledningsforsker Norman E. Amundson, som 

                                                      

22 Vejledning knytter sig til uddannelse og erhverv. 
23 Navnet på diplomuddannelsen i vejledning er p.t.: ”Diplomuddannelsen i uddannelses-, 
erhvervs- og karrierevejledning”. Man er her på vej over i en karrieretænkning, men holder 
dog stadig fast i uddannelses- og erhvervsvejledning som begreb. Lokaliseret den 2/3 2012 
på https://mereviden.ucc.dk/videreuddannelser/7634/7648/  
24 Lokaliseret den 2/3 2012 på http://iaevg.org/iaevg/nav.cfm?lang=2&menu=1&submenu=1 

https://mereviden.ucc.dk/videreuddannelser/7634/7648/
http://iaevg.org/iaevg/nav.cfm?lang=2&menu=1&submenu=1
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bruger forskellige termer om vejledning, hvori begrebet ’career’ indgår. Fx ’Career 

counseling’ (Amundson 1989, 1998, 2009), ’Career pathways’ (Amundson & Poehnell 

2004), ’Career/life planning’ (McCormick, Amundson & Poehnell 2002), ‘CareerCraft’ 

(Poehnell & Amundson 2002, 2011) og ’CareerScope’ (Amundson, Poehnell & 

Pattern, 2005). 

Amundson er bl.a. kendt for sit ’Career wheel’, som går igen i lidt forskellige udgaver 

i mange af hans udgivelser (fx Amundson 1989, 1998, 2003). Pointen med 

karrierehjulet er, at der er mange aspekter, som indgår i karriereovervejelser, 

karrierevalg eller karrieremål på et givent tidspunkt (Valgreen 2006:18). 

Uomgængeligt for Amundson er det, at karriere er noget, der foregår livet igennem, 

og at mange aspekter i livet influerer på ens karrieremuligheder. Karrierevejledning 

hænger sammen med livslang læring og kræver en helhedsorienteret 

vejledningsindsats. 

Ud fra samme tankegang peger den amerikanske vejledningsforsker Mark L. Savickas 

på karrierekonstruktion som et begreb, der dækker over det at designe sit liv: 

”Career construction theory proposes both a way of thinking about building a career 

and designing a life.” (Savickas 2010:15). Som keynote speaker på en international 

konference i 201325, betonede Savickas, at karrierevejledning i dag er at forstå som 

’Life Design’. Vi er her langt fra begrebet ”uddannelses- og erhvervsvejledning”. 

Også Vance Peavy betoner, at karriere handler om hele ens liv og ikke blot en 

separat del af eller et appendiks til livet: 

”Éns karriere er éns liv. I den forstand er al vejledning karrierevejledning, eftersom al 

vejledning handler om éns liv. Vejledning i sig selv er et forløb gennem livet.” (Peavy 

2005:42). 

Opgøret med karrieren som en opad stigende bevægelse til et højere erhvervs- eller 

uddannelsesniveau ses også på dansk grund (Thomsen 2009; Højdal og Poulsen 

2007). Thomsen skriver: ”Alle har en karriere, og karriere forstås ikke som en lineær 

opstigning inden for et fagligt område, men går på tværs af fag og på tværs af 

livssammenhænge.” (Thomsen 2009:22). 

                                                      

25 Savickas holdt sit oplæg med titlen: Life Designing: Balancing work and love d. 22/6 2013 i 

Padova på den internationale konference: ’Life Design and Career Counseling: Building Hope 

and Resilience’, arrangeret af University of Padova. 
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I denne afhandling læner jeg mig op ad betydningen af vejledning i FUE’s definition, 

som jeg indledte med, men jeg kalder det karrierevejledning. Jeg gør det på 

baggrund af den internationale og danske vejledningsforskning, hvori karriere ofte 

indgår som et begreb i forbindelse med vejledning. 

Afhandlingens perspektiv er, at karriere skal forstås bredt som noget, der foregår 

undervejs i vores liv. Vi er vores karriere, og vores karriere er vores livsforløb: Vores 

skolegang, uddannelse, job, familie, fritidsliv – eller et helt andet forløb. Karriere er 

vores forholden os til ønsker, vilje og det, der faktisk sker. Karrierevejledning er 

uddannelses- og erhvervsvejledning i et helhedsorienteret perspektiv. Set fra mit 

perspektiv er tiden løbet fra det danske uddannelses- og erhvervsvejledningsbegreb, 

fordi overvejelser, valg, gennemførelse og brud, der vedrører uddannelse og erhverv, 

sjældent kun har med uddannelse og erhverv at gøre. Vi har derfor, som begrundet, 

behov for et bredere og mere nutidigt begreb i Danmark, hvorfor jeg anvender 

begrebet karrierevejledning. Når jeg i afhandlingen ind imellem alligevel benytter 

begrebet vejledning, sker det ud fra et princip om enkelhed og variation. Men 

begrebet vejledning har i afhandlingen samme betydning som den brede definition 

af karrierevejledning, som jeg i dette afsnit har skitseret. Jeg vender tilbage til 

forskellige opfattelser af karrierevejledning i kapitel 5. 

3.2 HVAD ER SÅRBARHED? 

Ph.d.-afhandlingen påstår, at sårbarhed er noget, alle unge kender26. Det er et 

almenmenneskeligt begreb, som kan gradueres. I indledningen beskrev jeg forskellen 

på at forstå sårbarhed som dikotomi eller gradient og hvilke samfundsmæssige 

konsekvenser, det har for vejledningen. 

Afhandlingen benytter ikke begreber som fx udsatte unge eller marginaliserede 

unge. Jeg forsøger at nå ud over typologier, som måske kan være brugbare i en 

analyse men som i vejledningspraksis kan have stigmatisering som uhensigtsmæssig 

konsekvens. I afhandlingen benytter jeg et bredere begreb som sårbarhed for at 

signalere, at unge med særlige behov for vejledning principielt dækker alle unge. Det 

er et forsøg på ikke at stigmatisere særlige grupper af unge. Afhandlingen er ikke et 

traditionelt ungdomsforskningsprojekt, det er ikke et social-arvs-projekt, og det er 

ikke et forskningsstudium i begrebers forskellighed. Formålet med afhandlingen er at 

undersøge og udvikle vejledningsmetoder, så de unges vejledningsbehov kan blive 

mødt på en meningsfuld måde - for de unge. Det er dermed vejledning og 

                                                      

26 Med sårbarhed mener jeg psykisk sårbarhed. 
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vejlederne, der er i centrum: professionen vejleder. Ikke de unges fortællinger som 

sådan.  

Når det gælder fænomenet sårbarhed argumenterer jeg for, at der ikke er tale om et 

enten-eller. Jeg afviser dermed, at der findes en ’almindelig’ sårbarhed og en ’rigtig’ 

sårbarhed. Jeg afviser også, at sårbarhed udelukkende er socialt betinget, at det 

udelukkende er psykisk betinget eller at det udelukkende er fagligt betinget. 

Sårbarhed kan skyldes opvækst, gener eller miljø. Men det kan også skyldes mere 

eller mindre tilfældige indre og ydre oplevelser og påvirkninger. Jeg afviser dermed, 

at sårbarhed altid er synlig, og at man altid kan udskille sårbare unge uden at have 

talt med dem og uden at have oplevet dem leve deres liv i praksis. Jeg påstår også, at 

sårbarhed er noget, der for mange unges vedkommende opleves periodevis. 

Definitionsmæssigt lægger jeg mig op af brugen af begrebet sårbarhed i 

PsykiatriFondens Ungdomsprojekt: 

”Det er et projekt, som frem til udgangen af 2014 skal støtte unge til at gennemføre 

en ungdomsuddannelse på trods af psykisk sårbarhed og dermed mindske frafaldet 

pga. mistrivsel.” (PsykiatriFonden u.å. a). Psykisk sårbarhed dækker her over: “… 

f.eks. selvværdsproblemer, ensomhed, mobning, tristhed, angst, stress, tab og sorg, 

koncentrationsbesvær og familie- og kæresteproblemer.”(PsykiatriFonden u.å. b). 

Et af sårbarhedens andre udtryk er nutidens unges massive oplevelse af at være 

alene om det, der er svært i livet. Mette Pless (2009) peger på, at 

”individualiseringen har sat sig igennem som præmis og ramme for de unges 

selvforståelse og handlemuligheder”… og ”De har tilsyneladende ingen kollektive 

forklaringsmodeller til rådighed.” (Pless 2009:170). Den tid er forbi, hvor det var 

samfundets skyld. De unge har internaliseret præmissen om, at de selv alene har 

ansvaret for deres eget liv.    

Jeg problematiserer i afhandlingen at sårbare unge, dvs. alle unge i forskellige grader 

bliver mødt af en vejledning, der indirekte bekræfter deres forestilling om, at de er 

alene. Individuel vejledning er hensigtsmæssig i mange sammenhænge, men når det 

gælder styrkelse af unges netværk og fællesskab med andre mennesker, virker det 

uhensigtsmæssigt at vejledningen skal foregå en-til-en. Vejledning er netop så meget 

andet, jf. FUE’s etiske principper (FUE 2006). Som pædagogisk intervention er 

vejledning et felt, som er i stadig udvikling. Aktuelt er udvikling af vejledning i 

Danmark på vej mod tilgange og metoder, der inddrager gruppen og fællesskabet. 

Nærværende afhandling er del af denne bølge, som Thomsen (2012) betegner som 

’the collective turn’.      
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Uanset hvem man er, hvor man kommer fra, og hvad sårbarheden handler om, bør 

professionelle hjælpepersoner tage hånd om unges sårbarhed. En sådan tilgang til 

sårbarhed får den vejledningsmæssige konsekvens, at alle unge har krav på 

vejledning ikke blot dem, vejlederen ifølge lovgivningen skal udskille, fordi de virker 

sårbare. En professionel vejleder vil naturligvis forsøge at hjælpe de unge, de 

opfatter som sårbare. Der er imidlertid ingen garanti for, at vejlederen eller andre 

professionelle ser dem alle. Første fase i vejledning af unge bør derfor være at få et 

indblik i de unges egen fortælling og selvopfattelse for at kunne afdække graden af 

sårbarhed. Først derpå kan vejlederen differentiere vejledningsindsatsen. Det kræver 

vejledningsmetoder, der skaber inklusion, fællesskab og refleksion. Helt afgørende er 

det, at vejlederen viser, at det netop ikke er unges eget ansvar at skabe fællesskab. 

Jeg har derfor i afhandlingen vendt blikket mod det narrative vejledningslandskab, 

hvor fortællingen er i centrum. 

 

 

 

Svar på arbejdsspørgsmål 

Karrierevejledning er et begreb, der har ændret sig over tid. Det kan forstås bredt 

som ’Life Design’ og noget, der foregår livet igennem i relation til livslang læring. 

Sårbarhed kan forstås som et fælles, menneskeligt vilkår og som noget, alle unge 

kender i forskellige grader.  
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4 NARRATIVITET I FORSKNINGEN 

 

Jeg ser de lette skyer 

Jeg ser den lette sol 

Jeg ser hvor let de tegner 

Et endeløst forløb 

Som om de føler tillid 

Til mig der står på jorden 

Som om de ved at jeg 

Er deres ord. 

Inger Christensen, 1969. Fra digtsamlingen ”Det”. 

 

Arbejdsspørgsmål 

Begrebet narrativitet går igennem afhandlingen på forskellige niveauer. I dette 

kapitel vil jeg beskrive anvendelsen af begrebet i forskning. Senere i afhandlingen 

beskriver jeg narrativitet som pædagogisk og terapeutisk praksis. Men hvad er 

narrativitet, og hvordan anvendes begrebet i forskning? 

4.1 NARRATIVITET SOM FORSKNINGSTILGANG  

Narrativitet kan betegnes som et overordnet begreb for videnskabeligt at beskæftige 

sig med fortællingen:  

”Mennesket er et symbolproducerende – eller tegnproducerende – dyr. De tegn, det 

frembringer, følger efter hinanden og bliver til kæder eller rækker af tegn. I 

talesproget forløber kæden af tegn i tid. I skriftsproget står rækken af tegn i linier, 

der aflæses fra den ene side til den anden. Gennem denne læseproces, der er 

nødvendig for, at betydning kan dannes, bliver skriftsproget ligesom talesproget et 

tidsligt fænomen. Narratologi er beskæftigelsen med at afdække de forskellige 

former for orden, hvori disse kæder af tegn er organiseret; man kan kalde 

narratologiens emne narrativitet.” (Holmgaard 1996:12). 

Først og fremmest er narrativitet et litteraturvidenskabeligt begreb med rødder 

tilbage til antikken og Aristoteles (Holmgaard 1996, Kemp 1996), men også andre 

videnskaber som fx forskellige grene af psykologi (Elsass 1996, Almstrup 1996, 

Bruner 1996, Schafer 1996), filosofi (Kemp 1996) samt neurovidenskab (Theilgaard 

1996) benytter narrativitet som en måde at forstå, forklare og strukturere viden på.   

Som forskningstilgang giver narrativitet forskellige muligheder: som indsamling af 

livsfortællinger, som analysetilgang og som interviewmetode. Som Czarniawska 
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(2010:252) påpeger, er der ikke tale om én metode eller ét paradigme men snarere 

en bred vifte af analytiske muligheder:  

”Narratologien giver adgang til en bred vifte af analysemæssige greb – fra traditionel 

nykritik over formalisme til dekonstruktion – men undgår forestillingen om, at blot 

man går tilstrækkelig grundigt til værks, vil det udmønte sig i ”målelige” resultater.”  

Historisk set kan interessen for narrativitet i forskningen spores tilbage til 191427. I 

1970’erne anvendtes narratologiske metoder i forskningen, og i løbet af 1980’erne 

blev de markant udbredt indenfor human- og samfundsvidenskaberne (Czarniawska 

2010:239). Begreberne ‘the narrative turn’ og ‘the biographical turn’ er begge udtryk 

for et opgør med tidligere dominerende forskningstilgange, som marginaliserede 

subjektets perspektiv (West et al. 2007).  

Forskellige begreber tages i anvendelse når forskere taler om narrativ forskning. Jeg 

vil i det følgende kort beskrive fire centrale begreber indenfor feltet: Livsfortælling 

eller livshistorie, herunder Det narrative interview, Biographical learning, Narrative 

learning og Narrativ teori. 

4.2 LIVSFORTÆLLING – LIVSHISTORIE 

Begrebsmæssigt dækker livsfortælling både over det at indsamle livsfortællinger 

samt en metode til at gøre det på ved hjælp af det livshistoriske eller narrative 

interview. Både tilgang og analyse har rod i litteraturvidenskaben: 

”Livshistorier er en narrativ genre, og meningsanalyse er naturligvis en hermeneutisk 

disciplin” (Horsdal 1999:10).  

Den sammenhængende fortælling skaber mening for fortælleren og en af Horsdals 

metodiske pointer er netop, at det narrative interview udarbejdes uden 

interviewguide. Fortælleren skal fortælle om sit liv fra begyndelsen til den dag, hvor 

personen sidder sammen med forskeren og fortæller, dvs. selve fortælletidspunktet 

(Horsdal 1999, 1999b, 2012). Nogle af disse mange livsfortællinger er udkommet i 

bogform (se fx Horsdal 1998; Johansen 2003).  

Peter Alheit (Alheit 1993) har opstillet 10 regler for det narrative interview, og 

Marianne Horsdal fremhæver særligt tre punkter, som har betydning for det 

narrative interview: 

                                                      

27 Den engelske psykolog Fredrick Bartletts afhandling fra 1914 blev i 1932 udgivet under 
titlen: ”Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology” og fik stor udbredelse 
(Czarniawska 2010).   
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1. ”Tid 

2. Forståelse for, hvad det går ud på, og vilje til at gøre forsøget fra fortællerens 

side. 

3. Tilstrækkeligt rum til fortælleren fra interviewerens side.” (Horsdal 

1999:106). 

Her er vi fremme ved en anden af Horsdals metodiske pointer: Et narrativt interview 

tager den tid, der er behov for. (Ibid.:107).   

Ifølge Horsdal vil vi som mennesker forsøge at skabe sammenhæng og mening i 

vores livsfortælling, og en af måderne at skabe sammenhæng på er at anvende 

sammenligning: 

”Den narrative sammenhæng mellem del og helhed, mellem intention, handling og 

resultat, mellem begivenhed og affekt forener det tidsmæssigt adskilte og bliver 

derved en af de afgørende måder at skabe mening på i den menneskelige tilværelse. 

Vi holder de enkelte fortællinger i vores repertoire op imod de erfaringer, vi gør os i 

det omskiftelige liv. Vi sammenligner ustandselig nye oplevelser med de fortællinger, 

vi kender i forvejen. Spændvidden i fortællingerne bliver på den måde 

betydningsfuld for vores mulighed for at skabe mening i en kompleks og mangfoldig 

verden gennem sammenligninger.” (Ibid.:20). 

4.3 BIOGRAPHICAL LEARNING  

Med udgangspunkt i livsfortællingen er Biographical learning et bredt 

forskningsområde i hele Europa indenfor livslang læring med særligt fokus på voksne 

(West et al. 2007). Som tidligere nævnt bliver ’the biographical turn’ (Chamberlayne 

et al. 2000) indenfor samfundsvidenskaberne set som en reaktion på forskning, der 

marginaliserede subjektets perspektiv. Samtidigt er det også en reaktion mod 

læringsteorier, der ikke anerkender individets behov for agency og meningsskabelse:  

”It is also a reaction against theories of learning and other forms of social behaviour 

perceived as largely determined processes in which notions of agency and meaning 

making were dismissed as inconsequential.” (West et al. 2007:12).  

Der peges på, at indenfor uddannelsesområdet har biografisk forskning indoptaget 

humanistiske tilgange i teoretiseringen af læring, uddannelse og pædagogisk praksis, 

hvor fokus fx har været personlig udvikling og vækst (Ibid.:12).  

Biografisk forskning indenfor uddannelsesområdet er på den ene side en aktuel 

populær tilgang for forskere i hele Europa, samtidigt med at uddannelsesforskningen 
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på den anden side i stadigt større omfang bliver underlagt krav om evidens og 

brugbarhed (Ibid.:13).  

4.4 NARRATIVE LEARNING  

528 individuelle interviews28 er indsamlet gennem det fireårige projekt Learning 

Lives: Learning, Identity and Agency in the Life-Course, og danner grundlaget for 

bogen Narrative Learning (Goodson et al. 2010), hvor forfatterne har udvalgt otte 

repræsentative cases. Begrebet Narrative Learning er udviklet af Goodson (2006), og 

bliver af forfatterne forklaret således: 

“Narrative learning is a way to understand learning that instead of dealing with the 

acquisition of externally prescribed content (such as a defined curriculum) explores 

the learning which is involved in the construction and ongoing maintenance of 

stories about one’s life.” (Goodson et al. 2010:132) 

En af bogens pointer er, at de personlige interviews, som livsfortællinger bygger på, 

kan give individuel læring på en motiveret og engageret måde, fordi 

interviewpersonerne selv er personligt involverede (Ibid.:32). Forfatterne beskriver, 

hvordan narrativ læring ikke nødvendigvis sker som en bevidst proces men derimod 

ofte er en slags biprodukt: 

”Since storying is an integral part of how we lead our lives, narrative learning is not 

necessarily or exclusively a conscious process. Moreover, because stories serve a 

communicative purpose, narrative learning is often a kind of ‘by-product’ of our 

ongoing actions, interactions and conversations. It is only in more exceptional 

circumstances that we engage deliberately in narrative construction in order to learn 

from it.” (Ibid.:2).  

Som eksempel på disse mere exceptionelle omstændigheder nævner forfatterne 

voksenuddannelsesprogrammer som fokuserer på selvbiografisk arbejde, ligesom 

bevidst narrativ læring ifølge forfatterne også kan spille en rolle i psykoterapi 

(Ibid.:3). Forfatterne nævner ikke i den forbindelse karrierevejledning selvom 

narrativ karrierevejledning også i høj grad handler om læring (se kapitel 5).   

Forfatterne understreger deres ærinde med følgende udsagn:  

“In this book we are primarily interested in narrative learning as it occurs 

’spontaneously’, that is, ’in’ and ’through’ the stories people tell about themselves 

                                                      

28 Hvert interview tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: ”Can you tell me about your 
life?” (Goodson et al. 2010, 3). 
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and their lives without a particular intention to learn from such storying.” (Goodson 

et al. 2010:3).   

Forfatternes ambition er at undersøge sammenkoblingerne mellem liv, fortælling og 

læring. Fokus er på de individuelle fortællinger og analysen af disse. (Ibid.:3).  

Forfatterne sammenligner menneskers livsfortællinger med et værktøj: ”We might 

therefore compare the stories people tell about their lives to a tool – a tool people 

can use to learn from and for their lives.” (Ibid.:4). 

På baggrund af data konkluderer forfatterne, at den maksimale udnyttelse af 

mulighederne for narrativ læring sker, når både livsfortællingerne bliver brugt som 

værktøj for læringsstrategier, og når de anvendes som en form for løbende 

udviklingsproces i et livslangt perspektiv:  

”It would seem from our studies that while most people do recount life stories when 

interviewed, not everybody works with narration as an ongoing, internal 

conversation or external accounting mechanism. Narrative learning, then, appears to 

take place in two ways. First, learning can take place by the employment of life 

narratives as tools for facilitating learning strategies. Second, learning can take place 

at the site of ‘narration’ itself, through the ongoing internal conversation and 

external accounts that are undertaken as a genuinely lifelong process. From this 

angle, narrative learning is maximal when in evidence as a tool in the form of a life 

narrative and as the site of ongoing narration. There is however a complex ecology 

to narrative learning. “ *…+ ”Our case studies indicate that the maximal capacity for 

narrative learning is reached when life narratives as tools and narration as ongoing 

activity are active and in a productive balance.” (Ibid.:131) 

Samtidigt erkender forfatterne, at strategier til at facilitere narrative learning er et 

uudforsket område på trods af et åbenlyst potentiale: 

“At its best narrative learning provides a suitable model for learning through the life-

course, for the development of a nuanced and flexible response to the challenges 

and changes which life brings. Strategies to facilitate narrative learning are currently 

unexplored and hence underdeveloped.” (Ibid.:132)  

4.5 NARRATIV TEORI  

Kendetegnende for narrativ teori er, at selvet ikke er en fast størrelse, men er til 

diskussion og forhandling. Vi konstruerer og rekonstruerer vores jeg i mødet med 

verden. Bruner udtrykker det således: 



Helene Valgreen Refleksion og fællesskab Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen 

42 

 

”I want to begin by proposing boldly that, in effect, there is no such thing as an 

intuitively obvious and essential self to know, one that just sits there ready to be 

portrayed in words. Rather, we constantly construct and reconstruct our selves to 

meet the needs of the situations we encounter, and we do so with the guidance of 

our memories of the past and our hopes and fears for the future.” (Bruner 2004, 4)   

Den bagvedliggende videnskabsteoretiske position for narrative teorier er 

socialkonstruktionisme, som den udtrykkes hos Berger & Luckmann (1966) samt 

Gergen (1985, 1994), men socialkonstruktionisme er ikke blot én måde at forstå 

verden på. McLeod (2004:351) peger på, at socialkonstruktionisme indeholder og 

refererer til forskellige videnskabsteoretiske tilgange, fx Alfred Schütz’ (1972) 

socialfænomenologi, Hans-Georg Gadamers (1975) hermeneutik, og Mikhail Bakhtins 

(1973) og Michel Foucaults (1980) poststrukturalistiske tanker. 

Som tidligere omtalt i kapitel 4 har det narrative vendepunkt i slutningen af det 20. 

århundrede fået stor indflydelse på psykoterapien, særligt skiftet af fokus fra individ 

til individet-i-en-kontekst:  

”The shift from an individualized, psychologized image of the person to a 

sociocultural or postpsychological (McLeod 1999) perspective required the adoption 

and development of a new language, one that would allow discussion of a different 

type of therapeutic process. The key concept, for those therapists involved in this 

transition, has been the idea of narrative. The concept of narrative has turned out to 

be enormously useful in relation to an understanding of how localities are 

constructed and maintained and what they mean to people.” (McLeod 2004:353).   

Med fortællingen i centrum følger opmærksomheden på sproget. Narrativ teori 

tager udgangspunkt i, at mening ikke er noget, der er, det er noget, vi som 

mennesker skaber (Drewery & Winslade 1997). Narrativ teori er dermed også et 

politisk projekt:   

“Language is not simply a representation of our thoughts, feelings, and lives. It is 

part of a multilayered interaction: the words we use influence the ways we think and 

feel about the world. In turn, the ways we think and feel influence what we speak 

about. How we speak is an important determinant of how we can be in the world.” 

(Drewery & Winslade 1997:34) 

I afhandlingens kapitel 8 vender jeg tilbage til narrativ teori i relation til narrativ 

terapi, som udgangspunkt for andre terapi-lignende, pædagogiske interventioner 

med fortællingen i centrum, herunder narrativ vejledning og Kollektiv Narrativ 

Praksis. 
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Svar på arbejdsspørgsmål 

Narrativitet var oprindeligt et litteraturvidenskabeligt begreb. I dag dækker det mere 

bredt over forskellige måder at beskæftige sig videnskabeligt med fortællingen på. 

Narrativitet i forskningen anvendes som Livsfortælling eller livshistorie, herunder Det 

narrative interview, Biographical learning, Narrative learning og Narrativ teori. 
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5 AFHANDLINGENS PLACERING I VEJLEDNINGSLANDSKABET 

 

Tilgi jeg sir et letsindigt ord. 

Det er klogt, at De forstår det straks.  

Bare en hyldest til denne jord, 

for vi har jo kun den samme slags.  

Verden har nu hadet mer end nok.  

Vi kan kun besvare med at elske.  

Selv i den jordiske kærlighed  

findes våben mod et ragnarok. 

I dit korte liv 

er hver time dyr, 

hvert sekund et dyrt sekund. 

Du glemmer vel ikke, at årene ryer.  

Se på dit ur: 

Viserne flyer. 

Hold dig vågen ven. 

Vores lille liv 

sluttes inde af en søvn. 

Vi er af samme stof, 

som drømme gøres af: 

det store tomme rum. 

Fra Poul Henningsens digt: I dit korte liv. Dagmarrevyen 1941. 

 

Arbejdsspørgsmål 

I dette kapitel viser jeg afhandlingens placering i vejledningslandskabet, forstået som 

en blanding af teori og forskning. Beskrivelsen falder i flere dele. Jeg slutter kapitlet 

af med at vise resultater af specifikke søgninger i databaserne ERIC og PsykINFO. 

Udgangspunktet er spørgsmålet: Hvordan placerer afhandlingen sig i forhold til 

relaterede områder i vejledningslandskabet?   

5.1 KARRIEREVEJLEDNING 

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 (Aarhus Universitet 2010). Samtidigt er 

karrierevejledning knyttet sammen med læring som en tværgående faglighed. 
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Imellem disse mange felter bevæger karrierevejledning sig som et selvstændigt 

område, der samtidigt låner fra de andre.  

Plant (2009) redegør for, hvordan uddannelses- og erhvervsvejledning kan defineres 

ud fra forskellige positioner, alt efter hvilket andet fagligt område, der tages 

udgangspunkt i. Vejledning kan fx ses som psykologi, pædagogik, som proces, som 

struktur, som arbejdsmarkedspolitik eller som mødet mellem mennesker (ibid.:12).  

På international grund kan karrierevejledning spores helt tilbage til 1600-tallet 

(Kjærgård 2013). De kilder, vi kender til (Plant 2009) viser, at dansk uddannelses- og 

erhvervsvejledning for alvor begyndte i 1886 med Alfred Lehmanns oprettelse af 

Psykofysisk Laboratorium i København. Inspirationen kom fra Leipzig, hvortil 

datidens forskere fra hele verden valfartede (ibid.:23). Industrialiseringen var i 

voldsom vækst, og der skulle findes de rette mænd – og senere kvinder – til de rette 

maskiner: 

”Psykoteknikken er et redskab til at foreskrive hvert menneske sin hylde, hvor man 

producerer mest med det mindste energiforbrug. I dagligt sprogbrug blev dette 

netop til: at finde sin ’rette hylde’” (ibid.:25).  

Det, at karrierevejledningens mål var, at et menneske skulle finde sin rette hylde, 

stammer fra Frank Parsons, som er den første karrierevejleder, forskningen kender 

til. Frank Parsons grundlagde the Boston Vocation Bureau (Miller 1961), hvor han 

udviklede en tre-trins-metode til at kvalificere erhvervsvalget, og som dannede 

grundlag for træk-faktorteorierne (Niles & Harris-Bowlsbey 2002). Autoriteten og 

ekspertisen lå alene hos vejlederen. 

Vejlederen som den diagnostiserende autoritet (Plant 2009:37) gennemstrømmer 

også tænkningen hos en anden central figur i vejledningshistorien, nemlig John 

Holland, hvis metode Self-Directed-Search (SDS) (Holland 1994) har rødder i træk-

faktorteorierne. Med SDS kan vejlederen finde frem til, hvilken type den 

vejledningssøgende er. Holland tager udgangspunkt i seks personlighedstyper, som 

matcher seks overordnede jobkategorier. Målet er det gode arbejdsliv og nøgleordet 

er kongruens (Niles and Harris-Bowlsbey, 2002:52).  

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 

(Højdal & Poulsen 2007).  
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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’ (livsforløb), life space 

(leverum) og self-concept (selvopfattelse). Grundlæggende for Supers teori er, at 

karrierevalg ikke kan adskilles fra menneskets øvrige liv og at karriereudvikling er en 

livslang proces. Supers teori tager bl.a. udgangspunkt i Charlotte Bühlers (1933) 

udviklingspsykologiske arbejde, som peger på at se menneskelivet i et samlet 

perspektiv og ikke kun som adskilte livsafsnit (Niles and Harris-Bowlsbey 2002:33).   

Med afsæt i Supers teori udvikler Supers elev og kollega, Mark L. Savickas, sin teori 

om karrierekonstruktion og karriereudvikling med formulering af 16 teser med 

udgangspunkt i et konstruktivistisk og kontekstuelt perspektiv (Højdal & Poulsen 

2007:218). Sammen med en række internationale forskere fremsætter Savickas i 

2009 et nyt paradigme for karrierekonstruktion i det 21. århundrede: ’Life designing’ 

(Savickas et al. 2009). 

Parallelt med udviklingspsykologiske og konstruktivistiske teorier indenfor 

karrierevejledning lever træk-faktorteorierne i form af teori og praksis om matchning 

og karrierevalg som en rationel beslutningsproces, ikke mindst pga. førnævnte John 

Hollands SDS-test:  

”Med Hollands teori overlever matchningsfilosofien så at sige både det 

udviklingspsykologiske og konstruktivistiske opgør og markerer sig i en moderniseret 

udgave parallelt med udviklingen af nye karriereteoretiske koncepter.” (Højdal & 

Poulsen 2007:33).  

5.2 NARRATIV KARRIEREVEJLEDNING  

Narrativ karrierevejledning dækker over et bredt felt af vejledningstilgange, der 

sætter fortællingen i centrum. Det, at sætte fortællingen i centrum på forskellige 

måder i karrierevejledning, er gennem tiden blevet benævnt forskelligt men dækker 

over samme helhedsorienterede tilgang til vejledning (McMahon & Watson 2012). 

For Cochran er der ikke forskel på karriere og livsfortælling: 

”a career is a life or life story. A career is the course that a particular life took from 

birth to death, what one would include if one were to write the story of one’s life. 

Career development is the continual refinement, expansion, revision, and sometimes 

transcendence of a life story” (Cochran 1991:6-7). 

Cochrans arbejde med det narrative plot i vejledtes fortælling benævnes af ham selv 

som en narrativ tilgang i karrierevejledningen (Cochran 1997), men selvom 
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begreberne er forskellige, kan mange andre karrierevejledningstilgange 

indholdsmæssigt også ses som narrative.  

Således rummer konstruktivistisk vejledning mange narrative elementer, 

eksempelvis grundsynet om ligeværd mellem vejleder og vejledte, undersøgelse af 

leve-rum og at vejledningsprocessen foregår som en sam-konstruktion (Peavy 1997, 

1998). I SocioDynamisk vejledning (Peavy 2004, 2005) arbejdes der aktivt og udfoldet 

med fortællinger ud fra en mere filosofisk tilgang, såkaldt ’visdomsbaseret 

vejledning’ (Peavy 2005; Spangar 2006).  

Amundsons udvikling af ’active engagement’ (på dansk: dynamisk vejledning) 

(Amundson 1998, 2001, 2003, 2005, 2009), hans arbejde med metaforer (Amundson 

2010), hans arbejde med livsbalance (Amundson 2007) samt hans samarbejde med 

andre forskere (McCormick, Amundson & Poehnell 2002; Poehnell, Amundson & 

McCormick 2006; Poehnell & Amundson 2011) viser et væld af praktiske 

retningslinjer for, hvordan man som vejleder kan gå til vejledning narrativt.  

Også karrierevejledning set i et perspektiv af kaosteori (Pryor & Bright 2011, 2012) 

tager udgangspunkt i karriere som uforudsigelige, ikke-lineære fortællinger, ligesom 

The Happenstance Learning Theory (Krumboltz 2009) argumenterer for ikke på 

forhånd at sætte mål for karrieren men i stedet se karriere som en læreproces livet 

igennem og dermed give plads til at ændre fortælling undervejs. 

Af andre narrative tilgange i karrierevejledning kan nævnes ’STF: the systems theory 

framework’ (McMahon & Patton 1995; McMahon 2005; Patton & McMahon 2006), 

som bygger på systemteori. Udgangspunktet i STF er, at individer ikke kan forstås 

løsrevet fra deres kontekst i karrierevejledning, og at vejlederen skal være 

opmærksom på især tre systemer som giver vejledte et utal af påvirkninger: det 

individuelle system, det sociale system og det miljø-samfundsmæssige system 

(McMahon & Watson 2012). 

Savickas har forsøgt at samle og strukturere forskellige narrative 

karrierevejledningstilgange i én model, kaldet ’the general model for career 

counseling’ (Savickas 2011). Modellen består af tre faser: “(a) construct career 

through small stories; (b) deconstruct and reconstruct the small stories into a large 

story; and (c) co-construct the next episode in the story.” (ibid.:256). Processen 

munder ud i et ‘life portrait’ af vejledte, som vejledte og vejleder sammen reflekterer 

over med henblik på nye forståelser og handlemuligheder.   

Indenfor coachingpsykologien, som til en vis grad er forbundet med 

karrierevejledning, er en narrativ tilgang trådt frem i form af narrativ-samskabende 

teori og praksis (Stelter 2012). Her er målet at hjælpe folk til at skabe nye alternative 
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fortællinger om deres liv i sammenhæng med de forskellige sociale kontekster, de 

færdes i (ibid.:155). Til forskel fra de andre nævnte karrierevejledningstilgange er 

den narrativ-samskabende praksis udviklet specifikt for grupper.   

Da Kollektiv Narrativ Praksis udelukkende foregår i grupper, vil jeg nu se nærmere på 

forskellige former for vejledning i grupper. 

5.3 VEJLEDNING I GRUPPER 

Litteraturen om vejledning i grupper giver først og fremmest metodiske anvisninger 

til, hvordan man kan organisere gruppevejledning i praksis ud fra forskellige 

principper (Lauvås & Handal 1996; Borgen et al. 1998; Harck 2004; Jónsdóttir 2012; 

Westergaard 2012; Dovland 2013; Thomsen, Skovhus & Buhl 2013). Fælles for 

principperne er et ønske om, at deltagerne i gruppen bidrager til hinandens positive 

udvikling med hjælp fra vejlederen, der fungerer som gruppeleder eller facilitator.   

Særligt svensk vejledning har en årelang tradition med gruppevejledning 

(Bragardóttir & Olsson Lulevska 1994; Olsson 2000; Maltén 2001). Et konkret 

eksempel på dette er den svenske bacheloruddannelse i karrierevejledning, hvor de 

studerende i to ud af tre praktikforløb på deres studium skal lede og evaluere 

gruppevejledningsforløb (Stockholms Universitet 2010). I den svenske tradition 

handler gruppevejledning i høj grad om bevidstgørelse og handlingsorientering for 

deltagerne (Magnér 1976; Hellsten 1984; Plant 2009). I den tidligere svenske etiske 

deklaration for vejledningsetik (SVF 1989) afspejles dette i beskrivelsen af 

vejlederens rolle som kompensatorisk: For at handle etisk bør vejlederen 

kompensere for de uretfærdigheder, individet mødet i systemet. På et 

vejledningsmetodisk niveau har svensk vejledning ønsket at møde 

vejledningssøgende på andre måder end individuel vejledning med såkaldte 

forandringsorienterede metoder (Lovén 1995). Her bliver valg af gruppevejledning 

en bevidst modvægt til individualiseringen i uddannelsessystemet og på 

arbejdsmarkedet.  

Denne samfundskritiske tilgang udfoldes også indenfor narrativ vejledning i grupper, 

som jeg beskriver senere.   

5.4 VEJLEDNING I FÆLLESSKABER 

Både individuel vejledning og vejledning i grupper kan af forskellige grunde vise sig 

vanskelige at organisere i praksis, og en måde at overkomme dette på er, at 

vejlederen opsøger vejledte i stedet for, at vejledte skal opsøge vejlederen. 

Vejledning i fællesskaber er et nyt bud på opsøgende vejledning (Thomsen 2009, 

2012, 2012b; Thomsen et al. 2013). Her bliver vejlederen gæst i et eksisterende 
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fællesskab. Vejledning i fællesskaber kan også foregå ved at vejlederen tager initiativ 

til at skabe et nyt fællesskab. Vejledning i fællesskaber udmærker sig ved, at 

deltagerne i udgangspunktet er fælles om andre aktiviteter end vejledningen til 

forskel fra gruppevejledning, hvor gruppen lever i kraft af den vejledning, deltagerne 

er fælles om (Thomsen et al. 2013:39).   

5.5 NARRATIV VEJLEDNING I GRUPPER 

Et dansk eksempel på narrativ vejledning i grupper er Fortælleværkstedet (Krøjer & 

Hutters 2006). Selvom Fortælleværkstedet og Kollektiv Narrativ Praksis er to 

forskellige vejledningstilgange, har metoderne centrale træk til fælles. Først og 

fremmest bygger de begge på en narrativ tilgang til vejledning, som foregår i en 

gruppe som en heldagsworkshop, og begge metoder arbejder bevidst på at gå vejen 

fra et individuelt til et fælles dokument. Fortælleværksteder som metode i forhold til 

uddannelsesvalg er efterfølgende videnskabeligt beskrevet i Tidsskrift for arbejdsliv 

(Krøjer & Hutters 2008). Heri beskriver Krøjer og Hutters, hvordan det 

individualiserede uddannelsesvalg, som her kædes sammen med neoliberal styring, 

ofte er et ensomt og belastende arbejde for de unge. Inspireret af den tyske sociolog 

Frigga Haugs Erinnerungsarbeit har forskerne udviklet Fortælleværkstedet, som er en 

kollektiv metode, der tager udgangspunkt i deltagernes personlige fortællinger i 

henhold til uddannelsesvalg. 

På engelsk er det tætteste, jeg har kunnet komme på Fortælleværkstedet, begrebet 

’Memory workshop’, som jeg derfor søgte efter i ERIC og PsycINFO29. ’Memory 

workshop’ er et stort, selvstændigt forskningsområde, og som ventet dukkede 

mange resultater op i begge databaser. Men jeg var interesseret i memory workshop 

i relation til Kollektiv Narrativ Praksis. Jeg indsnævrede derfor søgningen til Memory 

workshop* AND collective narrative practice*. Det gav ingen resultater i PsycINFO, 

men i ERIC dukkede ét resultat op: 

Espinoza Soto (2008) beskriver de langsigtede psykosociale og følelsesmæssige 

traumatiske virkninger af militærdiktaturet i Chile. Afhandlingen identificerer en 

form for social usynlighed, som er blevet internaliseret af de nu voksne børn af de 

’forsvundne’ forældre i Chile. Gennem kreative workshopper, som involverer 

                                                      

29 Søgningen er foretaget 23/3 2012 på DPB. I ERIC gav søgningen: Memory workshop*: 411 

resultater, og i PsycINFO: 126 resultater. 
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kunstneriske udtryk som fortællinger, teater og collager, viser forfatteren, hvordan 

kroppen kan opfattes som et sted30 for modstand og kollektive erindringer. 

5.6 KOLLEKTIV NARRATIV PRAKSIS 

Kollektiv Narrativ Praksis er ikke beskrevet særligt indgående i forskningslitteraturen. 

Kollektiv Narrativ Praksis er først og fremmest et praksisfelt. Centrum for 

dokumentation og udvikling af narrativ praksis i forskellige former er The Dulwich 

Centre i Adelaide, Australien. Centret samarbejder med universiteter, men har ikke 

sin egen forskning. I kapitel 8.2.4 viser jeg to karakteristiske eksempler på Kollektiv 

Narrativ Praksis, som er udgået fra The Dulwich Centre. Det drejer sig dels om et irsk 

projekt omhandlende unge mødre i fængsel og et australsk projekt, hvor 

målgruppen var unge sudanske mænd, der var flygtninge og tidligere børnesoldater. 

Projekterne er forskningsmæssigt interessante, men altså ikke forskningsbaserede. 

For at sikre, at jeg ikke har overset relevant forskning om Kollektiv Narrativ Praksis 

har jeg foretaget specifikke søgninger i databaserne ERIC og PsykINFO indbefattende 

metoderne Tree of Life & Collective Narrative Timelines. Der er skrevet meget om 

narrativ praksis generelt, men i nærværende afhandling udfolder jeg kun én side af 

de mange narrative tilgange, nemlig Kollektiv Narrativ Praksis. Derfor har jeg 

fokuseret mine databasesøgninger til dette emne. Det betyder, at søgningen i 

databaserne ikke omhandler relaterede emner som fx undervisningsbaseret 

vejledning. 

5.6.1 SØGNINGER I DATABASEN ERIC 

I databasen ERIC er gjort følgende søgninger31: 

Collective narrative practice*: 62 resultater. Ingen af de 62 resultater drejer sig om 

Kollektiv Narrativ Praksis i forbindelse med karrierevejledning. Dog har jeg udvalgt 

fem af de 62 resultater, som jeg finder relevante, selvom de ikke omhandler de 

specifikke metoder i Kollektiv Narrativ Praksis, som præsenteres i denne afhandling. 

Men de bagvedliggende værdier er de samme trods forskningsprojekternes 

forskellige emner, og mangfoldigheden kan give en større forståelse for 

anvendelsesmulighederne. Jeg vil her give et kort referat af ’abstract’ for hver af de 

fem tekster, nævnt i kronologisk rækkefølge: 

                                                      

30 “site” 
31 Søgning i ERIC blev foretaget 6/3 2012 på Danmarks Pædagogiske Bibliotek efter 
anvisninger af forskningsbibliotekar Vibeke Jartoft. 



Helene Valgreen Refleksion og fællesskab Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen 

51 

 

 Fiddler & Marisa (1996) beskriver en kollektiv narrativ metode som er 

udviklet på DePaul University, Illinois.  Deltagende i processen var 

universitetsansatte med det til fælles, at de alle rådgav voksne *’adult 

learners’+. Gennem en fortællemetode blev de universitetsansattes 

færdigheder, viden, holdninger og værdier klarlagt og på den baggrund 

fremkom en fælles erklæring for god faglig praksis på feltet. 

 

 På Filippinerne er undersøgt brugen af case-baseret pædagogik i relation til 

en reformering af uddannelsen som naturfagslærer (Arellano et al. 2001). 

Forfatterne foreslår at se uddannelsesreformen som en kompleks proces, 

præget af lærernes individuelle - og kollektive fortællinger. Studiet viser, at 

case-baseret pædagogik ved en narrativ tilgang kan give anledning til 

konstruktiv kritisk refleksion. 

 

 Sfard & Prusak (2005) argumenterer for at bruge begrebet identitet som 

analytisk redskab til at undersøge læring som en kulturelt skabt aktivitet. 

Identitet defineres her som væsentlige og gyldige fortællinger om en person. 

Forfatterne påstår, at disse fortællinger, også de individuelle, er produkter af 

en kollektiv fortælling. Der foretages en sammenligning af 17-årige 

indvandrere fra det tidligere Sovjetunionen og indfødte israelere. 

 

 Gennem en undersøgelse af Ngaires fortælling udfordrer Nutall (2006) 

påstanden om, at det at dele lærerfortællinger tilvejebringer en ”naturlig” 

måde for lærerne at skabe nye betydninger om praksis. Nogle fortællinger 

kan være for risikable for den enkelte at bringe i spil. Samtidigt peger Nutall 

på muligheden for at bruge risici på en konstruktiv måde ved at få lærerne til 

at undersøge deres kollektive historier. 

 

 Goodson & Choi (2008) undersøger nytteværdien ved kombinationen af 

livshistorie og kollektiv erindring som metodologisk strategi i forbindelse med 

det at studere lærerprofessionalitet. Analysen af data blev udført både på 

individuelt niveau og på kollektivt gruppeniveau. Forfatterne diskuterer 

potentialet i den kombinerede anvendelse af livshistorie og kollektiv 

erindring i uddannelsesforskningen. 

Samlet set viser de fem udvalgte studier en international bredde, og at begrebet 

Kollektiv Narrativ Praksis kan forstås bredt i forskellige kontekster. 

Udover at søge på collective narrative practice* har jeg i databasen ERIC foretaget 

følgende søgninger på engelsk: 

http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Arellano,+Elvira+L/$N?site=eric&t:ac=62276187/Record/1354D0A0A8A676B155D/4&t:cp=maintain/resultcitationblocks
http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Goodson,+Ivor/$N?site=eric&t:ac=61919860/Record/1354D0A0A8A676B155D/9&t:cp=maintain/resultcitationblocks
http://search.proquest.com/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Choi,+Pik+Lin/$N?site=eric&t:ac=61919860/Record/1354D0A0A8A676B155D/9&t:cp=maintain/resultcitationblocks
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 tree of life*: 317 resultater, hvoraf hovedparten omhandlede biologi og 

derfor ikke var relevante for afhandlingen. 

 tree of life* AND collective narrative practice*: 0 resultater. 

 tree of life* AND narrative practice*: 4 resultater, men ikke relevante for 

afhandlingen, da de omhandlede biologiske emner. 

 collective narrative practice* AND collective narrative timelines*: 0 

resultater. 

 collective narrative timelines* 0 resultater. 

På dansk har jeg foretaget følgende søgninger i databasen ERIC32: 

 Kollektiv Narrativ Praksis*: 0 resultater. 

 Fælles narrativ praksis*: 0 resultater. 

 Livets træ*: 0 resultater. 

 Livstræ*/ Livstræet*: 0 resultater. 

 Kollektiv narrativ tidslinje*: 0 resultater. 

 Fælles Narrativ Tidslinje*: 0 resultater. 

 Fortælleværksted*: 0 resultater.33 

 

5.6.2 SØGNINGER I DATABASEN PSYCINFO 

I databasen PsycINFO er gjort følgende søgninger34: 

collective narrative practice*: 243 resultater, heraf fire relevante artikler, som ikke 

allerede var fundet via ERIC. Ligesom det gjaldt i databasen ERIC omhandler 

resultaterne fra PsycINFO ikke metoder i Kollektiv Narrativ Praksis, som præsenteres 

i nærværende afhandling. Ingen af de 243 resultater handlede om Kollektiv Narrativ 

Praksis i relation til karrierevejledning. Men ligesom resultaterne i ERIC er de 

bagvedliggende værdier de samme, selvom forskningsprojekternes emner er 

forskellige fra afhandlingen her. Og igen viser resultaterne mangfoldigheden i 

anvendelsesmulighederne.  Jeg vil i det følgende give et kort referat af ’abstract’ for 

hver af de fire tekster, nævnt i kronologisk rækkefølge: 

                                                      

32 Søgningerne i ERIC på dansk er foretaget 23/3 2012 på DPB. 
33 Se afsnit 5.5 vedrørende begrundelse for søgning på ’Fortælleværksted’. 
34 Søgning i PsycINFO blev foretaget 6/3 2012 på Danmarks Pædagogiske Bibliotek efter 
anvisninger af forskningsbibliotekar Vibeke Jartoft. 
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 Ludema (1997) har undersøgt mulighederne for ’Collective storytelling’ i 

forbindelse med undersøgelser af organisationer med henblik på at fremme 

kollektivt håb, viden og handling. Centralt står begrebet ’håb’ både som et 

anvendelsesorienteret begreb konkret i organisationerne, men også som en 

erkendelsesteoretisk og metodisk forpligtelse for samfundsforskningen. 

 Gennem mundtlige fortællinger har Moita-Lopes (2006) undersøgt sociale 

identiteter som hvidhed35, heteroseksualitet og maskulinitet i en brasiliansk 

skole. Resultatet af forskningen er, at begreberne og positionerne er 

konstruerede i den kollektive, narrative praksis, hvor både piger og drenge er 

deltagere.  De sociale identiteter er konstrueret med henvisning til sorthed36, 

homoseksualitet og kvindelighed. 

 Vandegriend (2008) beskæftiger sig med teenagere, der seksuelt har 

misbrugt deres søskende. Syv teenage-drenge lægger stemmer til en kollektiv 

fortælling om det at krænke egne søskende seksuelt. Formålet med 

forskningen er at give vejlederen en større forståelse for krænkerens motiver 

og positioner samtidigt med, at forskningen undersøger virkningen for 

drengene af at være i en gruppevejledning, hvor de lytter og deler deres 

fortællinger. 

 Shklarov (2010) har med sin forskning om sovjetiske, jødiske børn37, der 

overlevede Holocaust, peget på nødvendigheden af tværfaglige perspektiver 

på traumer, modstandsdygtighed og aldring. Ved en kombination af 

Grounded Theory og narrativ analyse af individuelle interview er tidligere 

skjulte kollektive fortællinger kommet frem, som gennem årene har 

repræsenteret en meningsfuldhed i relation til interviewpersonernes 

personlige posttraumatiske smerte. 

Ligesom ved søgningen i ERIC viser de fire udvalgte studier samlet set en 

international bredde. Kollektiv Narrativ Praksis kan forstås bredt i forskellige 

kontekster, og anvendelsesmulighederne er mangfoldige. 

Udover at søge på collective narrative practice* har jeg i databasen PsycINFO 

foretaget følgende søgninger på engelsk: 

                                                      

35 ”whiteness” 
36 ”blackness” 
37 Nu seniorer. 
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 tree of life* AND collective narrative practice*: 2 resultater, som ikke var 

relevante for afhandlingen, da de omhandlede biologiske emner. 

 tree of life* AND narrative practice*: 6 resultater, som ikke var relevante for 

afhandlingen, da de omhandlede biologiske emner. 

 collective narrative practice* AND collective narrative timelines*: 0 

resultater. 

 collective narrative timelines*: 0 resultater. 

På dansk har jeg foretaget følgende søgninger i databasen PsycINFO38: 

 Kollektiv Narrativ Praksis*: 0 resultater. 

 Fælles narrativ praksis*: 0 resultater. 

 Livets træ*: 2 resultater, ikke relevante. 

 Livstræ*/livstræet*: 0 resultater. 

 Kollektiv narrativ tidslinje*: 0 resultater. 

 Fælles Narrativ Tidslinje*: 0 resultater. 

 Fortælleværksted*: 0 resultater. 

 

 

 

 

Svar på arbejdsspørgsmål 

Kollektiv Narrativ Praksis er ikke beskrevet særligt indgående i forskningslitteraturen 

men i et karrierevejledningsperspektiv forbinder tilgangen sig til narrativ 

karrierevejledning, forskellige former for gruppevejledning, vejledning i fællesskaber 

og narrativ vejledning i grupper, eksemplificeret ved Fortælleværkstedet. 

                                                      

38 Søgningerne på dansk i PsycINFO er foretaget 23/3 2012 på DPB. 
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6 TEORI OG METODE 

 

Tag da kun min sidste spinkle mønt. 

Livets sol er min den sidste del af livet, 

for som solfanger er jeg nu begyndt 

at forstå, at Alt og Intet er os givet. 

Og en gang går solen sin 

runde uden mig, 

men når forårssolen skinner, 

lever jeg! 

 

Fra Benny Andersen: Det er forår. Fra digtsamlingen: Oven visse vande, 1981. 

 

Arbejdsspørgsmål 

I dette kapitel vil jeg introducere valg af videnskabelig teori og metode. Først vil jeg 

give en kort karakteristik af kvalitativ forskning, som er afhandlingens fundament. 

Det lægger op til spørgsmålet: Hvilke teorier og metoder kan rumme ønsket om at 

udvikle karrierevejledningen ved hjælp af Kollektiv Narrativ Praksis? 

 

6.1.1 KVALITATIV FORSKNING 

Afhandlingen er baseret på kvalitativ forskning ud fra en fænomenologisk 

videnskabsteoretisk tradition. Som forskningsdesign benytter jeg casestudier med 

intervention, og som analysemetode anvender jeg Grounded Theory. 

Udgangspunktet for forskningen er empirien og praksis. Derfor har jeg valgt at 

anvende Grounded Theory, som analytisk kan danne grundlag for mine refleksioner 

og undersøgelser. Samtidig giver Grounded Theory mulighed for, at lade resultaterne 

vise sig og resultaterne skal ikke tilpasse sig en på forhånd fastlagt teoretisk ramme. 

Metoden giver en nødvendig struktur for analysen. Med denne induktive tilgang til 

materialet er der værdimæssig samklang mellem Grounded Theory og 

fænomenologi, som er min overordnede forskningstilgang. 

Grundlæggende for kvalitativ forskning er, at den handler om mening: 

”Den kvalitative forskning er forpligtet på en menneskelig verden af mening og værdi 

og interesserer sig for menneskelige aktørers egne perspektiver på og beretninger 

om denne verden.” (Brinkmann & Tanggaard 2010:18) 
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Formålet er først og fremmest at udvikle en forståelse af, hvordan den sociale 

verden er konstrueret (McLeod 2011:3). McLeod uddyber dette: 

”Qualitative research represents a form of narrative knowing, grounded in everyday 

experience, that has the potential to make a significant and necessary contribution 

to the evidence base for counselling and psychotherapy.” (Ibid.:15). 

Kvalitativ forskning er dermed en særlig tilgang til forskning, som gør det muligt at 

finde frem til en anden slags viden end den, kvantitativ forskning bestræber sig på at 

finde. Dog er skellet ikke nødvendigvis skarpt mellem kvantitativ og kvalitativ 

forskning, hvilket jeg vender tilbage til senere i dette afsnit. 

Kvalitativ forskning er en paraplybetegnelse for en række tilgange og metoder. John 

McLeod skriver, at den kvalitative forsker forsøger at se tingene i sin helhed og 

belyser mening, benytter kategorier som bliver brugt af mennesker, søger autoritet, 

er refleksiv, søger autenticitet, giver uddybende beskrivelser, er sensitiv, fleksibel og 

udvikler et hensigtsmæssigt forskningsdesign, der tilpasses det, der skal 

undersøges39. 

Et markant kendetegn ved kvalitativ forskning er, at forskeren ikke er eller skal være 

sandhedsbæreren, men derimod bruger sig selv som medium eller instrument til at 

finde mening og forståelse. 

Kvale (1997:24) udtrykker det på denne måde:  

”Kvalitative metoder er ikke blot en ny, blød teknologi, der føjes til det eksisterende, 

hårde, kvantitative arsenal i samfundsvidenskaberne. Den forståelsesform, kvalitativ 

forskning indebærer, er derimod forbundet med nogle alternative opfattelser af 

social viden, mening, virkelighed og sandhed i samfundsvidenskabelig forskning. Den 

grundlæggende genstand er ikke længere objektive data, der skal kvantificeres, men 

meningsfulde relationer, der skal fortolkes.” 

Metoderne i kvalitativ forskning er mangeartede. Interview i forskellige former bliver 

ofte benyttet (Kvale 1997; McLeod 2001). Af andre metoder kan nævnes 

spørgeskemaer (ofte sammen med interview), observationer (fra forskellige 

perspektiver), analyser af personlige og offentlige dokumenter, direkte 

transskriptioner af interview samt eksperimenterende metoder. Forskeren skriver 

ofte logbog undervejs i processen. Jeg har selv skrevet dagbog undervejs. Men mere 

end værktøjer og metoder handler kvalitativ forskning først og fremmest om at lytte 

                                                      

39 Fra udleveret arbejdspapir af John McLeod: “An introduction to qualitative research”, 4/3 
2010, University of Abertay, Dundee.  
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og lære: ”Den kvalitative metode handler om at lytte til det, mennesker fortæller, og 

bidrage til at få fælles viden og læring ud af dette.” (Berliner 2009:18).   

En oplagt faldgrube i kvalitativ forskning er, at forskningen alene baserer sig på 

forskerens holdning og tolkning af data. Der findes forskellige eksempler på 

guidelines for validitet i kvalitativ forskning (Stiles 1993; Elliot, Fischer & Rennie 

1999; Morrow 2005). Fælles for disse er bl.a., at den kvalitative forsker eksplicit gør 

rede for sin egen position i forhold til det udforskede, netop fordi objektivitet ikke er 

et mål for kvalitativ forskning. Dette støttes af følgende citat (Karpatschof 2010): 

”Ved den kvalitative undersøgelsesform tilstræbes ikke objektivitet, som i den 

kvantitative form, men derimod en inddragelse og problematisering af 

forskersubjektets subjektivitet.” (Ibid.:428). 

Desuden skal andre forskere inddrages undervejs i processen med henblik på at 

diskutere alle dele i processen. Hvordan det er foregået, skal der også redegøres for. 

Forskeren skal eksemplificere sine resultater og fortolkninger i datamaterialet, så der 

sikres sammenhæng mellem teori og empiri. Der skal indgå en udførlig beskrivelse 

af, hvordan empirien er indsamlet. Desuden skal der være overensstemmelse 

mellem de underliggende filosofiske antagelser eller paradigmer og den måde, 

forskningen er udført på (Morrow 2005).  

Jeg har valgt kvalitativ forskning som overordnet ramme for min forskning, da jeg er 

interesseret i at finde mening, forståelse og dybere indsigt i mit forskningsemne. Jeg 

er interesseret i at undersøge, om Kollektiv Narrativ Praksis giver mening i 

konteksten karrierevejledning og i givet fald hvordan. På samme måde med sårbare 

unge i forhold til uddannelse, et emne der i forvejen er forsket meget i, også i 

Danmark og ofte på kvalitativ grund (se fx Jensen 2009; Jensen & Vilhelmsen 2009; 

Jensen 2007a; Jensen 2007b; Jensen & Jensen 2005; Katznelson 2004; Katznelson 

2008; Pless 2009; Sørensen et al. 2011). Den eksisterende forskning på området 

danner baggrund for min forskning, som undersøger selve fænomenet sårbarhed i 

relation til vejledning, og som ad den vej kan give større forståelse for sårbare unges 

vejledningsbehov. 

Indenfor kvalitativ forskning selv er der forskellige måder at definere 

forskningstilgangen på. Brinkmann & Tanggaard (2010) skriver, at der er to måder, 

man kan anskue kvalitativ forskning på: 

”Kvalitativ forskning kan både anskues (1) som en ganske særlig erkendelsestradition 

og et undersøgelsesfelt og (2) som en helt naturlig del af enhver videnskabelig 

bestræbelse, dvs. som en fase i enhver forskningsproces.” (Brinkmann & Tanggaard 

2010:18). 
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At den første brug af begrebet er den mest udbredte gør ikke den anden brug af 

begrebet mindre interessant. Brinkmann & Tanggaard giver eksempler på, hvordan 

”mixed methods” har været udbredt langs afsted i det 20. århundrede, også på 

områder, som traditionelt set ikke forbindes med kvalitativ forskning, fx kemi, 

anatomi og beskrivelse af planter. 

At kvalitativ og kvantitativ forskning ikke behøver at være hinandens modsætninger, 

støttes af Henningsen & Søndergaard (2000). De foreslår en ny opdeling, hvor skellet 

i stedet går mellem eksperimentel og empirisk forskning. De argumenterer for, at 

opdelingen mellem kvalitativ og kvantitativ forskning skaber en uhensigtsmæssig 

dualisme mellem en førsteheds- og en andengjort position. 

Det er 13 år siden, Henningsen og Søndergaard skrev artiklen, som dengang var et 

væsentligt bidrag til diskussionerne om kvalitativ og kvantitativ forskning. Men der er 

sket meget på dette område siden da, og en form for opblødning af begreberne 

overfor traditionerne har gjort, at ”mixed methods” er blevet udbredt i den vestlige 

forskningsverden indenfor nogle områder: 

”Methodological pluralism is now fairly established as a core principle within the 

counselling and psychotherapy research community, with a mix of quantitative, 

qualitative and mixed methods papers being routinely presented in conferences and 

journals, and in doctoral dissertations.” (McLeod, 2011:15). 

Denne afhandling er både eksperimentel og empirisk. Eksperimentel fordi jeg 

undersøger en ny vejledningsmetode i praksis. Empirisk fordi jeg forsker i praksis og 

forskningens resultater afhænger af de indsamlede erfaringer. Det, der teoretisk 

binder min forskning sammen, er fænomenologien. Med Brinkmann & Tanggaards 

(2010) førnævnte definition af kvalitativ forskning som to mulige anskuelsesmåder in 

mende, kan også fænomenologien både anskues som en særlig erkendelsestradition 

og som en naturlig del af enhver forskningsproces. Begge måder at anskue og 

anvende fænomenologien på er tilstede i afhandlingen. Jeg vender tilbage til 

fænomenologien senere i dette kapitel. 

6.1.2 FORSKERENS ROLLE 

Som anført af Brinkmann (2010:444), er forskeren selv det primære 

forskningsredskab i kvalitativ forskning. Derfor er refleksivitet undervejs i 

forskningsprocessen uomgængelig: ”Man har ansvar for at kende til sine egne 

værdimæssige holdninger og fordomme, og man bør prøve at gøre sig klart, hvordan 

disse påvirker ens handlinger som forsker.” (Ibid.) 
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Det at være en refleksiv forsker betyder, ifølge Hertz (1997:viii), at man løbende 

reflekterer over sin forskning samtidigt med, at man forholder sig åben overfor det, 

der viser sig undervejs: 

“To be reflexive is to have an ongoing conversation about experience while 

simultaneously living in the moment”, (Hertz 1997:viii). 

Som refleksiv forsker forpligter man sig til undervejs at diskutere sine 

forskningsrelaterede oplevelser og erfaringer med sig selv og andre samtidigt med, 

at man forsøger at være så åben som mulig overfor den forskning i praksis, der 

foregår i nuet. Det kræver fleksibilitet. Hertz anfører, at det på den ene side er 

essentielt at forstå forskerens egen andel i forskningen, da forskeren altid vil være en 

aktiv deltager i forskningsprocessen (ibid.:viii). På den anden side må det ikke ende i 

”unreflective ethnographic accounts and narcissism.” (Ibid.:ix).  

Synspunktet er her, at forskeren altid vil være til stede i sin forskning og ved at 

tydeliggøre forskerens egen rolle, bliver forskningens resultater tydeligere. Jeg er 

selv inspireret af forskerens rolle i aktionsforskning, hvor udgangspunktet er, at alle 

observationer er ’biased’ (Ladkin 2003:538). Hvis jeg skrev mig selv ud af 

afhandlingen, ville det være vanskeligere for andre at forstå, hvor jeg som forsker 

gemte mig i processen. Denne tilgang giver dog en forskningsmæssig udfordring, da 

forskeren fremfor forskningen kan komme til at fylde for meget. Darsø (2001:219) 

anviser forskellige måder, hvorpå man kan imødegå dette på: For det første bør man 

være explicit omkring sine værdimæssige og filosofiske forudsætninger og 

antagelser, for det andet bør forskeren holde sine hypoteser ’lette’40, så data kan 

lede frem til resultaterne fremfor ens forudindtagelser, og for det tredje kan man 

imødekomme problemet gennem metodologisk triangulering. Afgørende er dog, at 

andre stemmer end forskerens også bliver hørt. (Ibid.:221).   

Marshall (1999:158) går skridtet videre ved at sige, at forskning er politisk: 

”Research is also a ”political process” in many ways. Who researches and how; 

whose experience is researched and how that is named or categorized; what 

discourses gain currency and hold power; what forms of inquiry and writing are 

favored by “mainstream” power-holders; and many more are political issues. 

“Creating knowledge” is political business. Living practice is thus politicized.” 

Det, at både forsker og respondenter er ’situated actors’ (Hertz 1997) i forskningen 

stiller både krav til forskerens synlighed og ærlighed. Men dette er ikke altid lige 

                                                      

40 ’lightly’ 
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nemt. For hvor ærlig har man lyst til at være som forsker? Om dette dilemma skriver 

Hertz: 

”Do we risk appearing foolish to our colleagues (and a lay audience) when we admit 

to naïveté, ignorance, and/or uncertainty, that is, when we slip the cloak of authority 

that traditionally has set us apart from the people we study?”, (Hertz 1997:xvi). 

Som John Law har argumenteret for (Law 2003, 2004), bliver verden ikke mindre 

rodet af, at vi som forskere gør vores forskning nydelig og opryddelig. På samme 

måde åbner det for spørgsmål til selve forskningsprocessen: Tør vi som forskere 

være ærlige om vores egen ignorance og usikkerhed undervejs? Og i hvilket omfang 

er ærligheden relevant for forskningsresultaterne? 

I refleksionsprocessen skal man som forsker være opmærksom på både den interne 

og eksterne refleksionsproces (Etherington 2004:28). Den interne refleksionsproces 

indbefatter at tænke over sit arbejde og sit liv, skrive dagbog og observationsnotater 

dagligt. Den interne refleksionsproces er primært en privat proces, som giver større 

bevidsthed om en selv og ens arbejde. Etherington (ibid.:29) påpeger, at den interne 

refleksion først og fremmest er en kognitiv proces. 

Den eksterne refleksion foregår sammen med andre, der åbent spørger til arbejdet, 

refleksioner og fortolkninger. Denne kritiske revurdering giver mulighed for at se på 

forskningen i et nyt perspektiv. Den eksterne refleksion foregår ikke kun på det 

kognitive niveau men giver også mulighed for at vise eventuelle modsætninger 

mellem på den ene side det, der siges og på den anden side kropssprog, levet liv og 

praksis. Og den giver mulighed for at lære sig selv bedre at kende - også som forsker. 

Ved refleksion i relation til begrebet vurdering i forbindelse med lærergerningen 

fremfører Bjørndal, at vurdering er en kontinuerlig proces bestående af konstatering, 

vurdering og forbedring (Bjørndal 2003:17-18). De tre elementer ses af Bjørndal som 

tre nødvendige evalueringsfaser i lærerens daglige virke. 

I en overførsel af dette til forskningen, kræver en sådan tilgang til refleksion, at 

forskeren er fleksibel og forbedrer sit forskningsarbejde på baggrund af det, 

forskeren konstaterer og vurderer undervejs. Refleksionen får her retning i form af 

et overordnet formål: at give forskningen størst mulig kvalitet ved brug af refleksion-

i-handling, som Schön (2001) udtrykte det. 

Jarvis (2002:19) redegør for, hvordan det indenfor en række professioner er et 

ganske almindeligt fænomen at bestride to roller. Han nævner fx professorer, der 

fungerer som rådgivere indenfor deres eget speciale og som praktiserer de 

professionelle færdigheder, de har indenfor deres fag, hospitalslæger, der underviser 
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studerende og virksomhedsledere, der fungerer som vejledere. Blot er det ikke 

noget, der værdsættes inden for forskning, selvom der ifølge Jarvis er mange 

såkaldte praktiker-forskere. Det bliver bare ikke anerkendt. Men Jarvis understreger, 

at det at overskride grænser netop er et kendetegn ved det moderne samfund:  

”Mens grænserne ophæves, begynder nye roller at opstå og opnå anerkendelse. 

Praktiker-forskere kan også begynde at blive defineret som sådanne og anerkendt 

som det, de er, og for det, de laver.” (Ibid.:21). 

I denne afhandling bliver belysningen af forskerens rolle relevant, da forskeren her 

netop fungerer som en slags praktiker-forsker, hvis rolle slet og ret defineres som en 

praktiker, der driver forskning (Ibid.:15).   

Det, at eksplicitere og aktivt bruge, at ens forskellige liv hænger sammen, finder man 

også i tilgangen ’Living life as inquiry’ (Marshall 1999), som påstår, at de temaer, 

forskeren bliver optaget af i sit liv, vil vise sig i forskningen – og omvendt. I stedet for 

at lade som om, det ikke er sådan, bør forskeren arbejde aktivt og eksplicit med det, 

fordi det kan berige både forskning og livet i øvrigt: 

”Living life as enquiry means that I hold open the boundary between research and 

my life generally. Often, therefore, I am aware that a theme I am pursuing in 

research is also relevant to some other area of my life, and I will seek to work with, 

rather than suppress, that realization.” (Ibid.:160). 

En sådan tilgang til forskning tydeliggør Brinkmanns (2010:244) pointe med, at 

forskeren selv er det primære forskningsredskab i kvalitativ forskning. 

6.1.3 HUMANISTISK PSYKOLOGI 

De underliggende værdier i afhandlingen kan samles i begrebet Humanistisk 

psykologi. Humanistisk psykologi opstod omkring 1960 som et opgør mod 

behaviorismen og psykolanalysen og er blevet kaldt den ”tredje kraft”. Centralt for 

humanistisk psykologi er at forstå mennesket ”som et væsen, der har bevidsthed om 

sig selv, og et væsen i livslang udvikling.” (Jacobsen 2011:109). 

I 1962 stiftedes Association for Humanistic Psychology (AHP), som op gennem 

1960’erne samlede den nye bevægelse med ledende skikkelser som bl.a. Carl Rogers, 

Abraham Maslow og Charlotte Bühler. I en beskrivelse af sine kerneværdier 

fremhæver AHP: 

”a belief in the worth of persons and dedication to the development of human 

potential, an understanding of life as a process, change is inevitable, an appreciation 

of the spiritual and intuitive, a commitment to ecological integrity, a recognition of 
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the profound problems affecting our world and a responsibility to hope and 

constructive change” (Association for Humanistic Psychology 2012). 

Ovenstående beskrivelse er kendetegnet ved livet som en forandringsproces og ikke 

blot en tro på, men en dedikation til menneskets udvikling og potentiale. 

Ifølge Jacobsen (Jacobsen 2011:109) benytter humanistisk psykologi overvejende 

kvalitative metoder ud fra en fænomenologisk tilgang. Udgangspunktet er 

mennesket, som ud fra dette perspektiv er i besiddelse af et selv med valg og 

muligheder: 

”En grundlæggende idé i humanistisk psykologi er, at vi mennesker alle har et ”selv”, 

en personlig kerne, som rummer en lang række muligheder eller potentialer. 

Naturen har nedlagt den grundtendens i os at søge disse evner eller potentialer 

bragt til udfoldelse. Deres fulde udfoldelse antages i den humanistiske psykologi at 

være forbundet med høj psykologisk sundhed, og det antages, at det ofte er 

forbundet med psykisk lidelse eller dysfunktion, hvis væsentlige potentialer hos et 

menneske blokeres i deres udfoldelse. Kernebegrebet er således selvrealisering eller 

selvaktualisering.” (ibid.:110). 

Manglen på selvrealisering eller selvaktualisering sætter begrebet sårbare unge i 

perspektiv, og kan give et billede af, hvad der er på spil, og hvor fortvivlende det kan 

være for et ungt menneske ikke at være i stand til realisere sit potentiale eller 

simpelthen ikke være i stand til at få øje på det. På baggrund af humanistisk 

psykologi er det oplagt, at det også er i de unges interesse at komme i gang med 

relevant uddannelse og arbejde, fordi de dermed kan få en platform for 

selvaktualiseringen. 

I forhold til min forskning er der ikke modsætning mellem humanistisk psykologi og 

værdierne bag Kollektiv Narrativ Praksis og narrativ terapi, som den er udviklet af 

Michael White. Narrativ terapi bygger videre på mange af elementerne i humanistisk 

psykologi, men bliver oftest set i sammenhæng med poststrukturalisme, hvilket 

Michael White også selv gjorde (White 1995). Det havde derfor umiddelbart været 

oplagt, at jeg havde skrevet et poststrukturalistisk forskningsprojekt, hvilket jeg også 

forsøgte i starten af ph.d.-studiet, som jeg beskrev i kapitel 2. Men min vinkel på 

narrativ praksis viste sig ikke at kunne rummes i et poststrukturalistisk perspektiv. 

For mig at se handler narrativ terapi41 først og fremmest om mødet mellem terapeut 

og klient, om at se ressourcer fremfor svagheder, om at finde mening med livet og 

en tro på, at terapeuten kan gøre en afgørende positiv forskel for det enkelte 

                                                      

41 Se kapitel 8. 
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menneske på trods af strukturelle uretfærdigheder og ulige fordelt magt i verden. 

Denne tilgang til mødet mellem mennesker kalder på en dyb tro på det enkelte 

menneske, håb, etik, ja: humanisme, og noget udefinerbart menneskeligt, som 

rækker ud over terapeutens tillærte færdigheder. 

Netop troen på selvet og selvets muligheder bliver i særlig grad den humanistiske 

psykologis bidrag til psykologien (Polkinghorne 2001:84). Selvet opfattes som ”a 

pattern of change” (ibid.:82), hvor mennesket udvikler og forandrer sig livet 

igennem. Rogers udtrykker det på denne måde: 

“Life, at its best, is a flowing, changing process in which nothing is fixed.” (Rogers 

1961:27). Og han fortsætter: 

“Life is guided by a changing understanding of and interpretation of my experience. 

It is always in process of becoming.” (Ibid.:27). 

Vejledningsteoretisk er Rogers her langt fra personlighedstest, typologier eller træk-

faktor-teorien, hvor både menneskets personlighedstræk og arbejdsmarkedet 

forudsættes stabile og stationære42. Når forandring er det eneste sikre element i 

vores liv, stiller det store krav til vejlederen, fordi mulighederne derved også 

forandrer sig løbende både for det enkelte menneske og i et samfundsperspektiv. 

Derfor bliver relationen, mødet og tilliden mellem klient og psykolog – eller vejleder 

og vejledningssøgende – afgørende. Ifølge Rogers skal vejlederen være til stede som 

sig selv, som det menneske, hun/han er: 

”I speak as a person, from a context of personal experience and personal learnings.” 

(Ibid.:1). 

Betoningen af selvets betydning står i skarp kontrast til postmodernismens afvisning 

af selvet eller selvet som et tomt koncept (Polkinghorne 2001:87). 

Frem for at fokusere på styringsteknologier, magtanalyse og et ikke-eksisterende 

selv i en postmoderne verden af begrænsede positioneringsmuligheder, har jeg 

derfor valgt at forankre min forskning teoretisk på en anden måde, hvilket for mig at 

se giver et mere positivt udgangspunkt.  

                                                      

42 Se fx vejledningsteoretikeren John Hollands testredskab SDS (Self-Directed-Search), som 
fortsat er udbredt verden over. Lokaliseret den 20/5 2012 på http://www.self-directed-
search.com/  

http://www.self-directed-search.com/
http://www.self-directed-search.com/
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Og humanistisk psykologi er en optimistisk retning indenfor psykologi: ”The 

approach is optimistic and focuses on noble human capacity to overcome hardship, 

pain and despair.” (McLeod, S. A. 2007). 

Ud af humanistisk psykologi er vokset Positiv Psykologi, et forskningsområde som er i 

vækst. Positiv psykologi bygger på de samme grundlæggende værdier som 

humanistisk psykologi og ønsker at være ”forebyggende snarere end behandlende. 

Proaktivt snarere end reaktivt. Offensivt snarere end defensivt. I form af mindre 

justeringer i tide snarere end dramatiske indgreb, når skaderne er sket.” (Knoop 

2010b:69). 

Sigtet med denne afhandling er at udvikle karrierevejledning, og måden hvorpå jeg 

har organiseret min empiri i praksis har ligheder med positiv psykologi. 

Udgangspunktet er folkehøjskoler, hvor deltagerne, både elever og vejledere, var 

tilfredse med at være og hvor vejledningen i forvejen havde et positivt omdømme 

hos eleverne. Hvor højskoleopholdet i sig selv tilsyneladende virkede positivt 

vejledende. Det betyder, at der på forhånd var tale om ”ordentlige relationer”. 

(Knoop 2010a:8).  

Men det giver mig en udfordring. Normen indenfor universitetet er 

problemfokuseringen. Lindley et al. (2010) udtrykker det på denne måde: ”Vores 

beslutninger om, hvilke fænomener vi skal studere eller ikke studere, er uundgåeligt 

værdibaserede (Christopher 1996), og det implicitte værdigrundlag for meget af den 

konventionelle psykologi er, at det negative er mere værdifuldt at studere end det 

positive.” (Lindley et al.2010:22). På trods af, at det at fokusere på det negative, 

åbenlyst er værdibaseret, tillægges det altså ifølge Lindley et al. mere validitet og 

autoritet end at belyse ressourcer og handlemuligheder også i en pædagogisk 

kontekst. 

Hvis jeg havde valgt at operationalisere humanistisk psykologi i nærværende 

afhandling i form af analysemetoder, ville det have været oplagt at benytte konkrete 

tilgange fra positiv psykologi. Dog har jeg valgt at anvende andre analysemetoder, og 

humanistisk psykologi fungerer derfor udelukkende som det underliggende 

værdisæt. 

6.1.4 FÆNOMENOLOGI: AT VENDE TILBAGE TIL TINGEN SELV 

I afhandlingen anvender jeg både fænomenologi og hermeneutik. Der er dermed tale 

om en fænomenologisk-hermeneutisk forskningstilgang. Fænomenologiens interesse 

for fænomenerne som de fremtræder, står umiddelbart i modsætning til 

hermeneutikkens fortolkningstilgang. I fænomenologien skal forskeren netop ikke 

analysere og fortolke virkeligheden. Tværtimod viser verden sig for forskeren, hvis 
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forskeren gennem den af Husserl beskrevne fænomenologiske epoché og reduktion 

(Zahavi 2004:21) forholder sig åben overfor de fænomener, der viser sig undervejs. 

Hvor hermeneutikken finder mening gennem fortolkning, finder fænomenologien 

mening i det, der allerede er. Forskerens opgave er at få øje på det, der viser sig, 

gennem tætte beskrivelser af fænomenerne. Edmund Husserl43 er ophavsmanden til 

fænomenologien, og det er hos ham, fænomenologien viser sig i sin mest ekstreme 

form. Ifølge Husserl kan vi ikke tage virkeligheden for givet. Men hvordan kan vi som 

forskere forholde os så åbne, at vi er klar til at suspendere virkeligheden? Zahavi 

tolker Husserls svar således: 

”Det centrale spørgsmål er imidlertid, hvor vores filosofiske undersøgelse skal sætte 

an, hvis den skal undgå at være forudindtaget? Husserls svar er tilsyneladende 

simpelt. Undersøgelsen må vende sig mod virkeligheden, sådan som den 

fremtræder, sådan som den giver sig for os i vores erfaring, for det er netop denne 

erfaring, som vores antagelser skal støtte sig til, hvis de skal være velfunderede” 

(Zahavi 2004:21). 

Fænomenologerne, der kom efter Husserl vedkendte sig, at der er en verden 

omkring fænomenerne, som vi som forskere er nødt til at medtænke: 

”For Husserl the focus of the phenomenological project is on managing pre-

understandings (such as scientific theories) by bracketing (abstaining from, 

suspending) them. In contrast, Heidegger, Gadamer and Merleau-Ponty, in line with 

their view that we cannot escape our historicity and our own personal ’take’ on the 

world, extend the scope of presuppositions to include ”fore-understandings” and 

suggest the possibility of exploring their meaning, content and impact.” (Finlay 

2008:5). 

Det kræver, at forskeren for det første er klar over sine egne videnskabelige 

forudsætninger og forudindtagede holdninger til det, der skal forskes i. Dernæst 

kræver det, at forskeren gennem den fænomenologiske epoché og reduktion faktisk 

er i stand til at sætte sig ud over disse, og oven i købet være i stand til kritisk at 

analysere egne forudsætninger (Kvale 1997:62). Som Kvale skriver (ibid.) er målet, at 

nå frem til en fordomsfri beskrivelse af fænomenernes væsen. 

Finlay (2008:5-8) redegør for de fire trin, der for Husserl er involveret i epoché og 

reduktion. Det drejer sig om: 

                                                      

43 Edmund Husserl: 1859-1938. 
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”1) the epoché of the natural sciences; 2) the epoché of the natural attitude; 3) the 

transcendental reduction; and 4) eidetic reduction.” 

Hvad angår det første trin om ”the epoché of the natural sciences” handler det, 

ifølge Finlay, om at nedbryde den videnskabelige teori og viden, og at undersøge 

verden fra et udgangspunkt af naturlighed og naturlig attitude. Dette medfører, at 

forskeren må gå tilbage til fænomenet selv i stedet for at begynde med 

videnskabelige hypoteser. 

På andet trin: ”the epoché of the natural attitude” gælder det om at nedbryde 

virkeligheden, eller rettere sagt: Det der tages for givet i vores liv. Ifølge Finlay (2008) 

mente Husserl, at vi må gå bagom den naturlige attitude for at kunne opdage den. 

Fokus på tredje trin: ”the transcendental reduction”, er at gå til side fra ens 

subjektive erfaring og ego for at blive i stand til at fokusere på transcendental 

bevidsthed. 

Finlay (ibid.) viser, hvordan Husserl opfatter kombinationen af de tre første trin, som 

giver følgende fænomenologisk forskningstilgang: 

”…a new way of experiencing, of thinking, of theorizing, is opened to the 

philosopher; here, situated above his own natural being and above the natural 

world, he loses nothing of their being and their objective truths […] I stand above the 

world, which has now become for me, in a quite peculiar sense, a phenomenon.” 

(Husserl 1970:152). 

Det sidste trin: ”eidetic reduction”handler om forskerens intuition af essenserne, 

hvor meninger og ikke- varierende karakteristika beskrives (Finlay 2008:7). Processen 

kaldte Husserl ”free imaginative variation”, og om den skriver Finlay: 

”This procedure involves freely changing aspects of the phenomenon in order to 

distinguish essential features from those factical ones that are particular, accidental 

or incidental.” (Finlay 2008:7). 

Som det fremgår af ovenstående, er det ikke ukompliceret at være fænomenologisk 

forsker. Åbenheden er yderst krævende. Når det alligevel er værd at kaste sig ud i, er 

det fordi, fænomenologien kan åbne for nye perspektiver og nye forståelser for et 

emne. Fænomenologiens ærinde er bl.a. at sætte lys på vores blinde pletter, det vi 

overser, fordi vi står midt i dem (Wolf 2002:93). Som forsker kan man komme til at 

overse vigtige pointer, fordi de er blevet selvfølgeligheder: 
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”Vi lever blinde for det, vi lever midt i. Vi er fraværende. Hvis bare vi fik øjnene op 

for det, vi faktisk erfarer umiddelbart, ville vi få et meget klarere syn på verden.” 

(ibid.:94). 

Fx viser Finlay (2008), hvordan et nyt og vigtigt forskningsresultat kom frem, da hun 

benyttede sig af en fænomenologisk forskningstilgang. Fra at fokusere på 

interviewpersonens mundtlige fortælling om følgerne af sclerose, brugte hun ’eidetic 

reduction’ med henblik på at lade andre fænomener vise sig undervejs. Derved fik 

hun adgang til den betydning, en bestemt håndbevægelse fra interviewpersonen 

havde. Det viste sig, at det sværeste ved sygdommen ikke var lammelserne; det at 

miste følingen i fx hænderne. Det værste var ikke længere at kunne give kærlighed: 

”…she may not ever again be able to reach out to feel the softness of her baby’s skin 

properly.” (Ibid.:19). Den dybde i sorgen af det fysiske tab af moderskab blev 

åbenbaret for forskeren via en håndbevægelse og altså ikke den verbale del af 

interviewet.  

Fænomenologien kan på den måde give adgang til en eksistentiel dimension i 

forskningen. Bjarne Sode Funch Madsen udtrykker det således: ”Fænomenologi er 

en eksistentiel udfordring til fordybelse, hvor det umiddelbart oplevede gøres til 

genstand for refleksion. Det vil sige, at det umiddelbart oplevede spejles i 

bevidsthedens begrebsverden for at skabe konsistens.” (Madsen 2009:13). 

En forudsætning for fænomenologisk forskning er, at forskeren er brændende 

interesseret i forskningsemnet. Det er forskerens begejstring og nysgerrighed, der 

skal drive værket, og den personlige historie er med til at få problemets kerne frem i 

lyset (Moustakas 1994:104). 

Netop fordi forskerens engagement og interesse i forskningsemnet er væsentligt for 

forskningsprocessen er det med fænomenologien som tilgang særlig vigtigt at 

tydeliggøre forskerrollen. På den ene side giver fænomenologien en enestående 

mulighed for at lade fænomenerne træde frem uden at forskeren på forhånd har 

opstillet hypoteser. Denne styrke ved en fænomenologisk tilgang beskrives af 

Thorsen (2005) på følgende måde: 

”Fenomenologien er en måte å nærme seg vår livsverden, varsomt uten å splitte opp 

og ødelegge. Varsomt uten å ta tilflukt i strukturene. Uten å ta tilflukt i 

klassifiseringen.” (Thorsen 2005). 

På den anden side bør refleksiviteten og dermed selvkritikken gå hånd i hånd med 

forskerens åbne tilgang. Under alle omstændigheder er kriterierne for god 

fænomenologisk forskningspraksis de samme som for al anden kvalitativ forskning. 
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6.1.5 HERMENEUTIK 

Afhandlingen bygger på en fænomenologisk videnskabstradition men har følgeskab 

af hermeneutikken. I forhold til rækkefølgen i forskningsprocessen kommer 

fænomenologien først, fordi forskeren skal forholde sig åben overfor det, der viser 

sig i forskningen. Tolkningen af det, der viser sig, er hermeneutikkens rolle, som er 

forskningsprocessens næste fase. Som jeg indledte forrige afsnit med at anføre, er 

der tale om en fænomenologisk-hermeneutisk forskningstilgang. Ikke som metode 

men som tilgang og som holdning. Lindseth & Norberg har udviklet en konkret 

fænomenologisk-hermeneutisk forskningsmetode (Lindseth & Norberg 2004) som, 

lighederne til trods, ikke er det, jeg gør, da jeg anvender Grounded Theory. Men de 

bagvedliggende argumenter for deres fænomenologisk-hermeneutiske metode 

passer også på denne afhandlings fænomenologisk-hermeneutiske teoretiske 

tilgang: 

”For research purposes lived experience has to be fixed in texts, which then always 

needs interpretation. We do not believe in ’pure’ phenomenology in which essences 

are seen intuitively, ’uncontaminated’ by interpretation. Nor are we interested in 

’pure’ hermeneutics, i.e.in text interpretation that does not transcend the text 

meaning to reveal essential traits of our life world.” (Ibid.:147). 

I udgangspunktet er fænomenologi og hermeneutik væsensforskellige. Samtidig 

påstår McLeod (2001), at ingen af dem er til at komme udenom i kvalitativ forskning: 

“In the end, qualitative research is a matter of finding the right balance, in the 

particular circumstances of each study, between phenomenology and hermeneutics” 

(McLeod 2001:62). 

Begge epistemologier er til stede i dette ph.d.-projekt: Fænomenologien som 

holdning, som indgang til og beskrivelse af det, der viser sig i analysen. Og i 

analysens sidste del i undersøgelsen og forståelsen af fænomenet sårbarhed. 

Hermeneutikken får plads i fortolkningen af analysen med analyseredskaberne 

SWOT og TOWS. 

Hermeneutikken og fænomenologien viser sig historisk som to forskellige veje i den 

kvalitative forskning. I 1600-tallet handlede hermeneutikken om fortolkning af 

teologiske og juridiske tekster. Senere, med F.D.E. Schleiermacher44, blev det en 

                                                      

44 F.D.E. Schleiermacher: 1768-1834. 
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disciplin, som angik udlægningen af alle slags tekster (Gyldendal 2010). For 

Schleiermacher var det nye og afgørende, at en tekst skrives af en forfatter i en 

bestemt tid. Både forfatteren og tiden må forstås for at kunne forstå teksten. Her 

kommer den hermeneutiske cirkel ind i billedet: Man må forstå delen ud fra 

helheden og helheden ud fra delen. Delen og helheden hænger sammen, og dermed 

kan fx værk og forfatterskab heller ikke adskilles. 

Hermeneutikken udvikler sig i det 20. århundrede til at indbefatte ikke blot 

fortolkning af tekster men fortolkning af verden (Friberg 2007). Afgørende for denne 

udvikling er filosoffen Martin Heidegger45 og senere Hans-Georg Gadamer46, som 

først og fremmest ser hermeneutikken som tolkning af en sag, hvor vi på forhånd har 

en forståelse, en fordom, som ikke slår til. Derfor er vi nødt til at sætte vores 

forståelse på spil, hvis vi vil lære nyt (ibid.). 

Som Pahuus redegør for, efterlader alle indre handlinger (mene, føle, ville) og alle 

ydre handlinger (tale, arbejde) spor. Pahuus betegner de indre handlinger som 

opfatten og de ydre handlinger som fatten og siger, at vi med vores opfatten og 

fatten skaber greb (svarer her til begreber): 

”Al opfatten og fatten efterlader spor eller levn, dvs. tekster, kunstværker, 

institutioner og materielle strukturer. I al opfatten og fatten bygger man på og griber 

ind i allerede foretagne greb og spor, thi ikke blot sporene, men også begreber og 

håndgreb står tilbage og overtages af nye generationer. Enhver aktivitet rummer nye 

greb og efterlader nye spor, samtidig med at den bygger på gamle greb og gamle 

spor. På samme måde bygger ethvert nyt greb og nyt spor på gamle greb og spor.” 

(Pahuus 2008:141). 

Sporbegrebet stammer fra Paul Ricouer47, som kobler den historiske fortælling med 

fantasien. Vi kan ikke observere fortiden direkte, og er derfor nødt til at bruge 

fantasien for at forstå, hvad fortiden var (Kemp 1990:63). 

”Fantasiens betydning ses tydeligt, når det drejer sig om at fortolke et relikvie, en 

rest, et fossil, en ruin, et museumsstykke, et monument: man giver f.eks. kun et spor 

værdi som ruin af et slot, dvs. enheden af virkning og tegn, ved at forestille (figurere) 

sig til den livssammenhæng og det sociale og kulturelle miljø, slottet har tilhørt, kort 

sagt den verden, som i dag mangler omkring sporet af ruinen.” (Ibid.:64). 

                                                      

45 Martin Heidegger: 1889-1976. 
46 Hans-Georg Gadamer: 1900-2002. 
47 Paul Ricoeur: 1913-2005 
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Her nærmer vi os en narrativ tilgang, som også omhandler det at få øje på sporet, 

undersøge det og give det betydning. Det kræver fantasi – og refleksion. 

 

Ricoeurs filosofiske virke tager udgangspunkt i fænomenologien. Men han udvikler 

med tiden en kritisk refleksionshermeneutik48: 

”For Ricoeur er en fænomenologisk beskrivelse ikke fyldestgørende til at forstå 

menneskets handlingsliv. I forbindelse med den fænomenologiske beskrivelse af 

bevidsthedsfænomener og handlingslivets ideale objekter bliver det snart klart, at 

disse ikke er umiddelbart tilgængelige. Især de ufrivillige aspekter og de 

eksistentielle grænsesituationer kan ikke begribes direkte med det fænomenologiske 

begrebsapparat. Derfor må fænomenologien suppleres med en hermeneutik.” 

(Hermansen & Rendtorff 2002:14). 

Ud fra den optik er fænomenologien og hermeneutikken ikke hinandens 

modsætninger men snarere komplementære størrelser. 

 

6.2 FORSKNINGSDESIGN: CASESTUDIER MED INTERVENTION 

Som ramme for dataindsamlingen har jeg valgt Case-undersøgelsen, også kaldet 

casestudier. Jeg har valgt casestudier som metode, fordi den giver mulighed for at 

forske i virkeligheden, som den viser sig ‘her og nu’. Med casestudier bevarer jeg en 

åbenhed og en fleksibilitet overfor mit genstandsfelt, fordi jeg simpelthen ikke er i 

stand til at styre alle handlinger med 6-7 unge mennesker en hel dag, uanset hvor 

grundigt jeg har planlagt programmet. Jeg har dermed antaget, at resultaterne ville 

blive mere autentiske end hvis forskningen udelukkende var foregået som fx 

interview eller spørgeskemaer. 

“Casestudier foretrækkes som forskningsstrategi, når spørgsmål som ‘hvorledes’, 

‘hvordan’, og ‘hvorfor’ stilles; når forskeren har ringe kontrol over, hvad der sker, og 

når fokus er på virkelige problemer, der foregår i virkeligheden.” (Yin 1994:1 oversat 

af Boolsen 2006:47). 

                                                      

48 Hermansen og Rendtorff (2002, 15) beskriver Ricoeurs refleksionshermeneutik således: 
”Denne refleksionshermeneutik indebærer en kritisk idealistisk tilgang til den menneskelige 
erkendelse. Erfaringen er uafsluttet. Der vil altid være noget, der transcenderer den 
menneskelige erkendelse. *…+ Man kan altså sige, at den kritiske refleksionshermeneutik 
bygger bro mellem idealisme og realisme. Det er hermeneutikkens opgave at fastholde et 
tæt bånd mellem symbol, sprog og verden. Hermeneutikken beskæftiger sig med verden ved 
hele tiden at søge ud mod erkendelsens grænser for at fortolke det overskud af mening, der 
er gemt i den menneskelige livsverden.” 
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Samtidigt er empirien ikke et klassisk casestudium, fordi jeg som forsker er direkte 

involveret i empirien. Mit fokus er at afprøve to vejledningsmetoder under 

kategorien: Kollektiv Narrativ Praksis. Dem afprøver jeg samtidigt med, at jeg 

indsamler min empiri. Jeg lægger derved et ekstra lag på casestudiet, ved at det på 

samme tid fungerer som intervention. Dog er der heller ikke tale om et klassisk 

interventionsstudium, da det i så fald skulle indbefatte en kontrolgruppe. Det har jeg 

ikke valgt, da mit mål ikke er at påvise en bestemt effekt for deltagerne. Mit mål er 

at belyse, undersøge og diskutere det, der nu viser sig. 

Endvidere har casestudiet den fordel, at jeg som forsker har øvet mig i at være 

forsker midt i praksis og sammen med mennesker, der har givet mig direkte 

feedback. Netop dette fænomen fremhæver Flyvbjerg (2010) ved casestudiet: 

”Konkrete erfaringer kan opnås gennem fortsat nærkontakt med den studerede 

virkelighed og gennem feedback fra dem, man studerer. Stor distance til 

studieobjektet og manglende feedback ender let i en virkningsløs læringsproces, som 

i forskningssammenhæng kan føre til rituelle akademiske blindgyder, hvor 

forskningens effekt og nytte bliver uklar og uprøvet. Som forskningsmetode kan 

casestudiet være et effektivt middel mod denne tendens.” (Flyvbjerg 2010:467). 

Casestudiet er blevet kritiseret for at have mange ulemper (Guba & Lincoln 1981), 

såsom risiko for uvidenskabelighed, cases der er ikke-repræsentative, studier som er 

overforenklede og resultater, der er overfortolkede. Som forsvar for casestudiet kan 

anføres, at al forskning er fremlæggelser eller fortolkninger af begivenheder eller 

virkelighed (Jarvis 2002:89).  

Jarvis påpeger, at praksis er flygtig: ”..da praksis er flygtig, er det ikke muligt at få en 

videnskabeligt repræsentativ beskrivelse af praksis, så studier må altid være 

fortolkninger af selektive facts og nødvendigvis partielle.” (Ibid.:90).   

Jarvis pointerer, at netop fordi praksis er flygtig, er casestudiet den mest pålidelige 

måde at studere praksis på (Ibid.:93).  

Casestudiet i nærværende afhandling består af tre cases og foregår på tre forskellige 

folkehøjskoler i Danmark. På hver af de tre højskoler er jeg leder af en heldags-

workshop med eleverne. I vejledningsforskningen har man historisk set forsøgt at 

undgå, at facilitator og forsker var den samme person. Argumentationen er her, at 

man ikke kan forske i sig selv. Det er heller ikke mit mål. Årsagen til at jeg valgte 

denne dobbeltrolle var, at jeg selv ville tage ansvaret for, at det faktisk var de 

vejledningsmetoder, jeg ønskede at forske i, som blev præsenteret på 

workshopperne. Til gengæld har jeg sørget for at få flere opfattelser og sansninger 

på situationen gennem forskningsassistentens og vejlederens tilstedeværelse. 
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I McLeods (2010) bog om casestudier i vejledning og psykoterapi gives eksempler på, 

hvordan man kan forske i cases, hvor vejleder og forsker er samme person. 

Argumentet for overhovedet at gøre det er, at en masse viden går tabt, hvis man 

ikke gør det, fordi praksis sjældent bliver omsat til forskning. Ifølge McLeod er der to 

hovedstrategier, man kan bruge for at sikre sig, at forskningsresultaterne bliver 

valide: Enten kan analysen gøres af et team af mennesker, eller også må forskeren 

sørge for, at der er flere kilder til viden. I min empiri har jeg sørget for at have flere 

videnskilder. Jeg har diskuteret analysen undervejs med John McLeod samt en 

gruppe af hans studerende ved Abertay University, Dundee og med min 

hovedvejleder Peter Plant og ’sagkyndig projektstøtte’ Rie Thomsen. Desuden har 

analysen været genstand for diskussion blandt forskere på et work-in-progress 

seminar på DPU for at udfordre mine egne antagelser, rolle og perspektiver. 

Empirien var oprindeligt tænkt volumenmæssigt stor, da jeg ville sikre forskningens 

validitet, fordi jeg selv havde dobbeltrollen som forsker og workshopleder. Et sted 

var jeg særlig påpasselig, nemlig i afdækningen af elevernes modtagelse af Kollektiv 

Narrativ Praksis. Her havde jeg lagt tre lag af dokumentation for at sikre, at eleverne 

fik forskellige muligheder for og frihed til at sige deres ærlige mening. Det drejede sig 

om individuelle logbøger, gruppeinterview samt videooptagelser af disse 

gruppeinterview med eleverne. Efterfølgende har jeg valgt at benytte elevernes 

logbøger som udgangspunkt for min analyse og fravalgt gruppeinterviewene. I 

logbøgerne er eleverne anonyme, og de er langt klarere i deres synspunkter end i 

gruppeinterviewene, hvor min vurdering er, at de i høj grad tilpasser sig hinanden, 

og hvor de lægger en dæmper på deres synspunkter overfor mig. Måske ville man 

kunne analysere sig frem til en interessant interaktion i gruppeinterviewene, men 

det har ikke været mit ærinde. 

Udformningen af elevernes logbøger er organiseret som en form for struktureret log 

(Bjørndal 2003:74). Jeg har givet eleverne spørgsmål, som de svarer på i en særskilt 

bog umiddelbart efter workshoppen. Udover mine fastlagte spørgsmål er der et 

åbent felt, hvor eleverne kan skrive, hvad de måtte have lyst til. I kapitel 10 vender 

jeg tilbage til de spørgsmål, jeg gav eleverne. 

Videooptagelserne af elevernes gruppeinterview indgår ikke i analysen, da 

optagelserne fra starten kun var tænkt som støtte for mig selv til yderligere at forstå, 

hvad der foregik. Desuden viser videooptagelserne sig ikke at kunne tilføre analysen 

noget nævneværdigt nyt i forhold til ny viden om Kollektiv Narrativ Praksis i en 

karrierevejledningssammenhæng. Hvis videooptagelserne skulle have givet nye 

perspektiver i den forbindelse, skulle jeg sandsynligvis have optaget selve 

workshoppen og ikke kun gruppeinterviewene. Men det ønskede jeg ikke, da jeg 

frygtede, at det ville være for indgribende og forstyrrende i processen med Kollektiv 
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Narrativ Praksis. I stedet valgte jeg at bruge fotos for at dokumentere og illustrere 

processen undervejs. Billederne indgår som dokumentation og illustration af 

vejledningsprocessen i afhandlingen. Som dokumentation af vejledernes forståelse 

og synsvinkel tager jeg afsæt i de individuelle interview i kodningen af data. I den 

samlede analyse indgår også de opfølgende interview med vejlederne. 

Med baggrund i ovenstående argumentation har jeg udvalgt følgende empiriske data 

til brug for afhandlingens analyse: 

1) Fra heldags-workshopperne med højskoleeleverne på tre forskellige 

højskoler: 

 Logbøger fra højskoleeleverne (i alt 19 elever) 

 Kvalitative interview med de tre involverede højskolevejledere 

 Observationsnotater af workshopproces v/ forskningsassistent 

 Fotos af workshopproces v/ forskningsassistent  

 Fotos af outcome (tegninger, plancher mm.) v/ forsker og 

forskningsassistent 

 Forskerens egne observationsnotater 

 Workshopprogram og workshopcertifikat til eleverne 

2) Fra opfølgende interview med højskolevejlederne: 

 Skriftlige interview pr. e-mail 1-3 år efter med højskolevejlederne på 

de tre involverede højskoler. 

Som det fremgår af oversigten over de empiriske data, deltog også en 

forskningsassistent i workshopperne. Forskningsassistenten var observatør og skrev 

observationsnotater fra alle dele af besøgsdagene på højskolerne: selve 

workshoppen, under gruppeinterviewet med eleverne og under interviewet med 

vejlederen. Af forskningsassistentens observationsnotater anvender jeg uddrag fra 

selve workshopperne ud fra min tidligere begrundelse om, at afhandlingens fokus er 

ny viden om Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen. 

Forskningsassistenten deltog også i det indledende pionerprojekt49. Dette valgte jeg 

for at give hende indblik i Kollektiv Narrativ Praksis, således at hun kendte til tilgang 

og metoder inden workshopperne med eleverne. På den måde kunne hun fokusere 

på elevernes modtagelse af og arbejde med Kollektiv Narrativ Praksis, fordi selve 

                                                      

49 Se afsnit 2.6: Forskningsforløb. 



Helene Valgreen Refleksion og fællesskab Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen 

74 

 

emnet var velkendt for hende. Desuden havde vi forinden mailet sammen om, hvad 

min forskningstilgang var, og hvordan hun skulle observere, hvad der foregik på 

workshopperne. Mit udgangspunkt var, at hun skulle forholde sig åbent til det, der 

foregik. Fokus skulle først og fremmest være på elevernes oplevelse af Kollektiv 

Narrativ Praksis, men også hendes observationer af interaktionen mellem deltagerne 

samt hendes oplevelse af stedet, rummet og atmosfæren skulle indgå. Mit mål var at 

kunne iagttage praksis så godt som muligt, og derfor havde jeg brug for flere 

personer til at se sammen med mig. Om dette emne siger Bjørndal: 

”Flere personers syn og tænkning kan give et mere fuldstændigt og rigt billede af 

virkeligheden end det, som én enkelt er i stand til at tegne.” (Bjørndal 2003:28). 

Forskningsassistentens opgave var observation af første orden, og min opgave 

observation af anden orden50. Men da det var mig, der skulle forske videre i 

materialet, og ikke forskningsassistenten, har forskningsassistentens 

observationsnotater først og fremmest fungeret som et spejl for mine egne 

observationer. Det har åbnet min forståelse som forsker at have et andet menneskes 

perspektiv på samme situationer. 

Udover eleverne, forskningsassistenten og mig selv, deltog også elevernes vejleder51. 

Udover at optræde som ”vurderende øje”52 i forhold til processen, fungerede 

vejlederen som sparringspartner for mig undervejs i workshoppen og som 

tryghedsskaber for eleverne. Hvis vejlederen oplevede, at jeg med fordel kunne 

justere noget undervejs i processen (fx tidsplanen), sagde de det til mig i pauserne. 

Dette blev primært praktiseret på højskole A. 

I forlængelse af min fænomenologiske forskningstilgang har jeg valgt først at 

præsentere mine tre cases hver for sig, så man kan danne sig et indtryk af de 

forskellige højskoler, inden jeg går videre med analysen. Flyvbjerg (2010) 

argumenterer for at holde et casestudium åbent for med det at holde 

tolkningsmulighederne åbne for læserne. Han benytter to strategier til dette:  

                                                      

50 Om observation af henholdsvis første og anden orden skriver Bjørndal (2003, 34):  
”Man kan som udgangspunkt tænke sig to forskellige former for observation. For det første 
har vi observation af første orden: Når læreren, eleven, den studerende eller en 
udenforstående observerer den pædagogiske situation og har dette som primær opgave. *…+ 
For det andet findes observation af anden orden: Lærerens eller vejlederens kontinuerlige 
observation af den pædagogiske situation, som han eller hun selv indgår i.” 
51 På højskole A og C deltog vejlederen i hele workshoppen fra start til slut. På højskole B 
deltog vejlederen delvist i workshoppen pga. diverse andre mødeaktiviteter på højskolen.  
52 “Det vurderende øje” er Cato R.P. Bjørndals betegnelse for observation som fænomen og 
metode. 
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”For det første afstår jeg i fremstillingen af casestudiet fra rollen som alvidende 

fortæller. I stedet fremstiller jeg historien i al dens mangfoldighed. *…+ For det andet 

undgår jeg at binde casen op på teorier fra specifikke akademiske specialiseringer – 

det kalder jeg ”meso-teorier”. I stedet relaterer jeg casen til bredere filosofiske 

standpunkter, der går på tværs af de akademiske specialiceringer.” (Flyvbjerg 

2010:483). 

Her er forskeren ikke sandhedsbæreren, men snarere formidler af et stykke 

virkelighed, som læseren selv må forholde sig til: 

”Casehistorier af denne type hverken kan eller skal fortælles kortfattet eller 

opsummeres i nogle få hovedresultater. Casehistorien er i sig selv resultatet. Den er 

en ”virtuel virkelighed”, som læseren kan tage midlertidigt ophold i.” (Ibid.:483). 

Måden, jeg selv forsøger at holde tolkningsmulighederne åbne, er ved at beskrive og 

fremvise mine cases snarere end at lægge mine egne tolkninger ned over dem. Det 

gør jeg både ved hjælp af den udvalgte empiri, måden den er indsamlet på, og 

gennem mine Grounded Theory-kodninger, som jeg lægger åbent frem, som de har 

vist sig for mig. 

6.2.1 KRITIK AF VALG AF FORSKNINGSDESIGN 

Det at anvende casestudier med intervention i forskningen har både fordele og 

ulemper. I nærværende projekt er fordelen, at jeg som forsker er tæt på 

virkeligheden – jeg står midt i den sammen med højskoleeleverne, deres vejleder og 

forskningsassistenten. Ulempen er præcis den samme: Ved at jeg har så stor andel i 

forskningens praktiske udførelse, udfordres forskningens validitet. Set i bakspejlet 

havde det måske været enklere og mere umiddelbart troværdigt for forskningen, 

hvis jeg havde anvendt aktionsforskning, interventionsforskning eller design 

research, som alle tre er metoder, der i forvejen er afprøvede og som trods 

forskelligheder alligevel ligger tæt på det, jeg gør. Jeg vil i det følgende kort se på, 

hvordan et forskningsdesign med min empiri kunne have formet sig ud fra de tre 

nævnte perspektiver.  

6.2.1.1 AKTIONSFORSKNING 

Kendetegnende for aktionsforskning er, at den er handlingsorienteret og ”at 

forskeren deler den videnskabelige erkendelsesproces med handlende aktører i 

praksisfeltet” (Nielsen 2012:20). Målet er at skabe positive forandringer i samfundet. 

Deltagerne er lærende medforskere og ikke blot deltagere; de er med til at 

formulere projektet, gennemføre det, og efterfølgende evaluere om en egentlig 

forandring til det bedre har fundet sted (Ibid.:23). Udbredelse og udvikling af 
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demokrati er en afgørende faktor i aktionsforskning. I den tidligere aktionsforskning, 

repræsenteret ved Kurt Lewin (1890-1947), foregik aktionsforskningen gennem 

komparative eksperimenter, hvor praktikerne var involveret i systematiske målinger 

af eksperimenternes effekt (Nielsen 2012:26). Forestillingen var, at forskere og 

praktikere i fællesskab kunne ændre uhensigtsmæssige strukturer i samfundet:  

”…Lewins forestilling om aktionsforskning byggede på en antagelse om, at en vel 

gennemført forskningsproces altid kunne ende i konsensus, og at konflikter i en 

organisation pr. definition er irrationelle eller unødvendige. Når Lewin kalder sin bog 

for Resolving social conflicts, skal det således også forstås som en vision om, at 

aktionsforskning tilstrækkeligt udbredt vil kunne resultere i fornuftige og rationelle 

løsninger og demokratiske fremtider.” (Ibid.:26). 

Nyere aktionsforskere er opmærksomme på, at der er forskellige interesser på spil i 

en organisation, fx om man er leder eller medarbejder, således at der både kan 

udarbejdes aftalekontrakter med ledelse eller en konkret medarbejdergruppe 

(Kildedal & Laursen 2012:94). Hensigten med aktionsforskningen er under alle 

omstændigheder, at ”den viden, der skabes gennem forskningsprocessen, skal 

bidrage til udvikling af en højere kvalitet i det arbejde, der udføres inden for en given 

praksis.” (Ibid., 93). Her er Lewins ideologiske synspunkt om et bedre samfund gledet 

lidt ud til fordel for et kvalitetsmæssigt argument.  

Der er forskellige grene af aktionsforskning, som både er geografisk og 

indholdmæssigt spredt (Nielsen 2012). Det grundlæggende princip om demokrati i 

forskningsprocessen samt målet om handling og forandring er dog fortsat bærende 

elementer.   

Hvis jeg skulle have benyttet aktionsforskning som forskningsdesign og metode i 

nærværende forskningsprojekt, skulle jeg have inddraget deltagerne i selve 

udformningen af projektet. Vejledere og højskoleelever skulle dermed have været 

med til at undersøge og formulere, hvad der skulle forandres i skolens vejledning, 

ligesom de skulle have været involveret aktivt i evaluering af projektet samt 

implementering af ny, forbedret praksis. Som Reason og Bradbury (2008) udtrykker 

det, handler aktionsforskning om at ændringerne skal ske sammen med andre:  

”Action research does not start from a desire of changing others ’out there’, 

although it may eventually have that result, rather it starts from an orientation of 

change with others.” (Reason & Bradbury 2008:1). Og McNiff & Whitehead siger 

direkte, at: ”Action research means working with others at all stages of the process. 

*…+ It is definitely not a solitary activity.” (McNiff & Whitehead 2006:28). 
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Men netop demokratiseringsaspektet var årsagen til, at jeg fravalgte 

aktionsforskning som forskningsdesign i nærværende afhandling. Ikke fordi jeg ikke 

ønskede samarbejde med deltagerne, men fordi projektets fokus var at 

videreudvikle en specifik metode, Kollektiv Narrativ Praksis, med henblik på 

anvendelse i karrierevejledning. Som forsker indenfor aktionsforskning skulle mit 

udgangspunkt have været langt mere åbent. Det kunne muligvis være blevet en 

interessant undersøgelse af højskolens vejledning, og måske var der også kommet 

narrativ vejledningsmetodeudvikling ud af det. Måske ville undersøgelsen 

ovenikøbet være blevet mere vedkommende for deltagerne, selvom arbejdet ville 

have været langt mere omfattende for dem. 

6.2.1.2 INTERVENTIONSFORSKNING 

”Intervention research involves creative as well as evaluative processes, and it often 

results in two products: a detailed description of a new program or service and an 

evaluation of the effectiveness of that program or service.” (Fraser et al. 2009:4).  

Ovenstående beskrivelse af interventionsforskning stemmer stort set overens med 

formålet for nærværende forskningsprojekt. Forskellen består i måden at gøre 

tingene på. Interventionsforskning har rod i en naturvidenskabelig tilgang, hvilket 

afspejler metoderne, som er kendetegnet ved bl.a. kontrollerede, randomiserede 

forsøg og bestræbelse på evidens, selvom der både arbejdes kvantitativt og 

kvalitativt (Ibid.:13). Interventionsforskning er et ofte benyttet forskningsdesign 

indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Forandring (til det bedre) er et nøgleord. 

Center for Interventionsforskning ved Syddansk Universitet skriver fx om deres valg 

af forskningsmetoder: 

”Forsøgene bliver designet som kontrollerede og om muligt randomiserede forsøg 

med henblik på at skabe viden om effekt på højest mulige evidensniveau.” (SDU 

2013).  

 

Indenfor uddannelsesforskningen kan man på dansk grund se interventionsforskning 

i anvendelse i det store tværinstitutionelle projekt: Det erhvervsrettede 

uddannelseslaboratorium - UddX, hvor der i juni 2012 blev udgivet et såkaldt 

Baselinestudie (Damvad 2012). Formålet med Baselinestudiet er at give et 

vidensgrundlag for de mange eksperimenter, der forventes gennemført i 

projektperioden (indtil efterår 2014). Den eksperimentelle metode følger et 

eksperimenthjul med udgangspunkt i en hypotese, der testes i et 

uddannelseseksperiment, som evalueres og afslutningsvis enten implementeres eller 



Helene Valgreen Refleksion og fællesskab Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen 

78 

 

revideres. Opstilling af hypotese som metode stiller krav om kontrollerede forsøg, og 

der lægges i Baselinestudiet vægt på eksperimenternes virkning. 

Hvis jeg skulle have anvendt interventionsforskning som tilgang, kunne jeg fx have 

formuleret en hypotese om, hvordan Kollektiv Narrativ Praksis forventedes at ændre 

deltagernes selvforståelse i positiv retning i relation til uddannelse og valg af 

uddannelse. Denne hypotese skulle testes i praksis i et kontrolleret forsøg med en 

kontrolgruppe. Evalueringen kunne være foregået som spørgeskema til deltagere og 

vejledere umiddelbart efter workshoppen men den langsigtede effekt ville skulle 

måles igen senere. Forskningsmæssigt ville det have givet visse udfordringer. Dels af 

finde ud af, hvordan effekten kunne måles og dels, hvad Kollektiv Narrativ Praksis 

kunne måles op imod, altså hvilken slags vejledning, kontrolgruppen skulle 

gennemgå.  

6.2.1.3 DESIGN RESEARCH 

Baggrunden for udvikling af Design Research i relation til uddannelse og læring i 

begyndelsen af 1990’erne var bl.a. et behov for nye forskningstilgange til at studere 

læring i den virkelige verden fremfor i et laboratorium samt et behov for at kunne 

udlede forskningsresultater fra formativ evaluering (Collins et al. 2004:16). Målet er 

at forbedre pædagogisk praksis ved at udvikle både teori og praksis. Design research 

foregår i læringsmiljøer og er en eksperimentel tilgang men langt bredere end fx 

interventionsforskning. Karakteristisk for Design research er, at tilgangen fungerer 

som en slags formativ forskning: 

”Design experiments were developed as a way to carry out formative research to 

test and refine educational designs based on theoretical principles derived from 

prior research. This approach of progressive refinement in design involves putting a 

first version of a design into the world to see how it works. Then, the design is 

constantly revised based on experience, until all bugs are worked out.” (Ibid.:18). 

 

Alle faktorer er principielt interessante og der udvikles undervejs i processen. Design 

research er et opgør mod den smalle måling af effekt i uddannelse, hvor de fleste 

uddannelseseksperimenter fokuserer på en enkelt variabel fx elevers færdigheder 

(ibid. 18). I modsætning hertil tager Design research udgangspunkt i, at der er mange 

variabler i et læringsmiljø, og at det derfor ikke reelt er muligt med kontrollerede 

forsøg. I stedet for har design forskeren mange perspektiver på eksperimentet og 

ender ofte med en stor mængde forskellige både kvalitative og kvantitative data, 

som kan gøre resultaterne usikre (ibid.:19). En del af datamængden forbliver ofte u-

analyseret (ibid.:40). Argumentationen for alligevel at gøre det er, at Design research 

er en måde at se og møde den virkelige verden på i al sin kompleksitet.  
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Hvert eksperiment er unikt. Derfor skal hvert enkelt eksperiment dokumenteres, 

analyseres og evalueres, og ud fra det trækkes nøgleelementer frem og vurderes i 

sammenhæng med hinanden. Hvis der er elementer, der ikke fungerer 

tilfredsstillende i sammenhængen, justeres designet undervejs i forskningsprocessen 

i samarbejde med de involverede: 

”The teacher or researchers may see that an element of the design is not working in 

the course of the experiment. It is important to analyze why it is not working, and 

take steps to fix whatever problems appear to be the reasons for failure. In this way 

we collect information about failures, plus information gathered from the attempted 

repairs to the design, and whether they succeed or fail. It is critical to document the 

failures and revisions, as well as the overall results of the experiment.” (Collins et al. 

2004:34). 

Bærenholdt et al. (2010) peger på, at Design research giver synergi mellem de 

involverede i forskningen, fordi rollerne er mere flydende end indenfor mere 

traditionelle forskningsmetoder: 

”Design research is nurtured from practices that cross-cut traditional fields of design 

and research. Researchers take on the role of designers and vice versa. This fosters 

mutual inspiration and learning – synenergy. Design processes work through 

iterative and contextual experimental  forms of research, and researchers work, 

know and communicate through designing.” (Bærenholdt et al. 2010:201).  

Set i bakspejlet kunne det have været interessant for mig at have designet mit 

forskningsprojekt ud fra Design Research. Det ville have givet projektet struktur at 

kunne se workshopperne på højskolerne som unikke eksperimenter. Og det ville 

have givet mig en ramme som forsker til at kunne beskrive og lære af processen 

undervejs og imødekomme mit behov for åbenhed og udvikling. Til gengæld ville det 

have været vanskeligt at fastholde undersøgelsen af en enkelt intervention, Kollektiv 

Narrativ Praksis, fordi højskolens læringsmiljø som design i sig selv sandsynligvis ville 

generere så mange forskellige data og udviklingsmuligheder, at selve interventionen 

ville risikere at drukne.   

6.2.2 ETIK I FORSKNINGEN 

At forske i og med mennesker giver forskeren et stort ansvar, så ingen af de 

involverede føler sig misbrugte men tværtimod føler sig hørt, set og anerkendt. 

Ingen kvalitativ forskning er neutral, og derfor skal informationsniveauet overfor 

deltagerne være højt, ligesom det skal gøres tydeligt, at det er frivilligt at deltage. 
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”Kvalitativ forskning er som al anden forskning en værdiladet aktivitet, en social 

praksis, og giver som sådan en række etiske problemer, men indeholder også nogle 

etiske potentialer *….+. I modsætning til fx statistisk metodologi, hvor private og 

individuelle egenskaber skjules bag tal og gennemsnit, må en kvalitativ tilgang 

arbejde mere direkte med private, subjektive og ofte intime aspekter af menneskers 

liv. Selvom dette giver anledning til besværlige etiske spørgsmål, giver det samtidig 

mulighed for, at eksempelvis marginaliserede gruppers stemmer kan blive hørt i det 

offentlige rum, hvilket er et etisk potentiale.” (Brinkmann 2010:429). 

På den ene side får deltagerne mulighed for at ytre sig og påvirke fremtiden gennem 

deres medvirken. På den anden side kræver det nænsomhed fra forskerens side at 

bruge andre menneskers meninger, værdier og deltagelse i forskningen. 

Jeg har derfor gjort meget ud af både skriftlig og mundtligt at informere alle 

involverede om, hvad og hvordan empirien ville blive brugt. Jeg bruger anonyme 

betegnelser ved personnavne og højskoler. Mit datamateriale indeholder en række 

fotos fra workshopperne med højskoleeleverne, hvor jeg i afhandlingen har 

camoufleret ansigterne. De optagne videoer af gruppeinterviewene har fra starten 

kun været tænkt til eget brug og vil ikke blive offentliggjort. 

For at sikre at forskningen lever op til standarderne i forskningsverdenen generelt 

har store dele af afhandlingen været genstand for diskussion ved to Work-In-

Progress-seminarer (W-I-P) midtvejs og i slutningen af ph.d.-forløbet. 

 

 

 

Svar på arbejdsspørgsmål 

Som overordnet ramme åbner kvalitativ forskning for meningsforståelse og dybere 

indsigt i mit forskningsemne. Med fænomenologi og hermeneutik som 

videnskabsteoretisk grundlag kan jeg som forsker forholde mig åbent overfor det, der 

viser sig og få plads til at fortolke det, jeg ser. I forlængelse af dette behov kan jeg 

anvende Grounded Theory som analytisk tilgang og struktur for min undersøgelse. 

Som forskningsdesign giver casestudier med intervention mulighed for 

kontekstfølsomhed og inddragelse af forskeren i forskningen. Design Research ville 

også kunne have givet en hensigtsmæssig ramme.  
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7 ANALYSEMETODER 

 

En fången fågel 

En fågel satt fången i en gyllene bur 

i et vitt slott vid ett djupblått hav. 

Smäktande rosor lovade vällust och lycka. 

Och fågeln sjöng om en liten by högt uppe i bergen, 

där solen är konung och tystnaden drottning 

och där karga små blommar i lysande färger 

vittna om livet, som trotsar och består. 

Edith Södergran, Dikter, 1916 

 

Arbejdsspørgsmål 

I dette kapitel vil jeg gennemgå og begrunde mine valg af analysemetoder. 

Spørgsmålet er: Hvilke analysemetoder kan perspektivere empirien på forskellige 

måder uden at forbindelsen til det videnskabsteoretiske grundlag i form af 

fænomenologi og hermeneutik kompromitteres?  

7.1.1 VALG AF METODER 

Jeg har valgt at operationalisere min bagvedliggende fænomenologisk-

hermeneutiske forskningstilgang ved hjælp af en konkret analysemetode: Grounded 

Theory. I metoden Grounded Theory er indbygget forskerens åbenhed undervejs i 

processen i forhold til det, der viser sig. Grounded Theory giver retningslinjer for 

forskerens åbenhed samtidigt med, at den giver analysen struktur og foregår som et 

stadigt skift mellem en induktiv og en deduktiv tilgang til materialet. Grounded 

Theory er inspireret af fænomenologien (Moustakas 1994:1) og er i samklang med 

fænomenologiens krav til forskerens åbenhed. Ligesom i fænomenologien er de 

tætte beskrivelser omdrejningspunktet for Grounded Theory mere end fortolkning. 

Ud af analysen er dog opstået et behov for at komme et spadestik dybere i 

forståelsen af de resultater, der har vist sig. Til denne mere deduktive del af analysen 

har jeg valgt at anvende SWOT og TOWS for at kunne organisere mine fortolkninger 

af data. Desuden benytter jeg NVivo for at strukturere og visualisere resultaterne fra 

kodeprocessen. De tre nævnte analytiske værktøjer tydeliggør resultaterne i 

kodeprocessen og er dermed en fortsættelse af balancen mellem det induktive og 

det deduktive, som kendetegner Grounded Theory. 
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I de følgende afsnit gennemgår jeg Grounded Theory samt analyseværktøjerne: 

SWOT, TOWS og NVivo. 

7.1.2 GROUNDED THEORY 

Teorien om Grounded Theory er grundlagt af to amerikanske sociologer Anselm 

Strauss og Barney G. Glaser, som i 1967 sammen udgav bogen: The Discovery of 

Grounded Theory (Glaser & Strauss 1967). Her forsvarede de kvalitativ forskning og 

kunne med deres opfindelse af Grounded Theory vise, hvordan man kunne fokusere 

på data og ad den vej bygge en teori op nedefra. 

Efter 1967 kom det til et opgør mellem Glaser og Strauss om, hvordan Grounded 

Theory skulle forstås og videreudvikles. Sammen med Corbin fortsatte Strauss med 

en forholdsvis fast og systematisk kodningsprocedure, hvor omdrejningspunktet for 

Glaser i højere grad blev emergens og en mere fænomenologisk tilgang. Hvor Glaser 

taler om at ”All is data” (Glaser 2001:145), er fokus for Strauss og Corbin i højere 

grad på selve analyseproceduren, hvor det i høj grad handler om at udvælge data. 

McLeod (2011:141) fortolker striden mellem Glaser og Strauss som en klassisk debat 

i kvalitativ forskning mellem fænomenologi og hermeneutik. 

Grunden til, at jeg har valgt Grounded Theory som analysemetode, er, at metoden 

tager udgangspunkt i empirien, og at alle resultater bygges op fra data. Der er altså 

ikke tale om en fast teoretisk model, jeg kan sætte mine resultater ind i. Tværtimod 

vokser teorien ud ad praksis. Ved at anvende Grounded Theory vedkender jeg, at jeg 

selv er en del af forskningsfeltet samtidig med, at jeg distancerer mig ved at sætte 

forskningen i en mere traditionel og veldokumenteret ramme. Dette er valgt for at 

sikre en anerkendt ramme for min analyse. 

At Grounded Theory er rammen for min analyse er dog ikke ensbetydende med, at 

jeg dermed kan følge en fast opskrift på, hvordan man skal gøre. Men der er nogle 

klare retningslinjer, som er fremført i klassikeren på området: Basics of Qualitative 

Research, skrevet af Anselm Strauss og Juliet Corbin i 1990, anden udgave i 1998. Jeg 

vender tilbage til retningslinjerne efter en kort gennemgang af tredje udgave af 

bogen. 

Tredje udgave udkom i 2008, og den er væsensforskellig fra de to foregående 

udgaver, idet Anselm Strauss døde i 1996, og Juliet Corbin derfor reelt alene er 

forfatteren til tredje udgave. Anden udgave fra 1998 udkom posthumt for Strauss’ 

vedkommende og denne udgave bygger på det samme fundament som første 

udgave. Corbin skriver tredje udgave efter den poststrukturalistiske bølge, som 

prægede kvalitativ forskning i 1990’erne, og som i 00’erne fik Grounded Theory til at 

virke gammeldags og utidssvarende (Corbin & Strauss 2008:vii). I tredje udgave 
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reflekterer Corbin over sin rolle som forsker og ender med at nytænke Grounded 

Theory: ”I was modernizing the method I had grown up with, dropping a lot of the 

dogma, flexing some of the procedures, and even thinking about how computers 

might enhance the research process.” (ibid.:Ix). Første del af bogen bygger på 

ideerne om Grounded Theory, som hun samarbejdede med Strauss om. Kapitlerne i 

anden halvdel af bogen er nye. Corbin beskriver bogens nyorientering med ord som 

”open, analytically, reflecting changes that have occured in myself” (ibid.:x). 

Jeg er inspireret af Corbins mere åbne tilgang til Grounded Theory i 3. udgave, som 

for mig at se bygger bro mellem hermeneutik og fænomenologi på et overordnet 

niveau. 

Men inden jeg når til den videnskabsteoretiske brobygning i slutningen af min egen 

analyse, skal der kigges grundigt på data. Til det har Strauss og Corbin som sagt 

udviklet nogle retningslinjer, som jeg vil benytte, og som jeg beskriver i det følgende: 

Helt grundlæggende er tanken med Grounded Theory, at teorien skal vokse ud ad 

praksis. Konkret tager Grounded Theory udgangspunkt i data, som analyseres efter 

bestemte principper.  Kodeprocedurerne er det grundlæggende redskab for analysen 

(Boolsen 2006:146), og det første trin er åben kodning (’open coding’).”At kode vil 

sige at klassificere”, som Boolsen (2010:212) udtrykker det . En åben kodning 

handler om at finde ud af, hvad materialet handler om, hvad der er på færde og er 

på mange måder hjertet i Grounded Theory (Mcleod 2011:121). Det gælder om 

fortløbende at stille spørgsmål til data, og foretage sammenligninger af 

delresultaterne. Første skridt er at finde frem til materialets ’meaning units’ 

(ibid.:121). Herefter kodes disse betydningsenheder og samles i kategorier. Hvis der 

opstår tanker undervejs, som kunne have relevans for meningen, men som ikke 

direkte er til stede i materialet, skrives disse på et separat stykke papir som notater 

kaldet memoer. Kategorierne samles i 4-5 hovedkategorier53. 

Ud fra hovedkategorierne opstår måske en kernekategori54, måske ikke. En 

kernekategori skal ikke tvinges frem og kan tage år at nå frem til55. Teorien opstår af 

                                                      

53 Corbin & Strauss (2008, 159) definerer betegnelsen ‘category’ som: “Higher-level concepts 
under which analysts group lower-level concepts according to shared properties”. På dansk 
benytter Boolsen (2010, 217) betegnelserne ’underkategori’ og ’hovedkategori’. I 
nærværende afhandling har jeg valgt at bruge betegnelserne ’kategori’ og ’hovedkategori’ 
for at undgå at give indtryk af, at betydningen af kategorierne er mindre end betydningen af 
hovedkategorierne. Anvendelse af hovedkategorier er udelukkende en måde at strukturere 
kategorierne på, ikke en normativ opdeling.  
54 Kernekategorien kan også betegnes som central kategori eller centralt fænomen. Jeg 
bruger betegnelsen kernekategori, da jeg finder den mest præcis for mit materiale.  



Helene Valgreen Refleksion og fællesskab Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen 

84 

 

kategorierne og er derved forankret (’grounded’) i praksis. At analysere sin empiri 

med Grounded Theory som metode er at være og blive i analyseprocessen indtil 

teorien vokser frem, som det vises hos Ward (2005) og McMillan & McLeod (2006). 

Åben kodning er grundlaget i Grounded Theory men aksekodning sker også 

undervejs i den åbne kodning, hvilket jeg gør rede for herunder. Herfra er der flere 

forskellige muligheder for at komme mere i dybden med analysen via selektiv 

kodning, proceskodning, konditionel matrice eller konsekvensmatrice, teoretisk 

sampling, memoer og/eller diagrammer (Boolsen 2006, 2010). Udover åben kodning 

og aksekodning anvender jeg selektiv kodning, memoer og diagrammer, som jeg 

derfor kort vil beskrive i det følgende efter en beskrivelse af aksekodningen. 

Aksekodning er ikke et entydigt analytisk greb. I de første to udgaver af Basics of 

Qualitative Research (Strauss & Corbin 1990, 1998) optrådte aksekodning som et 

separat kapitel efter beskrivelsen af åben kodning. Men i tredje udgave fylder 

beskrivelsen af aksekodning knapt en side og er mest af alt en rettelse til de tidligere 

udgaver. Corbin skriver i den nye udgave, at åben kodning og aksekodning sker 

samtidigt og at opdelingen i praksis er kunstig: 

”The distinctions made between the two types of coding are ”artificial” and for 

explanatory purposes only, to indicate to readers that though we break data apart, 

and identify concepts to stand for the data, we also have to put it back together 

again by relating those concepts.” (Corbin & Strauss 2008:198). 

Ifølge Boolsen handler aksekodning om at forbinde underkategorier og 

hovedkategorier med hinanden. Boolsen (2006:148) forklarer: ”Det hedder 

aksekodning, fordi kodningen foregår omkring en kategoris akse, således at 

kategorierne forbindes på egenskabs- og dimensionsniveau”. Dimensioner definerer 

Corbin således: ”Dimensions: Variations within properties that give specificity and 

range to concepts.” (Corbin & Strauss 2008:159). 

I en forelæsning fra 2010, siger Graham G. Gibbs fra University of Huddersfield 

(Gibbs 2010), at forskeren ud fra aksekodning både skal kigge efter bekræftelser i 

data og også mulige undtagelser. Han understreger: ”Exceptions do not necessarily 

refute the theory, they may be used to amend or extend it.” For mit materiale er 

dette relevant, da to ud af nitten højskoleelever ikke fandt Kollektiv Narrativ Praksis 

nyttig. Men deres vejleder synes til gengæld, de fik noget ud af det. Denne 

tilsyneladende modsætning belyser jeg undervejs i analysen med henblik på at 

erkende og forstå den teori, jeg kommer frem til gennem processen. 

                                                                                                                                                        

55 En uddybning af begrebet kernekategori kan ses i afsnit 10.7. 
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I afhandlingen tolker jeg beskrivelserne af aksekodning som noget, der foregår 

undervejs i den grundlæggende åbne kodningsproces, selvom det processuelt er trin 

2, hvor den åbne kodning er trin 1. Med aksekodningen sker en dybere forståelse af 

opdelingen af kategorier og hovedkategorier, og her forfølges egenskaber og 

dimensioner, hvorved kategorier og hovedkategorier forbindes på tværs af 

materialet. Dimensionerne skal pege på variationer i egenskaberne, som på samme 

tid gør temaerne specifikke og breder dem ud. I min empiri er der fire dimensioner, 

jeg undersøger betydningen af: elevernes køn, alder, uddannelsesbaggrund og 

hvilken højskole, de går på. 

I den selektive kodning udvælges dele af materialet, ”der gør antagelser, hypoteser, 

teori o.a. tydeligere; dvs. der skabes større klarhed over, hvilke hypoteser der 

eksempelvis underbygges, eller under hvilke omstændigheder de underbygges eller 

tilsvarende” (Boolsen 2010:221). Her bliver kernekategorien et vigtigt 

omdrejningspunkt, fordi den har analytisk magt (ibid.:221). Kernekategorien bliver 

konceptualiseringen af fortællingen og den teori, forskeren er nået frem til: ’The 

Story line’ (Gibbs 2010). I afhandlingen er emergeret en kernekategori, som jeg 

senere diskuterer og forsvarer i henhold til empirien. 

Memoer har jeg nævnt som de tanker, der opstår hos forskeren undervejs, men som 

ikke direkte er tilstede i materialet. Memoer er også lyde, lugte, billeder, synsindtryk 

og små bemærkninger, som kan vise sig at få stor værdi for analysen (ibid.:227). 

Corbin præciserer: ”It is not the form of memos that is important, but the actual 

doing of them” (Corbin & Strauss 2008:118). I min præsentation af de tre højskoler, 

indleder jeg med memoer i form af mere sanselige indtryk fra hver enkelt højskole 

baseret på mine egne observationsnotater, forskningsassistentens 

observationsnotater og fotos fra hver workshop. 

Diagrammer eller matricer bruges til at illustrere resultaterne af de forskellige 

kodeprocedurer. Diagrammet bliver således et koncentrat af kodningerne og kan i 

sig selv være en måde at blive opmærksom på nye ting i materialet. På baggrund af 

empirien har jeg udviklet en teori, som jeg kalder Vejledningsspiralen. Den viser jeg 

som en model. Derudover anvender jeg SWOT og TOWS, som i sig selv er matricer. 

Resultaterne af NVivo vises både som model og matricer. 

Generelt skal forskeren i Grounded Theory forholde sig åben og selvkritisk og blive 

ved med at spørge sig selv: Hvordan kunne dette også forstås? Hvad overrasker mig? 

Forskeren er fuldt ud klar over, at hun fortolker materialet ud fra sit eget perspektiv. 

Derfor er øvelsen med Grounded Theory også at fortolke og analysere materialet fra 

forskellige perspektiver og vedblivende udfordre sig selv. 
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McLeod (2003:91) beskriver analyseprocessen således: ”The whole process can be 

seen as one in which the data is in a sense systematically dismantled through the act 

of categorising, then put back together again through the process of theory 

construction. It is a process that moves from description to interpretation.” 

Som jeg indledte afsnittet med at fortælle, har jeg forsøgt at imødekomme denne 

balancegang mellem at beskrive og fortolke i min overordnede fænomenologisk-

hermeneutiske forskningstilgang. 

Grounded Theory er blevet kritiseret for at reducere det levede liv til kategorier og 

kategoriernes indbyrdes sammenhænge (Alvesson & Skjölberg 2000; Berliner 2009), 

hvor kategoriseringen kan medføre, at materialet snævres ind i stedet for at udfolde 

sig. Kritikken kendes også fra kritisk psykologi, ”der påpeger nødvendigheden af en 

historisk analyse for at kunne kontekstualisere de informationer, der fås i et 

interview. Igennem den historiske analyse af diskurser, sociale interaktioner og 

materielle levevilkår kan der – som en analytisk handling – ske en historisk placering 

af de udtalelser, der fremkommer i et interview. Det betyder, at data i sig selv ikke 

kan be- eller afkræfte en teori, men de kan bruges som argumenter i en 

sandsynliggørelse af, at én forklaring – én teori – står stærkere end andre.” (Berliner 

2009:25) 

For at bevare åbenheden undervejs i processen med Grounded Theory bør en 

forskningsgruppe involveres, som sammen med forskeren diskuterer de foreløbige 

resultater og alternative fortolkningsmuligheder. Det er også vigtigt at sammenligne 

analyseresultaterne med andre forskeres lignende forskning og resultater. Dette er 

dels med til at sikre en større validitet, og dels at det lille forskningsprojekt bliver en 

del af et større billede. Derved undgår man også, at Grounded Theory lukker sig om 

sig selv som kritisk anført af Helles og Køppe (Helles & Køppe 2008:288). 

For at komme denne kritik i forkøbet har jeg diskuteret min analyse på mit 2. Work-

In-Progress-seminar på DPU. Diskussanterne var lektor Merete Watt Boolsen fra 

Københavns Universitet, og Ulla Højmark Jensen fra DPU. Begge diskussanter er 

samfundsvidenskabeligt orienterede i deres forskning og kunne dermed  bidrage 

med en kritik fra en anden vinkel end min humanistisk-psykologiske vinkel. 

7.1.3 SWOT OG TOWS 

Som det viser sig senere i min analyse har jeg fundet frem til en kernekategori samt 

udviklet en teoretisk model, hvilket er målet med Grounded Theory. Med henblik på 

at undersøge betingelser og muligheder for anvendelse af Kollektiv Narrativ Praksis 

på et mere overordnet strukturelt og organisatorisk niveau inddrager jeg to 

analysemodeller som et ekstra lag i analysen. Løbende at stille spørgsmål til 
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materialet og foretage sammenligninger på kryds og tværs er i sig selv i 

overensstemmelse med Grounded Theory. Men selve de analyseværktøjer, jeg 

anvender til formålet, har ikke i sig selv nogen relation til Grounded Theory. Det 

drejer sig om SWOT-analysen og TOWS-matrix. 

SWOT er oprindeligt udviklet af Albert Humphrey og blev præsenteret første gang på 

en konference i 1964 (Nyarku & Agyapong 2011). For at perspektivere analysen 

følger jeg min SWOT-analyse op med en TOWS-MATRIX, hvis formål er at sætte fokus 

på virksomheders strategiske udviklingsmuligheder (Weihrich 1982). TOWS er SWOT 

stavet bagfra og er også tænkt som en måde, hvorpå man går baglæns og bruger 

resultaterne af SWOT til at analysere nye strategiske muligheder. Hvor SWOT 

kortlægger en given situation, giver TOWS mulighed for at se på strategiske 

muligheder ud fra resultaterne af kortlægningen. 

Begge analyseværktøjer stammer fra den finansielle sektor og sætter fokus på 

strategi og struktur. Som oftest bliver de brugt til at analysere virksomheders 

muligheder internt og eksternt, men SWOT er også udbredt på det sociale og 

pædagogiske felt56. 

Med SWOT og TOWS kan jeg undersøge empirien på en ny måde samtidigt med, at 

jeg får mulighed for at se nærmere på de mønstre, der viser sig i materialet nu fra et 

deduktivt perspektiv. Forskningsmæssigt bevæger jeg mig dermed fra et 

fænomenologisk udgangspunkt til et hermeneutisk udgangspunkt: Hvad der viser sig 

i SWOT og TOWS er mine fortolkninger af data. Samtidigt har jeg her valgt at gå fra 

at nærstudere de enkelte dele til at samle vejlederne, de unge og andre 

interessenter i samme analysemodeller med sigte på at se mere overordnet på, hvad 

det betyder for vejledernes praksis at arbejde med Kollektiv Narrativ Praksis, og hvad 

det kræver på et strukturelt plan. 

7.1.4 NVIVO 

NVivo er et internationalt anerkendt software-program, hvis anvendelse finder sted i 

mange lande og til mange forskellige formål (QSR 2012). Forskningsmæssigt bliver 

det fx brugt på analyseinstitutter og universiteter57, og NVivo bliver nævnt af Corbin 

som et af mange ”excellent programs” (Corbin & Strauss 2008:xii), der findes til 

                                                      

56 En hurtig søgning på Internettet 15/1 2012 viste, at SWOT i Danmark fx er blevet brugt i en 
analyse af Svendborg Gymnasium, i en interessentanalyse på Center for Skov, Landskab og 
Planlægning v/ KU, og som redskab for en arbejdspladsanalyse skrevet af 
Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Der er mange andre eksempler.  
57 I Danmark gælder det fx Københavns Universitet og AKF Anvendt KommunalForskning.   
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støtte for kvalitativ forskning. Som Corbin pointerer (ibid.:xi), er computer-

programmerne til for at støtte forskningen, ikke diktere den. NVivo er et program, 

der kan organisere rå data gennem bl.a. en række modeller og skemaer, så 

sammenhængene tydeliggøres. NVivo kan strukturere mange forskellige slags data fx 

dokumenter, undersøgelser, lyd, video og billeder og kan dermed give ny indsigt til 

den, der skal analysere data. Jeg har valgt at anvende NVivo (i version 9) til at belyse 

sammenhængene mellem alder, køn, uddannelsesbaggrund og højskole i materialet. 

7.2 SAMMENHÆNG MELLEM EMPIRI OG TEORETISK GRUNDLAG 

At min teoretiske tilgang er en fænomenologisk–hermeneutisk forskningstilgang, 

med humanistisk psykologi som underliggende værdier, får den betydning for min 

præsentation og analyse af empiri, at jeg i første omgang giver plads til at 

fænomenerne kan komme til udtryk. Det sker ved hjælp af beskrivelser på forskellige 

niveauer. Ambitionen er altså, så vidt muligt, i første omgang at lade fænomenerne 

tale for sig selv. Det gælder både i præsentationen af empirien og den efterfølgende 

analyse ud fra Grounded Theory. Dernæst fortolkes resultaterne. Dette sker med 

SWOT og TOWS, der tager afsæt i resultaterne fra den indledende analyse. Derefter 

perspektiverer jeg resultaterne af analyse og fortolkning i forhold til begreberne 

sårbarhed, effekt og mening. 

 

 

 

Svar på arbejdsspørgsmål 

Med Grounded Theory kan jeg tage udgangspunkt i empirien og lade resultater og 

teori vokse ud af praksis med inspiration fra fænomenologien. Ved at anvende 

analyseværktøjerne SWOT og TOWS undersøges og fortolkes empirien fra et nyt 

perspektiv med fokus på betingelser og muligheder for anvendelse af Kollektiv 

Narrativ Praksis på et organisatorisk niveau. Computerprogrammet NVivo giver 

mulighed for at tydeliggøre sammenhængene mellem mine data.  
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8 NARRATIV PRAKSIS I EN AUSTRALSK KONTEKST 

 

Nattog, 

Øde og næsten helt forladt, 

nattog, 

herinde midt i mørket, ja, 

der ka' vi måske pludselig se, 

alt det man ellers aldrig ser, 

og mærke det der virkelig sker og virkelig er, 

et nattog kører forbi. 

Anne Linnet: Nattog. Fra udgivelsen: Marquis de Sade, 1983. 

 

Arbejdsspørgsmål 

I dette kapitel vil jeg beskrive ligheder og forskelle ved forskellige narrative tilgange 

til terapi og vejledning, hvor de udspringer fra, de fælles bagvedliggende værdier og 

vejlederens rolle. Kilden er her narrativ terapi, som den er udviklet de seneste 30 år i 

Australien med Michael White og David Epston som pionerer. Det kalder på 

spørgsmålet: Hvad er forskellen på forskellige narrative pædagogiske og 

psykologiske begreber såsom narrativ praksis, narrativ terapi, narrativ vejledning og 

Kollektiv Narrativ Praksis?  

8.1 NARRATIV PRAKSIS 

Narrativ praksis defineres i afhandlingen som en paraplybetegnelse for terapi, 

vejledning, undervisning, professionel samtale og andre relaterede 

’hjælpeprofessioner’, der benytter sig af principperne fra narrativ terapi. I narrativ 

praksis er fortællingen i centrum på forskellige, men altid strukturerede og 

afgrænsede måder. Jeg vil i de følgende afsnit give en kort karakteristik af narrativ 

terapi og narrativ vejledning, før jeg giver en grundigere redegørelse af Kollektiv 

Narrativ Praksis. 

Jeg begynder ved The Dulwich Centre i Adelaide i Sydaustralien. 

8.1.1 THE DULWICH CENTRE 

 

To personer, som har været afgørende i udviklingen af narrativ terapi er Michael 

White og David Epston, hvis arbejde med familieterapi har været banebrydende 

verden over indenfor psykologisk behandling. Sammen med sin daværende kone, 
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Cheryl White, stiftede Michael White i 1983 The Dulwich Centre i Adelaide, 

Sydaustralien. The Dulwich Centre er centrum for en række former for narrativ 

praksis: narrativ familieterapi, parterapi, individuel terapi, gruppeterapi, Kollektiv 

Narrativ Praksis, efteruddannelse og projekter. Centret har udviklet internationale, 

terapeutiske uddannelser, og arrangerer internationale, narrative konferencer i ind- 

og udland. Derudover har centret sit eget forlag, og sit eget internationale tidsskrift: 

International Journal of Narrative Therapy & Community Work, som udkommer fire 

gange årligt. Forlaget har gennem tiden udgivet en række centrale værker om 

narrativ praksis. Desuden har centret en hjemmeside med nyhedsbrev og e-

journal58. Grundlæggende er der tale om praksis, som i rigt mål dokumenteres og 

formidles skriftligt, og samtidigt sørger centret for løbende at have et aktivt 

samarbejde med universiteter. 

Jeg har været på The Dulwich Centre i forbindelse med en ugelang konference på 

universitetet i Adelaide i november 2008. Michael White døde pludseligt tidligere på 

året i 2008 af et hjerteanfald. Måske var det årsagen til, at 400 mennesker fra hele 

verden mødte op til konferencen i Adelaide, hvor der også blev afholdt en ’memorial 

event’ for Michael White på The Dulwich Centre. Jeg havde forestillet mig, at 

mindehøjtideligheden ville blive meget sørgelig og knugende, fordi Michael White 

netop havde været en så central person i udviklingen af og arbejdet med narrativ 

praksis. Der var sat et stort telt op i haven med smalle træstole. Alle pladser var tæt 

besat, og mange måtte stå op. Men den knugende fornemmelse udeblev, fordi 

arrangørerne tydeligvis havde sat sig for, at mindehøjtideligheden skulle foregå i 

Michael Whites og centrets ånd og tage udgangspunkt i de positive fortællinger. Kun 

én gang blev dette brudt ved at to personer59, der havde været til stede ved Michael 

Whites død, på en neutral måde fortalte om, hvad der var sket den pågældende 

aften, og hvordan Michael White konkret døde. Denne måde er i lighed med 

værdierne bag narrativ terapi og praksis, som anerkender og ser virkeligheden i 

øjnene, også når den er sørgelig, men som samtidigt gør sig umage med at styrke 

den ressourcefyldte fortælling. Hele seancen tog tre timer, og det blev en Memorial 

event fyldt med sange og sjove minder om Michael White. Jeg gik overrasket og 

opløftet derfra. Det var narrativ praksis – i praksis! 

8.1.2 KENDETEGN VED NARRATIV TERAPI 

 

                                                      

58 Lokaliseret den 9/2 2012 på http://www.dulwichcentre.com.au/   
59 Lorraine Hedtke, PhD, og John Winslade, PhD, Californien. Begge har årelang erfaring med 
narrativ praksis, og begge var nære venner af Michael White.    

http://www.dulwichcentre.com.au/
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Narrativ terapi er udgangspunktet for andre terapi-lignende, pædagogiske 

interventioner med fortællingen i centrum, herunder narrativ vejledning og Kollektiv 

Narrativ Praksis. Der er skrevet mange bøger om narrativ terapi, og narrativ terapi 

kan udføres på mange måder. Men udgangspunktet for det terapeutiske arbejde er 

nogle få men centrale principper. Jeg vil her fremhæve fem kendetegn ved narrativ 

terapi, som præger narrativ praksis som pædagogisk intervention generelt. 

1) Udfoldelse af overbevisninger gennem en undersøgende tilgang:  

Klienten er et spændende nyt landskab for terapeuten, som derfor er 

undersøgende i sin tilgang og respektfuld nysgerrig overfor dette nye 

ukendte. Gennem undersøgelsen prøver terapeuten sammen med klienten at 

udfolde de identitetsmæssige overbevisninger, der ligger hos klienten (White 

2006). Hvad er det, klienten tror og mener om sig selv og sit liv? Og i hvilken 

kontekst er de skabt? (Morgan 2005:31)60. 

 

2) Eksternalisering af problemet gennem navngivelse:  

’Personen er ikke problemet, problemet er problemet.’ (White & Epston 

1990, White 2006b). Eksternalisering i narrativ terapi handler grundlæggende 

om, at det aldrig er mennesket, der er problemet. Det er problemet i ens liv, 

der er problemet, og det er det, man skal kigge på og navngive bl.a. ved hjælp 

af metaforer. Kendetegnende for de tidlige faser af eksternaliserende 

samtaler er et såkaldt ”køligt” engagement61 fra terapeutens side (White 

2007:28). 

 

3) Opdagelse af unikke hændelser (undtagelser):  

Michael White låner begrebet ”Unique outcome” fra den canadiske 

mikrosociolog og fænomenolog Erving Goffman (Goffman 1961). Det handler 

om at fokusere på et særligt tidspunkt, hvor problemet ikke viste sig, hvor det 

ellers normalt ville have gjort det. Hvad skete der lige præcis der? Hvad 

gjorde personen anderledes? Opdagelse af unikke hændelser giver mulighed 

for handling og er som oftest springbræt for mere righoldige fortællinger 

(White 2007:220). 

 

                                                      

60 Originalteksten er fra år 2000: Morgan, Alice (2000): What is narrative therapy? Adelaide, 

South Australia: Dulwich Centre Publications. 

61 ”cool” engagement 
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4) Det fraværende men implicitte:  

Det fraværende men implicitte handler om terapeutens tro på, at der bag 

klientens problemfyldte liv gemmer sig ønsket om et andet liv, en anden 

tilstand og/eller praksis (Carey et al. 2009). Problemerne dækker over ønsket 

og håbet om et andet liv. Hvilket liv, klienten drømmer om, viser sig i de 

unikke hændelser. Men ofte vil klienten næsten have opgivet, at det kan lade 

sig gøre. 

 

5) Genforfattende samtaler: 

Genforfattende samtaler handler om at hjælpe mennesker med at inkludere 

nogle af de mere oversete men potentielt betydningsfulde oplevelser i deres 

liv. Som mennesker er vi hurtige til at konkludere en masse om vores liv og 

muligheder, hvilket har fastlagt en dominerende fortælling eller fortællelinje 

(White 2007:61). Genforfattende samtaler hjælper med at rekonstruere 

problemfyldte livsfortællinger ved at sætte lys på sprækkerne i 

fortællingerne, og udgangspunktet er de unikke hændelser. Genforfattende 

samtaler har også den egenskab, at de kan hjælpe mennesker til at reflektere 

over og bringe overensstemmelse mellem det, Michael White kalder 

”handlingslandskab” og ”identitetslandskab”62. 

 

8.1.3 VEJLEDERENS ROLLE I NARRATIV PRAKSIS 

 

Narrativ praksis dækker over forskellige metoder og aktiviteter, der sætter 

fortællingen i centrum. Det kan ske som terapi og forskellige former for vejledning, 

individuelt eller i grupper. Men først og fremmest er narrativ praksis en tilgang og en 

holdning til den eller de vejledningssøgende. Jeg vil i det følgende bruge betegnelsen 

’vejleder’ om den narrative hjælpeperson. 

Et kendetegn ved narrativ praksis er, at vejlederen ikke er ekspert på vejledtes liv. 

Det kræver to ting af vejlederen: Evnen til at lytte og evnen til at tænke med. 

Vejlederen skal ikke fremprovokere løsninger på vegne af vejledte. Tværtimod skal 

                                                      

62 Michael White (2007, 77-78) skriver, at han er inspireret af den amerikanske psykolog 
Jerome Bruner, som igen er inspireret af litteraturforskningen og litteraturteoretikerne 
Algirdas Julien Greimas og Joseph Courtés, som siger, at fortællinger først og fremmest 
udgøres af to landskaber: et handlingslandskab og et bevidsthedslandskab. 
Handlingslandskabet er historiens materiale, rækkefølge af begivenheder der udgør plottet 
og det underliggende tema. Bevidsthedslandskabet er det aktørerne tænker og føler, - eller 
det de ikke tænker og føler. 
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vejlederen lytte, og lægge mærke til alt, hvad den anden siger, og ikke mindst 

hvordan det bliver sagt. Også når der ikke bliver sagt ret meget. Det er klassiske 

kompetencer for en vejleder indenfor de fleste retninger af vejledning. Det særegne 

ved narrativ vejledning er blikket på fortællingen. Vejlederen er optaget af 

menneskers fortællinger om deres identitet. Forudsætningen er en overbevisning 

om, at mennesker kan forandre sig gennem fortælling, genfortælling eller 

rekonstruktion af fortællingen. Identiteten er i sig selv en fortælling. 

Vejlederen skal være bevidst om konteksten. Udgangspunktet er, at mennesket 

aldrig er alene i verden. Vi er alle del af en kontekst. Derfor er det væsentligt for 

vejlederen at lære personens kontekst at kende via fortællingen. Vejlederen hjælper 

med at opbygge den alternative historie dvs. rekonstruere fortællingen. Den 

narrative vejleder har som sit udgangspunkt, at der altid vil være mere end én 

historie, og at den negative historie har det med at overskygge den positive. 

Vejlederen hjælper vejledte med at få den positive fortælling frem i lyset. Til at 

støtte processen kan vejlederen med fordel igangsætte vidnegrupper, hvor vigtige 

personer i vejledtes liv er vidne til den udvikling, der sker undervejs (Russell & Carey 

2004:65). Som afslutning på et narrativt forløb, eller for at markere positive 

forandringer undervejs, benyttes forskellige former for ceremonier (Morgan 

2005:155)63. 

8.1.4 NARRATIV VEJLEDNING 

Narrativ vejledning er som begreb udledt af narrativ terapi. På dansk knytter narrativ 

vejledning sig til uddannelses- og erhvervsvejledning. I Undervisningsministeriets og 

DEL’s (Jakobsen & Søndergaard 2004) bud på narrativ vejledning er fokus på 

individet. Det er den enkeltes eget projekt at skabe mening og identitet. Derfor 

lægges vægten også i høj grad på narrativ kompetence: At styrke vejledtes evne til at 

fortælle historier med et mål og en hensigt. Narrativ mening bliver set som en 

kognitiv proces, hvor vejlederens rolle i høj grad bliver at hjælpe med at skabe 

forbindelse mellem fortid, nutid og fremtid med det formål, at vejledte kan komme 

videre i sit liv og blive i stand til at opstille en uddannelsesplan. 

                                                      

63 Jeg henviser her til den danske oversættelse. Originalteksten på engelsk er fra år 2000: 

Morgan, Alice (2000): What is narrative therapy? Adelaide, South Australia: Dulwich Centre 

Publications. 
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Aktuelt er spørgsmålet hvor meget plads, fortællingen i virkeligheden får, når fokus i 

så høj grad er på fremdrift og løsning. Det bliver hurtigt en lineær proces, hvorved 

netop de særegne ikke-lineære muligheder, narrativ vejledning rummer, ikke 

kommer til sin ret. Et eksempel på dette er følgende citat: ”Det er væsentligt, at 

eleven lærer narrativ kompetence. Eleven skal fortælle med et mål, en hensigt. 

Fortællingens væsentligste træk er netop, at den er en handling rettet mod mål, og 

at fortælleren har en fornemmelse for rækkefølge. Fortælleren skal ligeledes have en 

fornemmelse af, hvad der er væsentligt, og hvad der ikke er.” (Ibid.:21). 

Der er ikke noget galt med at blive en dygtig fortæller. I en vejledningssammenhæng 

er problemet dog, at det hurtigt kan komme til at fremstå som om, ens fortælling 

ikke er god nok, hvis den ikke er rettet mod et mål eller med en klar rækkefølge. 

Narrativ terapi handler om at give plads til fortællingen uanset hvor fragmenteret 

den er. Der findes ikke en forkert fortælling, fordi fortællingerne handler om 

identitet og konstruktion af identitet. 

Horsdal (2012) pointerer, at det at lytte til et andet menneskes livsfortælling, er en 

gave og at livsfortællingen skal behandles som sådan: 

”It is the educator’s responsibility to create a potential (or transitional) space for safe 

emergence in the case of personal storytelling, and to display openness in relation to 

narrative practices, instead of exerting control so that ”the right story” will be told 

”in the right way.”” (Horsdal 2012:144). 

Den, der fortæller, bestemmer hvilke dele af livet, der skal frem i lyset. I et interview 

fra 1993 betegner Michael White selvfortællingen som et metaforisk narrativ:  

”Den *metaforen+ skal antyde, at det er selvfortællingen, der afgør, hvilke aspekter af 

vores levede erfaring der kommer til udtryk, og det skal antyde, at det er 

selvfortællingen, der former udtrykkene for vores levede erfaring. Den skal antyde, 

at vi lever efter fortællinger om vores liv, og at disse fortællinger faktisk former og 

”omslutter” vores liv.” (White 2006b:27). 

Derfor må man som narrativ vejleder helt grundlæggende være dybt interesseret i 

den andens selvfortælling og sammen med vejledte udfolde både dominerende og 

klemte fortællinger i stedet for at rette fortællingen ind med mål og hensigt, som det 

betones hos Jakobsen & Søndergaard (2004). 

Anderledes tro mod Michael White er, efter min vurdering, narrativ vejledning, som 

den er udviklet hos Winslade & Monk (2007). Her er fokus på vejlederens 

respektfulde nysgerrighed, hvor vejledningen først og fremmest ses som en proces, 

der sker over tid. Her er ingen hurtige løsninger, men til gengæld sørger vejlederen 
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for at involvere andre i formelle omsorgsfællesskaber og får derved givet vejledte et 

større og mere solidt netværk med på vejen. Her handler det om helhed, og 

karrieren ses som uadskillelig fra vejledtes øvrige liv. 

 

8.2 FORHOLDET MELLEM NARRATIV TERAPI OG NARRATIV VEJLEDNING 

I Danmark er vejledning tæt sammenkoblet med pædagogik. I skoler og på 

uddannelsesinstitutioner har det historisk set været lærere, der tog sig af 

vejledningen (Plant 2009). Måske er det derfor, at vejledningsfeltet på dansk grund 

retorisk er skarpt adskilt fra terapi, som følgende citat fra Undervisningsministeriet 

er udtryk for: 

”Sommetider blandes terapi sammen med vejledningsbegrebet. Det er uheldigt, da 

uddannelses- og erhvervsvejledning intet har med behandling at gøre.” (UVM 

2000:9). 

For undervisningsministeriet omhandler karrierevejledning altså udelukkende valg af 

uddannelse og erhverv, og det understreges, at en vejledningsproces ikke er 

patologisk funderet. Helt så skarp en afgrænsning af feltet ses i de færreste andre 

lande (Himmelstrup 2012), hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at vejledning 

de fleste andre steder primært er koblet til psykologi fremfor pædagogik. Hvis man 

ser på, hvad formålet er med terapi, behøver det ikke umiddelbart at stå i 

modsætning til vejledning: 

 

”Det dybere formål med terapi, som går langt ud over at fjerne symptomer, er at 

hjælpe patienten til i stigende grad at erkende sig selv, at vokse menneskeligt. I 

denne proces vejer følelserne tungest.” (Theilgaard 1996:220). 

Ligesom vejledningstilgange og -metoder indbyrdes er meget forskellige er 

psykoterapi heller ikke entydig. Ligesom i vejledning adskiller narrativ terapi sig fra 

andre slags terapier ved at hjælpe vejledte med at identificere og skabe fortællinger 

ud fra positive livserfaringer fremfor et problemorienteret udgangspunkt. Angus & 

McLeod (2004) udtrykker det således: 

”While psychodynamic and experiential therapists focus on client narrative accounts 

of conflict and distress in their therapy sessions, narrative therapists help clients 

identify and make stories of life experiences that represent unique or preferred 

outcomes for the client.” (Angus & McLeod 2004:369).  

Når det gælder karriere, vil formålet for den narrative vejleder være at hjælpe med 

at opbygge en karrierefortælling, som er relevant og meningsfuld for vejledte:  
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”A career problem is a current gap that is extended indefinitely into the future. 

*…+Typically, one plot defines a patient, whereas the other defines an agent.” 

(Cochran 1997:37) 

Narrativ terapi kræver en optimistisk tilgang fra terapeutens side. Monk (1997:3) 

sammenligner arbejdet med arkæologens, der undersøgende og blidt børster de 

fundne genstande, forsøger at identificere dem og forstå, hvordan de hører 

sammen, undersøger på ny og skaber mening undervejs. En tilsvarende metafor vil 

kunne anvendes i vejledning. Noget kunne tyde på, at forskellen på forskellige 

tilgange til vejledning og terapi måske er større end selve forskellen på narrativ 

terapi og narrativ vejledning.     

 

8.3 KOLLEKTIV NARRATIV PRAKSIS 

Kollektiv Narrativ Praksis følger grundprincipperne for Narrativ Terapi. Meningen 

med Kollektiv Narrativ Praksis er at støtte mennesker i at opdage eller genfinde 

fællesskaber. Det handler om at styrke positive relationer såvel i den nærmeste 

omgangskreds som i større grupper og i lokalmiljøet og i sidste ende kollektive 

relationer dvs. styrke båndene til mennesker, man har noget til fælles med, men som 

man ikke kender. Dvs. mennesker fra andre områder af et land eller mennesker fra 

andre lande. Det unikke ved Kollektiv Narrativ Praksis er, at fællesskabet ikke ender. 

Det kan til stadighed udvikle sig på kryds og tværs i verden. Formålet er at få 

mennesker til at bidrage positivt til hinandens liv. At få Kollektiv Narrativ Praksis til at 

fungere tilfredsstillende stiller store krav til vejlederen, hvis rolle, ud over at facilitere 

gruppeprocessen, bl.a. indebærer aktivt at oprette og vedligeholde egne faglige 

netværk, gerne på tværs af landegrænser. 

8.3.1 BAGGRUND 

 

Med sin bog Collective Narrative Practice introducerede David Denborough (2008) 

begrebet til en større offentlighed. Denborough er ikke terapeut. Hans arbejde 

fokuserer i stedet på fællesskabets betydning i forhold til mennesker, der har oplevet 

traumer og i videre perspektiv på samfund, som historisk er traumatiserede i 

kollektiv forstand. Hans udvikling af Kollektiv Narrativ Praksis er sket sammen med 

andre bl.a. Cheryl White, medstifter af The Dulwich Centre, og Jill Freedman, 

psykolog og terapeut fra USA (Denborough et al. 2008). Denboroughs udgangspunkt 

er en interesse for menneskers evne til at gøre modstand mod undertrykkelse 

gennem folkelige sociale bevægelser fx fredsbevægelsen, kvindebevægelsen og 
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miljøbevægelsen i 1960’erne og 1970’erne: Store sociale bevægelser, der er 

kendetegnet ved at begynde på græsrodsniveau. 

Videnskabsteoretisk kan man finde en lignende tilgang i Community psykologien, der 

også tager udgangspunkt i fællesskabets og lokalmiljøets styrke for at fremme 

resiliens:  

”Community psykologien er rettet mod ressourcer, det vil sige måder, hvorved der i 

fællesskabet konstrueres ”ikke-problemer” i form af løsninger, håb og sociale 

værdier.” (Berliner & Refby 2004:18). 

Community psykologien er dog mere åbenlys politisk end Kollektiv Narrativ Praksis:  

”I community psykologi ses de psykologiske processer i en kontekst, hvor det da 

bliver nødvendigt at tage stilling til politiske forhold og vælge at synliggøre ulighed, 

uretfærdighed og undertrykkelse. Community psykologien må gå ind og påvise det 

menneskelige spild, der er ved undertrykkelse og tvang og i stedet påpege 

vigtigheden af at fremme ressourcer, nyskabelse og medbestemmelse.” (Ibid.:32). 

Community psykologi bliver derved et demokratisk, aktivistisk og socialistisk projekt i 

højere grad end Kollektiv Narrativ Praksis, som har et humanistisk afsæt og hvor 

vejlederens rolle er både central og afgørende i hele processen. Denborough 

adresserer da heller ikke Kollektiv Narrativ Praksis til Community psykologi.   

8.3.2 FRA NARRATIV TERAPI TIL KOLLEKTIV NARRATIV PRAKSIS 

 

I forlængelse af udsagnet om at: ’Personen er ikke problemet, problemet er 

problemet’ (White & Epston 1990), skal løsningen heller ikke findes hos individet 

alene. Problemet skal ses i sin kontekst i forhold til individet, til individets personlige 

relationer, til lokalmiljøet, til samfundsnormerne og til den samtid, individet lever i. 

Løsninger og muligheder kan skabes med hjælp fra andre mennesker til glæde for 

både individet og fællesskabet. Det kan blive starten på en kollektiv bevægelse, hvor 

mennesker med relaterede problemstillinger bidrager konstruktivt til hinandens 

udvikling – og til fællesskabets og samfundets udvikling. 

Når man arbejder med Kollektiv Narrativ Praksis gælder det i første omgang om at 

sætte fokus på, hvordan folk har responderet på fx sociale uretfærdigheder, 

undertrykkelse, mobning eller andre temaer. At respondere skal her forstås som en 

slags protest, om end den kan være både lille og diskret. Det viser sig som oftest, at 

folk har forsøgt at gøre noget. Det skal frem i lyset, så magtesløsheden og dårligt 

selvværd ikke får lov at fylde. 
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8.3.3 VÆRDIER OG SAMFUNDSMÆSSIG FORSTÅELSESRAMME 

 

Under Kollektiv Narrativ Praksis ligger den overbevisning og samfundsmæssige 

tilgang, at det er vigtigt for alle mennesker at kunne gøre en positiv forskel i verden 

(Denborough 2008:3). At mennesker har brug for at kunne bidrage til noget, der 

rækker ud over dem selv. Det drejer sig ikke kun om at gøre noget for ens nærmeste 

relationer men også for mennesker, man ikke kender. Altså at gøre noget for 

menneskeheden som sådan. På den måde skaber vi mening med vores liv, og på den 

måde finder vi mening med livet. Men det at blive i stand til at bidrage positivt til 

andre menneskers liv med sin egen fortælling er noget, der skal læres. 

Kollektiv Narrativ Praksis starter i det personlige og det lokale med righoldige 

beskrivelser af færdigheder, viden, egenskaber og værdier. Og derefter bredes det 

ud til andre. 

Udgangspunktet for Michael White og aktørerne på The Dulwich Centre generelt er, 

at vi skabes i relation til andre og i en samfundsmæssig kontekst. Menneskers 

fortællinger om sig selv er dobbelte: Når der er en dominerende nederlagshistorie, 

er der samtidig spirer til en alternativ historie, som skal frem i lyset gennem 

righoldige og detaljerede beskrivelser (Denborough 2008:7). I første omgang drejer 

det sig om, at personen overhovedet får øje på sine styrkesider. Det kan tage tid. 

Ifølge Michael White er den teoretiske ramme bag disse værdier poststrukturalisme 

(White & Epston 1990). Michael White var optaget af filosoffen Michel Foucault, ikke 

mindst hans undersøgelse og forståelse af magt og governmentality (se fx Foucault 

1977; White & Epston 1990). Dette gælder også Cheryl White, som inkluderer 

feminismen i sin tilgang64. 

Denne ph.d.-afhandling har en anden indgang til narrativ praksis. Jeg fokuserer på de 

humanistiske tanker, som gennemstrømmer narrativ praksis generelt og Kollektiv 

Narrativ Praksis i særdeleshed. Det undertrykkende perspektiv er vigtigt at have for 

øje, men først og fremmest rummer narrativ praksis en unik mulighed for at arbejde 

med menneskers psykologiske ressourcer, også når de kan være vanskelige at 

erkende. 

 

                                                      

64 Citat fra hjemmesiden: ”Dulwich Centre Publications (DCP) is a small, independent, 
feminist-owned publishing house that was founded by Cheryl White in 1984.” Lokaliseret 
den 12/2 2012 på http://www.dulwichcentre.com.au/publications.html 

http://www.dulwichcentre.com.au/publications.html


Helene Valgreen Refleksion og fællesskab Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen 

99 

 

8.3.4 AT STYRKE INDIVIDET GENNEM KOLLEKTIVET – OG OMVENDT 

 

I Kollektiv Narrativ Praksis søger man en fælles dokumentation af færdigheder, viden 

og værdier, som implicit er til stede i responderingerne eller protesterne. Den fælles 

dokumentation deler man med andre grupper, der har en lignende erfaring. Dermed 

kommer det fælles dokument videre end til fællesskabet i gruppen og kan blive 

begyndelsen på en kollektiv proces mellem grupper, der ikke kender hinanden, men 

som bidrager positivt til hinandens liv og styrkes gennem anerkendelsen fra de andre 

grupper. 

På det lokale gruppeniveau gælder det om at opbygge ritualer og ceremonier, som 

styrker de fælles værdier. Herigennem får man styrket og aktiveret de færdigheder 

og den viden, som måske ligger passivt hen hos mennesker, der er påvirket og 

domineret af fx negative sociale temaer. At få styrket en fælles, alternativ fortælling 

kan bidrage positivt til andre mennesker og andre grupper i verden, som har 

lignende problemstillinger. 

Et andet mål for Kollektiv Narrativ Praksis er at skabe eller genskabe lokale og 

folkelige kulturer. 

Jeg vil her give to eksempler på, hvordan individet og kollektivet kan styrke hinanden 

gennem Kollektiv Narrativ Praksis: 

Det første eksempel er et projekt, der blev præsenteret på The 9th International 

Narrative Therapy and Community Work Conference i Adelaide 2008, og som drejede 

sig om udveksling af fælles dokumenter mellem unge mødre i fængsel i Irland og en 

gruppe aboriginals i Australien. Begge grupper havde det til fælles, at de havde haft 

et heroinmisbrug, og at de var i gang med at ændre deres liv i en positiv retning. 

Udvekslingen af de fælles dokumenter foregik mellem psykiater Chris Wever fra 

Australien og familieterapeut Therese Hegarty fra Irland. Det første fælles dokument 

bestod her af en sang. De unge irske mødre udformede et fælles dokument i form af 

en sangtekst til deres børn, og Therese Hegarty hjalp dem med at sætte musik til. I 

stedet for at skrive en sang om, hvor forfærdelig situationen var, skrev de en positiv 

sang om deres døtre som et fælles dokument, som beskrev en lille pige, der danser. 

Sammen indspillede de sangen og sendte den til Australien, hvor Chris Wever 

sørgede for at overbringe den til gruppen af aboriginals. De sendte et fælles brev 

tilbage til Irland, hvori de gav udtryk for deres glæde ved sangen og hvor meget, det 

havde betydet for dem, at de unge mødre havde delt deres sang med dem. Denne 

form for Kollektiv Narrativ Praksis er efterfølgende beskrevet af Hegarty og Wever 

(Hegarty 2009, Wever 2009). 
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Projektet ’The Team of Life: offering young people a sporting chance’ er andet 

eksempel (Denborough 2008). Målgruppen var unge sudanske mænd, som var 

flygtninge og tidligere børnesoldater. Udgangspunktet var en oplevelse, Denborough 

havde, da han ankom til Sudan, hvor han sammen med andre hvide terapeuter skulle 

hjælpe disse unge mænd med at komme konstruktivt videre i deres liv. Det var en 

meget varm morgen, og Denborough ser de unge mænd spille fodbold. De har 

fodbolden under kontrol, uanset om det er hovedet eller foden, der er i kontakt med 

bolden, og de er dygtige til at arbejde sammen: 

”There are yelps of delight coming from that direction, skilful moves, a dance almost, 

being instantly orchestrated by up to 25 participants.” (Ibid.:100) 

Undervejs er der latter og fejring, når der scores mål. Denborough og hans team 

sætter sig under et træ og observerer dem. En af de ansatte på stedet kalder dem 

over til Denborough og de andre terapeuter, og de følgende minutter beskriver 

Denborough således: 

”They sit in a group and, because of our presence, a worker starts to speak with 

them about some of the hardships and difficulties they have experienced in their 

lives. The young men’s faces which had been so open to the world when they were 

on the field, start to close. Their heads, which were proud and held aloft when 

playing, now start to drop. The energy is completely transformed. It feels like a pall 

of the past has been draped over all of us. And I feel complicit in something that I 

deeply regret.”(Ibid.:100) 

Herefter beslutter Denborough at tage udgangspunkt i den energi og glæde, de unge 

mænd viste, når de spillede fodbold sammen frem for at få dem til at udpensle alle 

de rædsler, de har været igennem i deres liv. Han udviklede metoden ”The team of 

Life”, hvor man på et metaforisk niveau arbejder med følgende fem temaer 

(ibid.:104): 

1) What we like/love about the game 

2) Creating our teams of life 

3) Celebrating goals 

4) Tackling problems 

5) Avoiding obstacles and assisting others 

Hver del skal dokumenteres på en måde, som giver mening for den enkelte deltager. 

Og hver del kan blive et fælles dokument, som kan deles med andre grupper. Det er 

en længerevarende og grundig proces, som indbefatter, at deltagerne får udarbejdet 

en række dokumenter, certifikater og evt. sange og overvejet og udtrykt en række 

mål og drømme om deres fremtid. Undervejs har de lyttet til hinandens fortællinger, 



Helene Valgreen Refleksion og fællesskab Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen 

101 

 

været vidne til hinandens fortællinger og dokumenter, reflekteret sammen og blevet 

mere bevidste om deres egne og hinandens styrkesider. 

Den sidste del af metoden ”The Team of Life” går ud på, at de unge mænd sammen 

med en facilitator fremover kan lede en tilsvarende proces for andre unge, som har 

gennemgået en hård tid. 

Både hvad angår de unge mødre i fængsel og de unge sudanske tidligere 

drengesoldater er værdighed nøglebegrebet. Ved at tage udgangspunkt i 

menneskers styrkesider får værdigheden plads. Og med værdigheden følger lysten til 

at bidrage positivt til andre menneskers liv med sin fortælling. 

 

8.3.5 TO UDVALGTE METODER INDENFOR KOLLEKTIV NARRATIV PRAKSIS 

 

I afhandlingen tager jeg udgangspunkt i to centrale metoder indenfor Kollektiv 

Narrativ Praksis: Fælles Narrativ Tidslinje og Livstræet. Fælles for metoderne er, som 

i Kollektiv Narrativ Praksis generelt, at de er udviklet med henblik på at hjælpe 

mennesker, der har oplevet traumer og i videre perspektiv samfund, som historisk er 

traumatiserede i kollektiv forstand. 

Det er ikke mit udgangspunkt. Jeg har videreudviklet metoderne, så de kan bruges i 

konteksten karrierevejledning. I de følgende afsnit beskriver jeg de to metoder og 

viser, hvad jeg har ændret og tilført i min videreudvikling af dem. 

 

8.3.6 FÆLLES NARRATIV TIDSLINJE – COLLECTIVE NARRATIVE TIMELINES 

 

Metoden Fælles Narrativ Tidslinje65 er oprindeligt udviklet af Denborough og tager 

afsæt i et omdrejningspunkt for narrativ terapi: Opdagelsen af unikke hændelser. En 

lignende teknik er kendt fra en psykodynamisk tilgang til vejledning (se fx Stern 

2004). Et særligt kendetegn ved narrativ terapi her er udsagnet om det fraværende 

men implicitte (Carey et al. 2009), hvor det handler om at få øje på ønsket om et 

andet liv eller en anden tilstand. 

                                                      

65 Min oversættelse. Jeg bruger her betegnelsen ’fælles’ for at tydeliggøre en forskel mellem 
’fælles’ og ’kollektiv’. Fælles narrativ tidslinje er en metode, der foregår i den enkelte 
gruppe. Det kollektive arbejde opstår i udvekslingen med andre gruppers fælles 
dokumenter.  
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Når det gælder Fælles Narrativ Tidslinje går man fra det individuelle menneskes 

historie og ind i en fælles historie og en social kontekst. Dermed skaber man 

sammen en fælles tidslinje med individuelle fortællinger om samme biografiske 

tema. Målet er bagefter sammen at genforfatte historien. 

I dette projekt bad jeg nogle højskoleelever om at tage udgangspunkt i en situation, 

hvor de havde haft en god skoleoplevelse, som var positivt afgørende for deres liv66. 

Eleverne fik hver udleveret et stykke papir, hvorpå de skulle skrive en titel for 

begivenheden, et tidspunkt (så konkret som muligt) og et sted. Til sidst skulle de 

tegne en metafor for begivenheden. Der blev etableret en fælles tidslinje på væggen, 

hvor eleverne satte papiret med deres egen fortælling ind, så den kronologisk 

passede med de andres fortællinger. Derefter fortalte eleverne deres fortælling for 

de andre i den rækkefølge, de fremkom på tidslinjen. 

Næste led var at finde frem til de fælles temaer i fortællingerne og skabe et fælles 

dokument, som her blev en stor tegning, som alle medvirkede til. Sidste led var 

refleksion over, hvordan eleverne kunne bidrage positivt til andre menneskers liv 

med deres personlige fortælling og det fælles dokument. Som afslutning fik eleverne 

uddelt et personligt certifikat, som dels var et bevis på deres deltagelse i 

workshoppen men i lige så høj grad en anerkendelse af deres særlige bidrag til 

dagen. 

Empirien bliver præsenteret grundigt i næste kapitel, men som eksempel på 

arbejdsprocessen ved Fælles Narrativ Tidslinje har jeg her indsat et uddrag af min 

egen personlige drejebog fra workshopperne på højskole A og B, hvor jeg anvendte 

metoden: 

Kollektiv Narrativ Tidslinje67: Eleverne skal tage udgangspunkt i følgende 

situationsbeskrivelse:  

Beskriv en situation, hvor du har haft en virkelig god oplevelse med en skole, en 

oplevelse som var afgørende for dit liv. Det kan være en lærer, der gjorde noget 

godt, en klassekammerat, en vejleder – eller noget helt andet. Prøv at tænke over – 

og sætte ord på, hvad det var, der gjorde denne skoleoplevelse til noget særligt. Du 

kan vælge en begivenhed fra når som helst i dit skoleliv; fra børnehaveklassen til i 

                                                      

66 Præsentationen af min empiri følger i kapitel 9. 
67 På daværende tidspunkt, dvs. i foråret 2009, benævnte jeg metoden på dansk som 
Kollektiv Narrativ Tidslinje. Senere ændrede jeg betegnelsen til Fælles Narrativ Tidslinje. Se 
forklaring tidligere i afsnittet. 
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dag på højskolen. 

Skriv følgende på et stykke papir [og jeg skriver det på tavlen]: 

1) Titel på begivenheden 

2) Tidspunkt: årstal, tid på året, tid på dagen 

3) Sted 

4) Tegn en metafor for situationen 

Sæt dit papir op på tidslinjen, så den passer kronologisk med de andres 

begivenheder. I rækkefølge fortælles historierne kort (ca. 10 minutter). 

(Uddrag fra Helene Valgreens drejebog, d. 24/3 2009, højskole A) 

Boks 2: Workshoplederens personlige drejebog 

 

8.3.7 LIVSTRÆET68 - THE TREE OF LIFE 

 

Oprindeligt er metoden udviklet af Ncazelo Ncube med henblik på afrikanske børn, 

som har mistet forældre og andre primære personer pga. HIV/AIDS og som følge 

deraf ofte lever under forhold præget af utryghed, vold og misbrug (Ncube 2006, 

2007). Ncube ønskede med metoden at hjælpe børnene med at blive mere bevidste 

om, hvem de var, hvilke styrker, de besad, og hvor de kunne finde tryghed. Sammen 

med Denborough videreudviklede Ncube ’Livstræet’ til brug ved projekter med et 

bredere samfundsmæssigt sigte, hvor det også gjaldt om at skabe righoldige, sociale 

fortællinger (Denborough 2008). 

Som i den oprindelige metode er målgruppen børn, som har traumatiserende 

oplevelser med sig, og formålet er at reducere den skadelige effekt af disse traumer. 

Men i samarbejdet med Denborough blev metoden udvidet gennem følgende 

arbejdsspørgsmål:  

”Hvordan kan børn være forsynet med oplevelser som øger forbundethed med deres 

familier, værdier og kulturel arv?”69 (Ibid.:71). Målet for Denborough og Ncube var 

her at hjælpe børnene med at fokusere på, hvem og hvordan de var forbundet med 

andre med henblik på at hjælpe dem med at få øje på deres egne styrker, trods 

svære livsvilkår. 

                                                      

68 Min oversættelse. 
69 Min oversættelse. Originalteksten lyder således: ”How can children be provided with 
experiences that increase connectedness with their families, values and cultural heritage?” 
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Metoden går ud på, at en gruppe store børn70 har en workshopdag sammen, som 

bliver ledet af en workshopleder. Workshoppen består af fire dele: 1) Livstræet, 2) 

Livsskoven, 3) Når stormene kommer, og 4) Certifikater og sange. 

I første del af workshoppen skal hver person tegne sit liv som et træ med rod, 

stamme, grene, blade, frugter og jord (’ground’). Hver del af træet repræsenterer 

forskellige aspekter af børnenes liv: 

 Rødderne: Hvor personen kommer fra (by, landsdel, land), favoritstedet 

hjemme. Personens familiehistorie (oprindelse, familienavn, forfædre, 

udvidet familie). En sang eller en dans hvor personen kommer fra. 

 Jorden: Repræsenterer hvor man bor nu, hvad man gør hver dag: små, 

almindelige ting. 

 Stammen: Personens færdigheder. Udvides med: Hvor kommer færdigheden 

fra? Hvem har du lært det af? 

 Grenene: Personens håb, (fremtids-)drømme og ønsker. Hvor kommer de 

fra? 

 Bladene: Vigtige personer eller figurer i personens liv (døde og levende, helte, 

tegneseriefigurer, personer, man ser op til, etc.). 

 Frugterne: Gaver, personerne har fået. Kan både være af materiel og ikke-

materiel art (fx venlighed, kærlighed el.lign.). 

Under første del sidder børnene i samme rum og tegner hver for sig. 

Når deltagerne er færdige med at tegne og skrive på deres livstræ, inviteres de til at 

hænge deres træ op på væggen sammen med de andres livstræer. Der skabes 

derved en skov, som er workshoppens anden del. De, der har lyst, fortæller om 

deres livstræ til alle. 

Under tredje del er fokus på, hvad man kan gøre, når stormene raser i ens liv. Hvor 

kan man gemme sig, hvor kan man søge hjælp, hvor er der tryghed, og hvor kan man 

søge beskyttelse? Sidste del handler om at give hvert enkelt barn et certifikat med 

sig fra dagen, hvori dets særlige bidrag anerkendes. Til ceremonien kan inviteres 

gæster, synges fællessange, og der kan bydes på lidt god mad og drikke. 

Metoden ’Livstræet’ bliver brugt verden over, og i januar 2012 etablerede David 

Denborough en gruppe på Facebook, hvor praktikere kan udveksle erfaringer. Fra 

første dag var der livlig international aktivitet. 

                                                      

70 Børnene, som er beskrevet hos Denborough og Ncube, er i stand til at læse og skrive på et 
rimelig højt niveau. Efter de viste fotos at dømme er børnene ca. 12-14 år. 
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I ph.d.-projektet bliver ’Livstræet’ brugt i en anden kontekst, end metoden 

oprindeligt er udviklet til. Her er målgruppen unge, der går på højskole, og som er i 

gang med at orientere sig i forhold til videre karriere. Gennemsnitsalderen på den 

højskole, hvor jeg afprøvede metoden var 21,3 år, og de unge var dermed voksne 

juridisk set. Højskolevejlederen har betegnet dem som sårbare, men de er ikke 

traumatiserede (ud fra mine oplysninger). 

Fordi målgruppen var ældre, og fordi mit fokus var karrierevejledning, valgte jeg at 

sammensætte et workshopprogram, der bestod af 1. og 2. del af Ncubes program. 

Derefter brugte jeg principperne fra Fælles Narrativ Tidslinje, hvor deltagerne skulle 

arbejde sammen om at færdiggøre et fælles dokument med udgangspunkt i ligheder 

og forskelle ved deres livstræer. Derefter skulle de sammen overveje, hvem og 

hvordan andre udenfor gruppen kunne få glæde af deres fælles dokument. Til sidst 

sluttede vi af med uddeling af personlige certifikater under klaverakkompagnement 

og klapsalver. 

 

8.3.8 OPSAMLING: FRA GRUPPEN TIL KOLLEKTIVET 

Karakteristisk for Kollektiv Narrativ Praksis er, at det fælles dokument ikke ender i 

gruppen, men skal videre til kollektivet for at kunne bidrage til andre menneskers liv. 

Her er vejlederens rolle helt afgørende, for det kan være vanskeligt for de unge selv 

at vide, hvor den fælles fortælling kan sættes i spil og være til glæde for andre, som 

de ikke kender i forvejen. Her er vejlederens eget faglige netværk afgørende. 

 

 

Svar på arbejdsspørgsmål 

Narrativ praksis dækker over forskellige metoder og aktiviteter, der sætter 

fortællingen i centrum. Et kendetegn ved narrativ praksis er, at vejlederen ikke er 

ekspert på vejledtes liv. Grundlæggende er de bagvedliggende værdier de samme for 

de forskellige narrative discipliner. Udgangspunktet er narrativ terapi og den 

narrative hjælpepersons rolle er kendetegnet ved teknikker som udfoldelse af 

overbevisninger gennem en undersøgende tilgang, eksternalisering af problemet 

gennem navngivelse, opdagelse af unikke hændelser (undtagelser), undersøgelse af 

det fraværende men implicitte samt genforfattende samtaler. Noget kunne tyde på, 

at forskellen på forskellige tilgange til vejledning og terapi måske er større end selve 

forskellen på narrativ terapi og narrativ vejledning.     
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9 EMPIRI 

 

Kære linedanser, udspændt 

ligger foran dig 

selve livet 

du fik givet 

gå nu kun din vej. 

Du må turde træde ud 

hvor dit liv kun er dit. 

Det briste eller bære må 

dette ene skridt. 

Give fra dig hvad du magter 

da ser du 

en dag du nåede ud 

og danser til himmelens stjerneskud. 

 

Fra Per Krøis Kjærsgaard: ”Linedanser”, konfirmationssang 1998.  

Højskolesangbogen 2006. 

 

Arbejdsspørgsmål 

I dette kapitel vil jeg præsentere min empiri: Præsentation af de tre involverede 

højskoler, deltagende elever, mine observationsnotater, forskningsassistentens 

observationsnotater, program for workshoppen, dokumenter til eleverne og 

fotocollager. Med andre ord: Mine memoer i henhold til Grounded Theory. 

Udgangspunktet er spørgsmålet: Hvordan kan jeg formidle min planlægning, 

udvikling og udførelse af workshopperne, så fokus bliver på Kollektiv Narrativ Praksis 

som karrierevejledning fremfor fokus på indholdet af de unges fortællinger?   

9.1 VEJLEDNING PÅ FOLKEHØJSKOLER I DANMARK 

Jeg har valgt at bruge danske folkehøjskoler som ramme for forskningen. Højskolen 

er valgt af flere grunde. Dels fordi forskningsprojektet som tidligere nævnt er 

finansieret af Folkehøjskolernes Forening via satspuljemidler. Men først og fremmest 

er højskolen valgt fordi højskolen, til forskel fra de fleste andre vejledningsinstanser, 

selv suverænt bestemmer, hvordan vejledningen skal foregå. Denne frihed i forhold 

til vejledning bliver ekspliciteret i højskoleloven: 
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“På kurser af mindst 12 ugers varighed på folkehøjskoler, husholdningsskoler og 

håndarbejdsskoler skal skolen vejlede eleverne om valg af uddannelse og erhverv 

med henblik på at medvirke til og understøtte elevernes afklaring herom. Skolen skal 

offentliggøre sin strategi for vejledningsindsatsen. Ved annoncering af 

kursusvirksomheden skal skolen oplyse, at vejledningstilbuddet er en del af 

kursusindholdet. På skolens hjemmeside på internettet skal offentliggøres en 

redegørelse for, hvordan vejledningsindsatsen udøves.” (Undervisningsministeriet 

2011: Kap.1,§2a). 

På den ene side har højskolerne en lovmæssig forpligtigelse til at give vejledning og 

på den anden side har højskolen fuld metodefrihed. Det er unikt for en statsstøttet 

vejledningsinstans71 og denne frihed gør højskolen til et oplagt laboratorium for 

metodeudvikling. Højskolen kan praktisere vejledning som den ønsker det, og kan 

derfor give plads til en hel workshopdag med Kollektiv Narrativ Praksis, hvor 

eleverne kan fordybe sig. Samtidigt har højskolens vejleder mulighed for at være til 

stede under workshoppen, fordi der er en højere grad af frihed i planlægningen af 

undervisning og vejledning på en højskole. Der er dog intet til hinder for, at Kollektiv 

Narrativ Praksis kan benyttes i vejledningen på andre uddannelses- og 

vejledningsinstitutioner. Der er således ikke tale om en særlig 

højskolevejledningsmetode. 

 

9.2 CASES 

Jeg har udvalgt tre højskoler til brug for forskningen. De tre højskoler er valgt efter 

deres forskellighed med henblik på at empirien derved kan vise et bredt udsnit af 

unge og deres tilgang til uddannelse. Et andet udvælgelseskriterium er, at de tre 

skolers vejledere alle har deltaget i pilotprojektet for PhD-projektet72. 

Højskolerne er endvidere udvalgt fordi de, forskellene til trods, alle tre satser på 

vejledning. De tre deltagende vejledere har løbende deltaget i FFD’s 

vejledningskurser siden 2003. En af vejlederne har en fuld 

diplomvejlederuddannelse, og de to andre er i 2009 i gang med en 

diplomuddannelse. Da fokus i afhandlingen er på udvikling af vejledningsmetoder, og 

ikke primært på hverken de unge, vejlederne eller højskolerne, er det afgørende for 

                                                      

71 Fx skal UU benytte ’Uddannelsesplanen’, og Jobcentrene ’Jobplanen’ i deres respektive 
karrierevejledninger. 
72 Se afsnit 2.6. 
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forskningen, at der indgår erfarne vejledere og skoler, der tager vejledning seriøst og 

dermed er vant til at inddrage vejledning som en naturlig del af højskolelivet. 

En af højskolerne er en ungdomshøjskole (højskole A), en anden højskole er en 

idrætshøjskole (højskole B) og en tredje højskole er en almen højskole (højskole C). 

De tre højskoler ligger geografisk spredt i Jylland. 

I alt deltog 19 unge. Som det fremgår af tabellen nedenfor, fordeler de 19 unge sig 

på 11 kvinder og 8 mænd i alderen 17-24 år. 

Fordeling af elever på køn med oplysning om aldersspredning og gennemsnitsalder 

 

Antal Elever Mindste alder Højeste alder Gennemsnitsalder 

Højskole A 6 17 18 17,3 

Kvinde 3 17 17 17,0 

Mand 3 17 18 17,7 

Højskole B 6 19 23 20,0 

Kvinde 4 19 23 20,0 

Mand 2 19 21 20,0 

Højskole C 7 20 24 21,3 

Kvinde 4 20 22 21,0 

Mand 3 20 24 21,7 

Total 19 17 24 19,6 

Tabel 1: Fordeling af elever på køn 

Ved præsentationen af hver enkelt højskole viser jeg en tabel med oplysninger om 

hver enkelt elev. I en overordnet præsentation af eleverne forholder det sig således, 

at ti af de nitten unge har en studentereksamen. Fire har 9. klasse, fire har 10. klasse 

og en elev har HG grundforløb. Syv af de nitten unge har afbrudt 10. klasse eller en 

ungdomsuddannelse73. To af studenterne har senere afbrudt en videregående 

uddannelse74. 

  

                                                      

73 En af de unge har afbrudt 10. Klasse, og seks unge har afbrudt deres ungdomsuddannelse. 
En af disse seks unge afbrød gymnasiet efter 1½ år, og har siden gennemført HG 
grundforløb. 
74 Den ene af de to elever afbrød universitetet efter fire måneder, og den anden efter første 
semester. 
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Fordeling af elever på uddannelsesniveau med oplysning om aldersspredning og 

gennemsnitsalder 

 

Antal Elever Mindste alder Højeste alder Gennemsnitsalder 

Højskole A 6 17 18 17,3 

9. klasse 3 17 18 17,3 

10. klasse 3 17 18 17,3 

Højskole B 6 19 23 20,0 

Gymnasial udd. 6 19 23 20,0 

Højskole C 7 20 24 21,3 

9. klasse 1 24 24 24,0 

10. klasse 1 20 20 20,0 

HG grundforløb 1 22 22 22,0 

Gymnasial udd. 4 20 21 20,8 

Total 19 17 24 19,6 

Tabel 2: Fordeling af elever på uddannelsesniveau 

Workshopperne på de tre højskoler foregik i marts og april 2009. Udover mig selv 

deltog forskningsassistent stud. cand. mag. Marie Bergmann, hvis rolle var at skrive 

observationsnotater under hele seancen dvs. både under selve workshoppen, under 

interview med vejlederen og under gruppeinterviewet med eleverne75. Derudover 

fungerede forskningsassistenten som fotograf under workshoppen og stod for 

optagelse af video af gruppeinterviewet med eleverne. 

Elevernes vejleder deltog som observatør i workshoppen. Dette skete med henblik 

på at skabe tryghed for eleverne. I kraft af vejlederens nære kendskab til eleverne 

fungerede vejlederen desuden som sparringspartner for workshoplederen i 

pauserne, hvis der skulle justeres noget undervejs. 

Eleverne var på forhånd blevet udvalgt til workshoppen af vejlederen. Udvælgelsen 

skete på baggrund af forskerens ønske om at afprøve nye vejledningsmetoder for 

sårbare unge. Vejlederne sammensatte selv gruppen ud fra forskerens primære 

kriterium om sårbarhed, sekundært, at eleverne ikke havde en ungdomsuddannelse 

og tertiært, at gruppedynamikken kunne fungere. I praksis betød det, at knapt 

halvdelen af de 19 deltagende eleverne ikke havde en ungdomsuddannelse. Den 

halvdel, der havde en ungdomsuddannelse blev dog stadig betegnet som sårbare af 

                                                      

75 Forskningsassistenten deltog også som observatør under pilotprojektet på Brandbjerg 
højskole i februar 2009.  
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vejlederen. Enten pga. elevens faglige usikkerhed, tvivl på uddannelsesvalg, eller en 

mere udefinerbar eksistentiel usikkerhed, som fx viste sig ved mangel på selvværd. 

9.3 WORKSHOPDAGEN: INTRO, PROGRAM OG AFSLUTNING 

Inden besøgene på de tre højskoler havde jeg sendt et introduktionsbrev til 

eleverne, så de var forberedt på, hvad dagen ville bringe. Her fik de også at vide, at 

deres skriftlige fremstilling i logbøgerne ville blive anvendt anonymt. 

På selve workshopdagen indledte jeg med at byde velkommen og kort præsentere 

mig selv, forskningsassistenten og selve forskningsprojektet. Efter en indledende 

præsentationsrunde, hvor alle kort skulle fortælle om en positiv begivenhed fra 

morgenen, fortalte jeg igen om etik og anonymitet. Derefter gennemgik jeg 

programmet og workshoppen gik i gang. På højskole A og B anvendte jeg metoden 

Fælles Narrativ Tidslinje, og på højskole C metoden Livstræet. Her følger eksempelvis 

programmet for højskole A: 

Program for tirsdag d. 24. marts 2009: 

Kl. 10.00 – 12.00: Workshop 

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost 

Kl. 13.00 – 14.30: Workshop fortsat 

Kl. 14.30 – 15.00: Pause 

Kl. 15.00 – 15.30: Logbøger 

Kl. 15.30 – 15.45: Uddeling af certifikater 

Kl. 16.00 – 16.45: Interview med højskolevejleder 

Kl. 17.00 – 17.45: Gruppeinterview med højskoleelever 

Kl. 18.00 – 19.00: Aftensmad 

Boks 3: Workshopprogram 

Som afslutning på workshoppen fik hver elev tildelt et personligt certifikat fra dagen. 

Udover de formelle oplysninger om workshoppen stod der lidt om elevens særlige 

bidrag til dagen. Disse var fremkommet undervejs i workshoppen, hvor 

forskningsassistenten have skrevet et udkast til en personlig kommentar til hver 

enkelt deltager. I eftermiddagspausen gjorde jeg dem færdige sammen med 

forskningsassistenten, og certifikaterne blev derefter kopieret og lagt i konvolutter 

med navn. Uddelingen af certifikaterne foregik som en lille ceremoni med håndtryk 

af skolens vejleder og bifald fra gruppen. Her ses tre eksempler på certifikater fra 

henholdsvis højskole A, B og C: 
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Certifikat76 
Det bekræftes hermed, at Kaj Thomsen har deltaget i:  
”Workshop om Kollektiv Narrativ Praksis” på højskole A. 

Workshoppen foregik som et heldagskursus d. 24. marts 2009 og var arrangeret af 

kursusleder Helene Valgreen på vegne af Folkehøjskolernes Forening i Danmark 

(FFD). 

Workshoppen var opbygget som en introduktion til Kollektiv Narrativ Praksis med 

særlig fokus på øvelsen Kollektiv Narrativ Tidslinje77. Undervisningsformen vekslede 

mellem oplæg, øvelser og skrivning af logbøger og krævede stor aktivitet af 

deltagerne. 

Ud over aktiv deltagelse har Kaj i særlig grad bidraget med sin modige fortælling 

om, hvordan den svære beslutning om at stoppe i gymnasiet senere blev en lettelse. 

Helene Valgreen 
Uddannelseskonsulent, FFD & ph.d.-stipendiat, DPU 

Boks 4: Certifikat for Kaj Thomsen 

 

Certifikat78 
Det bekræftes hermed, at Lotte Nielsen har deltaget i:  
”Workshop om Kollektiv Narrativ Praksis” på højskole B. 

Ud over aktiv deltagelse har Lotte i særlig grad bidraget med den berigende historie 

om, hvordan hun fik tilbudt jobbet som redaktør for gymnasiebladet, tog imod det 

og blev mere udadvendt og social. 

Boks 5: Certifikat for Lotte Nielsen 

 

                                                      

76 Elevernes navne på de tre viste certifikater er ligesom højskolerne anonymiseret af 
forskeren. 
77 På daværende tidspunkt, dvs. i foråret 2009, benævnte jeg metoden på dansk som 
Kollektiv Narrativ Tidslinje. Senere ændrede jeg betegnelsen til Fælles Narrativ Tidslinje. Se 
forklaring i afsnit 8.3.6. 
 
78 Uddrag. 
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Certifikat79 
Det bekræftes hermed, at Rasmus Hansen har deltaget i:  
”Workshop om Kollektiv Narrativ Praksis” på højskole C. 

Ud over aktiv deltagelse har Rasmus i særlig grad bidraget med en fin tegning af sit 

livstræ og beskrivelse af, hvordan han på samme tid er udadvendt og indadvendt og 

om, hvordan han elsker at fordybe sig. 

Boks 6: Certifikat for Rasmus Hansen 

 

Som afslutning på dagen fik både vejleder og elever en lille æske chokolade som tak 

for hjælpen. 

 

9.3.1 FOTOS FRA WORKSHOPPERNE 

Under alle tre workshopper tog forskningsassistenten og jeg selv fotos. Billederne 

fungerer som dokumentation og illustration af, hvad der foregår på en workshop 

med Kollektiv Narrativ Praksis. Selvom alle elever på nær en og alle vejledere har 

indvilget i at billederne bliver offentliggjort i afhandlingen, har jeg valgt at 

camouflere deres ansigtstræk80 og placere grå bjælker over navneskiltene, så 

offentliggørelsen overholder Datatilsynets bestemmelser. Dette er gjort via 

PowerPoint. Billederne er opsat gennem PowerPoint og Publisher. I de følgende 

afsnit vil jeg illustrere præsentationerne af højskolerne med fotocollager fra de 

pågældende workshopdage. 

  

                                                      

79 Uddrag. 
80 Eneste fravigelse er forskningsassistenten og mig selv. Forskningsassistenten har 
underskrevet en erklæring om godkendelse af brug af hendes observationsnoter samt 
genkendelige fotos i afhandlingen og eventuelle relaterede artikler. 
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9.4 HØJSKOLE A: UNGDOMSHØJSKOLEN 

 

Eleverne på ungdomshøjskolen (højskole A) er alle i aldersgruppen 16½-19 år. Skolen 

beskriver sine grundlæggende værdier som ”åbenhed, almen menneskelig respekt, 

ansvarlighed og fællesskab i trygge rammer”81, og sætter personlig udvikling på flere 

niveauer i fokus. 

Højskole A gør meget ud af vejledning med en række forskellige 

vejledningsaktiviteter og har som mål, at ”tilbyde den bedste vejledning i 

kostskoleverdenen (dvs. sammenlignet med højskoler og efterskoler)”, som skolen 

skriver på sin hjemmeside.82 

Ingen af workshopdeltagerne fra højskole A har afsluttet en ungdomsuddannelse. 

Der deltager tre kvinder og tre mænd i alderen 17-18 år, gennemsnitsalderen er 17,3 

år. Af deres logbøger fremgår det, at de fleste har problemer med dansk 

retskrivning. 

Højskole A 

Liste med elever sorteret efter Elevkode 

Elevkode Alder Køn Udd.niveau Uddannelse supplerende oplysninger 

A 1 18 Mand 10. klasse 

 A 2 17 Kvinde 9. klasse Afbrudt 10. klasse på efterskole 

A 3 17 Kvinde 10. klasse 

Har gået i skole i Tyskland siden 3. 

klasse. Afbrudt gymnasiet i Tyskland. 

A 4 17 Kvinde 10. klasse 

 A 5 17 Mand 9. klasse Afbrudt gymnasiet. 

A 6 18 Mand 9. klasse Afbrudt gymnasiet i slutningen af 1. g. 

     Tabel 3: Elevoplysninger for højskole A 

  

                                                      

81 Skolens hjemmeside d. 4/5 2011. 
82 Skolens hjemmeside d. 5/1 2012. 
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9.4.1 INDTRYK FRA UNGDOMSHØJSKOLEN 

 

”Vi kører med toget fra København til højskolens nærliggende stationsby, og 

ankommer i taxa til skolen i god tid før workshoppens start kl. 10. Vejlederen byder 

os velkommen. Nysgerrige blikke fra eleverne følger os gennem skolens 

fællesområder. Eleverne sidder henslængt i sofaerne og nogle enkelte arbejder ved 

bordene ved deres computere. Tøjstilen er flippet, farverig og rå. Mange af eleverne 

har piercinger i ansigtet, sortfarvet hår eller hår i skrigende farver.  Høj musik møder 

os fra et lokale, og vi bliver vist op ad en trappe til det lokale, hvor workshoppen 

skal holdes. Jeg føler mig hensat til en besøgsdag for 26 år siden på en stærkt 

venstreorienteret efterskole, som jeg ville ønske, jeg passede til, men som jeg i bilen 

på tilbagevejen måtte indrømme, at jeg ikke turde gå på. Samtidig mærker jeg 

forventningen om at møde de unge og minder mig selv om, at vi alle bare er 

mennesker.” (Helene Valgreen, 24/3 2009, højskole A) 

Boks 7: Uddrag af forskerens observationsnotater, højskole A 
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Boks 8: Fotocollage I fra højskole A 
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“Vi kommer ind i lokalet, hvor de seks elever sidder klar rundt om et stort bord, og 

der er kaffe, the og varme boller. Der er lyst, for solen skinner. Lokalet er hyggeligt 

med et træloft med skrå vægge, og der er en tavle. De tre drenge sidder langs den 

ene side af bordet, og pigerne sidder for enden af bordet. To af drengene har 

cowboybukser og hættetrøjer på (Mads og Kaj), og Morten har en T-shirt, 

joggingbukser og kasket. Pigernes tøjstil er flippet, og Sofie har grøn- og pink-farvet 

hår, nittebælte og ring i næsen og en masse huller i ørerne. Kari og Lise har begge 

grønne partisanertørklæder på. Sofie og Lises jeans er plettede på den rå måde, og 

Kari har en sjov kjole på. Mens vi gør klar, laver de hver især et navneskilt, som står 

foran dem. 

Helene præsenterer sit projekt og fortæller om, hvordan hun kommer til at bruge 

det og om anonymitet. Derudover fortæller hun om gruppeinterviewet og om 

billeder og spørger, hvad de synes om det. Sofie siger hun synes det er ok, at der 

bliver taget billeder og Lise har samme holdning. Mads vil helst være så anonym 

som mulig og have dækket ansigtet. 

Helene præsenterer programmet og nævner, at hun er glad for elevernes 

deltagelse. De lytter interesserede og er stille. Derefter fortæller hun om, hvad 

Kollektiv Narrativ Praksis er.” (Marie Bergmann, 24/3 2009, højskole A) 83 

Boks 9: Uddrag af forskningsassistentens observationsnotater, højskole A 

  

                                                      

83 Elevernes navne er anonymiseret af forskeren, som også har forestået mindre sproglige 
rettelser i uddraget. 
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Boks 10: Fotocollage II fra højskole A 
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9.5 HØJSKOLE B: IDRÆTSHØJSKOLEN 

 

Kendetegnende for idrætshøjskolen (højskole B) er naturligvis, at eleverne på skolen 

interesserer sig for idræt. Af skolens såkaldte værdipyramide84 fremgår det, at 

skolens daglige virke tager udgangspunkt i sloganet: ”Du får hvad du gi’r”. De fleste 

af skolens elever har en færdiggjort ungdomsuddannelse bag sig, så vejledningen her 

kaldes studievejledning og handler først og fremmest om afklaring i forhold til 

videregående uddannelse og erhverv, som det fremgår af skolens hjemmeside85. 

Alle workshopdeltagerne fra højskole B var studenter. På højskole B brugte jeg 

samme vejledningsmetode, som på højskole A, nemlig Fælles Narrativ Tidslinje. 

Årsagen til dette valg var at undersøge metodens anvendelighed i forhold til 

forskellige målgrupper henholdsvis unge med og uden en ungdomsuddannelse.  

Workshopdeltagerne her består af fire kvinder og to mænd i alderen 19-23 år med 

en gennemsnitsalder på 20 år. 

Højskole B 

Liste med elever sorteret efter Elevkode 

Elevkode Alder Køn Udd.niveau Uddannelse supplerende oplysninger 

B 1 21 Mand Gymnasial udd. 

Efterskole i 10. klasse. Afbrudt 

universitetsuddannelse efter 1. 

semester. 

B 2 19 Kvinde Gymnasial udd. 

 B 3 19 Kvinde Gymnasial udd. 

 B 4 19 Mand Gymnasial udd. Efterskole i 9. klasse 

B 5 19 Kvinde Gymnasial udd. 

 B 6 23 Kvinde Gymnasial udd. Har gået på efterskole. 

     Tabel 4: Elevoplysninger for højskole B 

  

                                                      

84 Skolens hjemmeside d. 4/5 2011. 
85 Skolens hjemmeside d. 25/4 2012. 
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9.5.1 INDTRYK FRA IDRÆTSHØJSKOLEN 

 

”Vi går fra parkeringspladsen ind på skolens område, og der åbner sig en 

imponerende atriumgård foran os med murstensbyggeri hele vejen rundt. Det 

umiddelbare indtryk er en stor, velfungerende skole. Længst til venstre kan vi se 

håndklæder hænge til tørre foran vinduer, og vi gætter på, at det må være en 

elevfløj. Vi er tydeligvis kommet til en idrætshøjskole. Vi går ad lange, brede gange 

med højt til loftet. Unge mennesker i idrætstøj passerer os. Klasselokalet ligner et 

hvilket som helst rent og ryddeligt klasselokale på en uddannelsesinstitution i 

Danmark og er med til at cementere skolens professionelle udtryk. Der er stillet 

kaffe og te frem, og senere kommer der frugt og friskbagte boller. Eleverne er 

imødekommende, venlige og høflige. De er tydeligvis et par år ældre end eleverne 

på højskole A. De er alle studenter, og jeg slapper af i denne kreds af læringsparate, 

friske unge mennesker, som går til sagen med åbent sind.”  

(Helene Valgreen, d. 1/4 2009, højskole B) 

Boks 11: Uddrag af forskerens observationsnotater, højskole B 



Helene Valgreen Refleksion og fællesskab Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen 

120 

 

 

Boks 12: Fotocollage I fra højskole B 
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”Thor starter med at fortælle om sin tegning fra 2003, som hedder ’Wow mennesker’, da 

han synes ’Socialisering’ var for kedeligt. Det var på hans efterskole. Efter at have været 

en lidt nørdet og ikke særlig social fyr i folkeskolen, kom han på efterskole i Nordborg på 

Als, som var 10 km hjemmefra, hvilket også siger noget om, hvordan han var før i tiden. 

Da han kom på efterskole, mødte han sin nye værelseskammerat, som åbnede hans øjne 

for andre mennesker. Det sociale har siden betydet meget for ham. 

Lenes tegning ’Den fantastiske klasselærer’ er fra 2004 i folkeskolen på Als, hvor en lærer 

lærte hende noget nyt, som gjorde, at hun fik lyst til at vælge gymnasiet. Hun beskriver 

tegningen. Helene spørger til, om det var noget, hun opdagede i sig selv. Det var det. 

Lotte var, ligesom Thor, stille i folkeskolen, men da hun blev spurgt, om hun ville være 

redaktør for skolebladet i gymnasiet, åbnede der sig noget, som gjorde, at hun blev mere 

udadvendt. Skolen lå ved Domkirken, så den har hun tegnet. 

Marias begivenhed var i 2006, da hun skrev 3.årsopgave. Hun havde altid været 

udadvendt og været vant til at holde mundtlige oplæg og haft lidt mere svært ved det 

skriftlige. Men gennem gymnasiet opdagede hun, at hun godt kunne det skriftlige og hun 

synes, det var spændende at skrive. Og hun sad i kælderen på sit værelse hos sine 

forældre og ville bare gerne sidde dernede og skrive i sin egen lille verden. Hun skrev på 

en novellesamling, der hed ’København’. Læreren lærte hende at formulere sig på skrift. 

Hannes tegning er fra 2007 og hedder ’Studietur’. Det var til Berlin, og hun har tegnet en 

lærer, der fortæller. De var ærgerlige over, at de kun skulle til Berlin, da mange andre 

klasser skulle længere væk. Men det endte med at blive en rigtig god tur og gav et godt 

fællesskab. Det var på gymnasiet i Århus i 2. G. 

Peters begivenhed er på taleinstituttet, da hans engelsklærer i 2.g foreslog ham at tage en 

ordblindetest. Han fik konstateret, at han var ordblind og dermed ikke dum. Hans mange 

års frustrationer i skolen blev pludselig forståelige. Det var i gymnasiet i Silkeborg. Han 

havde altid fået specialundervisning, da de troede han havde svært ved at lære, men det 

havde han i virkeligheden ikke. 

Helene siger, at hun synes det er nogle flotte fortællinger. Maria nævner, at det er pudsigt 

at ingen af oplevelserne har noget med idræt at gøre, når de nu alle er interesserede i 

idræt. Helene spørger efter fællestræk og forskelligheder. Lotte smutter, da hun har et 
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gøremål. Helene skriver ’fælles’ og ’forskelle’ på flipovertavlen.” (Marie Bergmann, d. 1/4 

2009, højskole B) 86 

Boks 13: Uddrag af forskningsassistentens observationsnotater, højskole B 

                                                      

86 Elevernes navne er anonymiseret af forskeren, som også har forestået mindre sproglige 
rettelser i uddraget. 
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Boks 14: Fotocollage II fra højskole B 
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9.6 HØJSKOLE C: DEN ALMENE HØJSKOLE 

 

Højskole C beskriver sig selv som en almen, grundtvigsk højskole87. Skolen tilstræber 

mangfoldighed i undervisningen og samværet, hvilket afspejler sig i elevgruppen, 

som både inkluderer unge med og uden en ungdomsuddannelse. Tre af 

workshopdeltagerne har således en afbrudt ungdomsuddannelse bag sig, og fire af 

eleverne er studenter. En af studenterne har en afbrudt videregående uddannelse 

bag sig88. Af logbogen fremgår det, at denne student (mand, 21 år) har store 

problemer med retskrivning. 

Af skolens hjemmeside fremgår det, at vejledningen på højskole C tager 

udgangspunkt i en narrativ tilgang: ”Det betyder i vejledningssammenhæng, at vi 

bestræber os på at lade dig fortælle din historie, og med udgangspunkt i denne 

forsøger vi sammen med dig at navigere mod et uddannelsesvalg”.89 

For at vise større bredde i mulighederne med Kollektiv Narrativ Praksis i vejledning 

valgte jeg at afprøve en anden metode indenfor Kollektiv Narrativ Praksis på højskole 

C, nemlig Livstræet. Metoden har samme sigte som Fælles Narrativ Tidslinje, men 

kræver mere individuel fordybelse i første fase. Jeg valgte at afprøve metoden på 

højskole C, fordi elevgruppen her udmærker sig ved at være blandet 

uddannelsesmæssigt. Anderledes forholder det sig på højskole A, hvor ingen har en 

ungdomsuddannelse og højskole B hvor alle har en ungdomsuddannelse. Jeg vender 

tilbage til en kritik af dette valg i kapitel 10. 

Workshopdeltagerne på højskole C består af tre mænd og fire kvinder i alderen 20-

24 år, med en gennemsnitsalder på 21,3. 

Højskole C 

Liste med elever sorteret efter Elevkode 

Elevkode Alder Køn Udd.niveau Uddannelse supplerende oplysninger 

C 1 20 Mand 10. klasse 

Værnepligt, afbrudt 

ungdomsuddannelse 

C 2 20 Kvinde Gymnasial udd. 

 

                                                      

87 Skolens hjemmeside d. 4/5 2011 
88 Eleven (C4) afbrød uddannelsen efter 4 måneder. 
89 Skolens hjemmeside d. 5/1 2012 
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C 3 21 Kvinde Gymnasial udd. 

 

C 4 21 Mand Gymnasial udd. 

Afbrudt universitetsuddannelse (efter 

fire måneder) 

C 5 22 Kvinde HG grundforløb 

Afbrudt gymnasieuddannelse efter 1½ 

år. 42 ugers højskoleophold. 

C 6 24 Mand 9. klasse Afbrudt gymnasieuddannelse. 

C 7 21 Kvinde Gymnasial udd. Har studeret japansk i Tokyo, niv. 2. 

     Tabel 5: Elevoplysninger for højskole C 

 

9.6.1 INDTRYK FRA DEN ALMENE HØJSKOLE 

 

”Efter en lang togrejse når vi endelig frem til den lokale station. Frisk luft udenfor og 

en dejlig gåtur. Højskolen gemmer sig bag buske og træer, og der er i det hele taget 

meget frodigt. Her er små stier, trapper og gange med glas. Vi farer vild på skolen 

men finder til sidst administrationen, hvor kontordamen venligt viser mig 

kopimaskinen, som jeg skal bruge. Jeg hilser på en smilende højskolelærer. For at 

finde frem til vores klasselokale skal vi ud og ind igen ad en anden sti. Klasselokalet 

er stort og neutralt med store vinduespartier. Her er alt, hvad vi skal bruge - også et 

klaver - men neutraliteten indenfor står lidt i kontrast til alt det smukke grønne 

udenfor. I rummet ved siden af er der fyldt med elever, der livligt snakker sammen 

over en kop kaffe og en bolle, inden det meste af skolen tager af sted på tur til 

København. Eleverne er en blandet flok af unge mennesker. Her er både 

cowboybukser, joggingtøj, kasketter og kjoler.”  

(Helene Valgreen, 22/3 2009, højskole C) 

Boks 15: Uddrag af forskerens observationsnotater, højskole C 
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Boks 16: Fotocollage I fra højskole C 
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“Helene river et stykke papir af flipoveren til dem hver, så de har plads nok at tegne 

på. Rasmus smutter ud og henter en kop kaffe, og de andre går i gang med at tegne. 

Der er ikke megen tøven, men de starter bare med at tegne. Nogle stopper dog op 

og kigger lidt rundt på de andres og tegner så videre. Anne sukker og klør sig i håret. 

Alle er stille og meget koncentrerede. Christoffer går over til bordet med vand og 

tager en kande og et glas. Rasmus læser papiret med beskrivelsen og ser tænksom 

ud, inden han rigtig starter. Nogle starter kronologisk med rødderne, mens andre 

først tegner træet og skriver personer mv. på bagefter. Eleverne har mere eller 

mindre neutralt tøj på som jeans og T-shirts. Christoffer har dog shorts og støvler 

på. Helene spørger, om det går godt. Nanna spørger, om det kun skal være gode 

ting. Dertil svarer Helene, at opgavens hensigt er at få ressourcer frem, men at der 

også kan være dårlige ting i ens rødder. ”Det er måske lidt urealistisk kun med gode 

ting” siger Nanna. ”Ja, det er rigtig nok” siger Helene ”Jeg kan se, du har lavet en 

knækket gren her, og det er fint og kreativt, men det skal ikke ende med et dødt 

træ, hvis du forstår”. Den er Nanna med på. Rasmus spørger, om det er ok, at man 

går ud og ryger en smøg og tænker lidt over det. ”Det må du gerne. Det er helt fint. 

Vi holder også 10 minutters pause om et kvarter” siger Helene. Så Rasmus beslutter 

sig til at vente til pausen. Jeg tager lidt billeder. “ (Marie Bergmann, 22/3 2009, 

højskole C) 90 

Boks 17: Uddrag af forskningsassistentens observationsnotater, højskole C 

  

                                                      

90 Elevernes navne er anonymiseret af forskeren, som også har forestået mindre sproglige 
rettelser i uddraget. 
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Boks 18: Fotocollage II fra højskole C 
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Svar på arbejdsspørgsmål 

Jeg indleder med at beskrive baggrunden for mit valg af højskolen som ramme for 

workshopperne samt specifikt baggrunden for udvælgelsen af de tre pågældende 

skoler. Med henblik på at gøre Kollektiv Narrativ Praksis nærværende beskriver jeg 

workshoppernes forløb og viser forskellige eksempler på elevcertifikater. I 

præsentationen af de enkelte højskoler og deres elever kan jeg, med fotocollager og 

beskrivelser af mine og forskningsassistentens umiddelbare indtryk, vise mine 

pædagogiske overvejelser i højere grad end at forklare dem.  
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10 ANALYSE 

 

ikke hælde virkeligheden på digte 

ikke hælde digte på virkeligheden 

bare skrive digte, 

virkelige digte 

Søren Ulrik Thomsen, 1982.  

Fra digtsamlingen: ”Ukendt under den samme måne”. 

 

Arbejdsspørgsmål 

I dette kapitel vil jeg analysere min empiri. Jeg begynder analysen med udgangspunkt 

i Grounded Theory. Dernæst inddrager jeg Aaron Antonovskys teori om oplevelse af 

sammenhæng. Herefter følger min teoretiske model Vejledningsspiralen, hvorefter 

jeg går over til en fortolkning af data ud fra analysemodellerne SWOT og TOWS. Jeg 

slutter af med en kritik af metoderne og peger på andre fund i datamaterialet. 

Spørgsmålet er: Hvordan kan jeg analysere min empiri i relation til 

forskningsspørgsmålet ved at vise forskellige perspektiver mere end forklare? 

10.1 INDLEDNING TIL GT-ANALYSEN 

Analysen tager udgangspunkt i Grounded Theory med kodninger og kategoriseringer 

af elevernes logbøger og de individuelle interview med vejlederne. For elevernes 

vedkommende er fokus på deres egen oplevelse og vurdering af Kollektiv Narrativ 

Praksis. For vejledernes vedkommende er fokus på deres oplevelse og vurdering af, 

hvad eleverne fik ud af workshoppen. 

Ud fra elevernes logbøger (i alt 19) har jeg udvalgt 67 citater, som jeg gennem åben 

kodning finder centrale for elevernes oplevelse og vurdering af Kollektiv Narrativ 

Praksis. For at gøre kodningsprocessen transparent viser jeg i første omgang 

kategoriseringerne skole for skole. Derefter samler jeg de tre skolers kategorier i 

hovedkategorier i første del af aksekodningen. 

Efter det følger den samme proces for vejlederne fra citater til kategorier til 

hovedkategorier. 

Derefter følger anden del af aksekodningen, som tager udgangspunkt i fire 

dimensioner fra elevernes logbøger: køn, alder, uddannelsesbaggrund og højskole. 

Til sidst anvender jeg selektiv kodning, hvor jeg angiver en overordnet kernekategori. 
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Jeg har indtastet citaterne fra elever og vejledere i en database. Denne 

fremgangsmåde gør materialet mere overskueligt, og giver mig mulighed for at 

analysere data på kryds og tværs. 

10.2 ELEVERNES LOGBØGER 

Eleverne på de tre højskoler har fået samme otte spørgsmål, som de har svaret på i 

deres logbøger efter workshoppen. Logbøgerne er små notesbøger, som er 

håndskrevne. Efterfølgende er logbøgerne blevet transskriberet til Word af 

cand.pæd. Viggo Nørgaard Nielsen (Bilag 1-3). Elevcitaterne er transskriberet direkte 

fra elevernes håndskrevne logbøger uden rettelser af sproglige eller grammatiske 

fejl. I min Grounded Theory-analyse fokuserer jeg på elevernes svar på spørgsmål 4-

5, da de specifikt handler om elevernes oplevelse og vurdering af workshoppen om 

Kollektiv Narrativ Praksis. Spørgsmål 1-3 er personoplysninger, og svarene har jeg 

vist under præsentationen af hver enkelt skole. Desuden bruger jeg elevernes svar 

på spørgsmål 1-3 i aksekodningen. Svarene på spørgsmål 6-8 anvender jeg senere i 

kapitlet. 

Logbogsspørgsmål: 

1) Kvinde/mand 

2) Alder 

3) Uddannelsesbaggrund 

4) Hvad har workshoppen i dag fået dig til at tænke på? 

5) Beskriv hvordan det var at være med i workshoppen i dag. 

6) Beskriv din oplevelse af at gå på højskole. 

7) Beskriv din oplevelse af den vejledning, du får på højskolen. 

8) Andet du gerne vil fortælle? 

I de følgende afsnit tager jeg udgangspunkt i de 67 citater, der er fremkommet ved 

elevernes svar på spørgsmål 4 og 5. Nummereringen af citaterne henviser til en 

bestemt skole og en bestemt elev. A5 er fx elev på højskole A. En oversigt over den 

enkelte elevs alder, køn og uddannelsesbaggrund blev vist i præsentationen af hver 

enkelt højskole. 

10.2.1 KATEGORIER FRA ELEVERNES LOGBØGER – HØJSKOLE A 

På højskole A har jeg grupperet elevernes citater i seks kategorier. Disse kategorier 

er her oplistet i alfabetisk rækkefølge: 

 Deltagelse i forskningen giver håb om, at vejledning kan blive bedre for unge i 

fremtiden 
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 Jeg blev positivt overrasket 

 Workshoppen gav ikke mening for mig 

 Workshoppen har fået mig til at tænke over mit liv 

 Workshoppen har motiveret mig til at give mine positive oplevelser på 

højskolen videre til andre unge 

 Workshoppen var anderledes end noget, jeg har prøvet før 

Af Bilag 4 fremgår det, hvilke elevcitater, jeg har grupperet i hvilken kategori. Som 

jeg nævnte i introduktionen til analysen er elevcitaterne transskriberet direkte fra 

elevernes håndskrevne logbøger. Der er således ikke rettet sproglige eller 

grammatiske fejl, da jeg gerne vil vise elevernes udsagn, som de faktisk fremstår i 

logbøgerne. 

Som det ses i Bilag 4 er der spredning i elevernes modtagelse af Kollektiv Narrativ 

Praksis på højskole A. På den ene side er de fleste af eleverne positive, både når det 

gælder deres personlige oplevelse af workshoppen, og når det gælder deres 

overvejelser om, hvordan de kan give deres positive oplevelse af det at gå på 

højskole videre til andre unge. På den anden side har to af eleverne oplevet 

workshoppen som trist og nytteløs. Fem af citaterne peger på, at workshoppen var 

anderledes end noget, de havde prøvet før, og i den kategori svinger beskrivelserne 

fra, at det var svært at blive klog på, til at det var interessant, fedt og sjovt. 

På et strukturelt niveau har størstedelen af eleverne vanskeligheder med skriftligt 

dansk i større eller mindre grad. 

10.2.2 KATEGORIER FRA ELEVERNES LOGBØGER – HØJSKOLE B 

På højskole B har jeg grupperet elevernes citater i fem kategorier. Disse kategorier er 

her oplistet i alfabetisk rækkefølge: 

 Det er rart at kunne bidrage til andres liv med sin historie 

 Jeg har ikke prøvet noget lignende før 

 Workshoppen fik mig til at se mere positivt på mig selv 

 Workshoppen gav anledning til refleksion 

 Workshoppen gav mere afklaring om uddannelsesvalg 

Af Bilag 5 fremgår det hvilke elevcitater, jeg har grupperet i hvilken kategori. Også 

her er elevcitaterne transskriberet direkte fra elevernes håndskrevne logbøger. 

Som det vises i Bilag 5 har eleverne på højskole B i højere grad samme oplevelse af 

Kollektiv Narrativ Praksis end det var tilfældet for eleverne på højskole A. På højskole 

B er elevernes citater udelukkende positive. Af svarene fremgår det, at workshoppen 
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har fået eleverne til at reflektere over deres liv med udgangspunkt i den unikke 

hændelse, de fortalte om. Flere af eleverne fremhæver elementet at dele deres 

historie med andre, både det at fortælle ens egen historie og det at høre de andres. 

Flere elever er i stand til at se en sammenhæng mellem Kollektiv Narrativ Praksis og 

deres personlige afklaring af uddannelse. En af eleverne peger på, at alle har noget, 

man kan videregive til gavn for andre. 

På et strukturelt niveau er det kun et par af eleverne på højskole B, der ikke mestrer 

skriftligt dansk sprog og grammatik perfekt. 

10.2.3 KATEGORIER FRA ELEVERNES LOGBØGER – HØJSKOLE C 

 

På højskole C har jeg grupperet elevernes citater i tre kategorier. Disse kategorier er 

her oplistet i alfabetisk rækkefølge: 

 Workshoppen fik mig til at se mere positivt på mit liv 

 Workshoppen fik mig til at tænke over mit liv 

 Workshoppen gav os et større fællesskab i gruppen 

Af Bilag 6 fremgår det, hvilke elevcitater, jeg har grupperet i hvilken kategori. 

Ligesom ved kodningerne fra højskole A og B, er elevcitaterne transskriberet direkte 

fra elevernes håndskrevne logbøger. 

Bilag 6 viser, at alle elevcitater fra højskole C er positive. De tre kategorier støttes af 

henholdsvis tre, fem og seks elever. Flere af eleverne skriver, at workshoppen både 

har fået dem til at tænke over deres egen situation og de mennesker, der betyder 

noget for dem. Tre af eleverne peger på, at workshoppen har styrket fællesskabet i 

gruppen, fordi de har delt historier. Kendetegnende for højskole C er, at 

elevcitaterne kredser om eksistentielle emner, fx hvordan en elev er kommet videre 

efter en livskrise, hvad der betyder noget for den enkelte, hvem man er, og at man 

ikke skal følge med strømmen. 

På et strukturelt niveau har en af eleverne en større udfordring med skriftligt dansk 

sprog og grammatik. 

10.2.4 HOVEDKATEGORIER FRA ELEVERNES LOGBØGER 

I det følgende har jeg grupperet kategorierne af elevcitaterne fra alle tre højskoler i 

syv hovedkategorier i Bilag 7. Tabellen i bilaget skal læses således, at 

hovedkategorien fremstår i grøn, kategorierne i lys grøn, og selve citaterne, hvor det 

hele stammer fra, hvor det er ’grounded’, på hvid baggrund. Hver hovedkategori 
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bliver støttet af et antal kategorier, der igen bliver støttet af et antal elevcitater. 

Hovedkategorierne er oplistet i alfabetisk orden. 

De syv hovedkategorier er: 

 Eleverne vil gerne bidrage positivt til andre menneskers liv med deres 

fortælling91 

 Kollektiv Narrativ Praksis er anderledes end noget, eleverne har prøvet før92 

 Kollektiv Narrativ Praksis giver eleverne et større fællesskab93 

 Kollektiv Narrativ Praksis giver ikke mening for eleverne94 

 Kollektiv Narrativ Praksis har givet anledning til refleksion hos eleverne95 

 Kollektiv Narrativ Praksis har givet eleverne et mere positivt syn på sig selv og 

deres liv96 

 Kollektiv Narrativ Praksis har givet eleverne mere afklaring i forhold til 

uddannelsesvalg97 

 

Grupperingen af kategorierne i hovedkategorier sker udelukkende som en måde at 

strukturere kategorierne på og er altså ikke en normativ opdeling af, hvad der er 

mest værdifuldt. Det betyder, at hovedkategorierne skal kunne rumme alle 

kategorierne, også de modsætningsfyldte udsagn. I mit materiale betyder det fx, at 

de negative udsagn fra elever fra højskole A også skal vise sig i hovedkategorierne.  

10.3 INTERVIEW MED VEJLEDERNE 

Interviewene med de tre vejledere fandt sted på hver sin højskole i forlængelse af 

workshoppen med deres elever. 

Ud fra de tre vejlederinterview har jeg udvalgt 30 citater, som jeg finder centrale for 

vejledernes oplevelse og vurdering af Kollektiv Narrativ Praksis. I første omgang viser 

jeg mine kategoriseringer af citaterne skole for skole. Derefter samler jeg de tre 

vejlederes kategorier i hovedkategorier. Herefter angiver jeg en overordnet 

kernekategori for samtlige kategorier og hovedkategorier hos vejledere og elever, 

hvorefter jeg går over til en samlet analyse af materialet. 

                                                      

91 Tre kategorier støtter hovedkategorien om ‘bidrag’. 
92 Fire kategorier støtter hovedkategorien vedrørende ‘anderledes’. 
93 En kategori støtter hovedkategorien vedrørende ‘fællesskab’. 
94 En kategori støtter hovedkategorien ’ikke mening’. 
95 Tre kategorier støtter hovedkategorien ‘refleksion’.  
96 To kategorier støtter hovedkategorien vedrørende ‘positiv’. 
97 En kategori støtter hovedkategorien vedrørende ‘uddannelsesvalg’. 
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Mine interview med vejlederne er baseret på det kvalitative, semistrukturerede 

forskningsinterview (Kvale 1997). Min Grounded Theory-analyse af de tre interview 

tager udgangspunkt i følgende fem spørgsmålskategorier: 

 Hvordan opfattede du workshoppen med de unge om Kollektiv Narrativ 

Praksis i dag? 

 Hvad kom du til at tænke på i løbet af dagen, altså tanker som blev sat i gang 

af workshoppen? 

 Var der noget, du særlig godt kunne lide ved workshoppen? Kan du prøve at 

beskrive det? 

 Var der noget ved workshoppen, du ikke synes fungerede så godt? 

 Hvad tager du med dig fra workshoppen i dag? 

Udover disse spørgsmål interviewede jeg også højskolevejlederne om det at være 

højskolevejleder og om deres syn på de unge. Deres beskrivelse af dette vender jeg 

tilbage til i slutningen af kapitlet. 

Interviewene med vejlederne er optaget med mp3 og derefter aflyttet og 

transskriberet. 

 

Alle højskoler 

Liste med vejledere sorteret efter højskole 

Højskole Alder Køn Uddannelse 

Højsk. A 48 Kvinde 

Lærer, Uddannelses- og erhvervsvejleder 

(diplomuddannelsen), diverse kurser i vejledning 

Højsk. B 57 Kvinde 

Lærer, bifag i idræt, to moduler af 

vejlederuddannelsen på diplomniveau, diverse 

kurser i vejledning 

Højsk. C 41 Mand 

Lærer, i gang med vejlederuddannelsen på 

diplomniveau, diverse kurser i vejledning 

     Tabel 6: Vejlederoplysninger 

Som det fremgår af Tabel 6 er der tale om tre veluddannede vejledere, som ud over 

en læreruddannelse også er færdiguddannede som - eller er i gang med at uddanne 

sig til vejleder. Der er to kvinder og en mand og kendetegnende for alle tre er, at de 

ud over formel uddannelse også løbende deltager i efteruddannelse i form af diverse 

kurser i vejledning. 
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10.3.1 KATEGORIER FRA VEJLEDERINTERVIEW: HØJSKOLE A 

 

I det følgende har jeg grupperet vejleder A’s citater i ni kategorier. Disse kategorier 

er her oplistet i alfabetisk rækkefølge: 

 Drengene syntes, det var svært 

 Eleverne kan også godt lide at lytte 

 Eleverne lærte noget nyt af workshoppen 

 Eleverne syntes, det var spændende 

 Jeg fik lyst til selv at prøve værktøjet af 

 Kollektiv Narrativ Praksis er ikke lige velegnet for alle 

 Pigerne arbejdede godt 

 Refleksionen i sig selv er guld værd 

 Valget af elevernes egen historie er afgørende 

Af Bilag 8 fremgår det, hvilke vejledercitater, jeg har grupperet i hvilken kategori. Da 

der kun er én vejleder pr. skole, fungerer kategoriseringerne i første omgang på den 

måde, at jeg kondenserer meningen af hver enkelt vejleders udsagn i kategorier. 

Derfor er der ofte kun ét citat pr. kategori. Kategorierne er forskellige alt efter 

hvilken vejleder, der udtaler sig. Senere samler jeg alle tre vejlederes kategorier i 

hovedkategorier. 

Som det vises i Bilag 8 ser vejleder A en betydelig forskel på drengenes og pigernes 

tilgang til og oplevelse af Kollektiv Narrativ Praksis. Hvor drengene havde svært ved 

”at honorere det, som de blev udfordret på”, gik pigerne ”rigtig godt til den”.  

Årsagen til forskellen forklarer vejleder A med valget af den unikke hændelse. Hun 

uddyber: 

”For de to af drengene tror jeg, det er valg af den der skelsættende oplevelse. Det 

var det der med, at de har droppet ud af gymnasiet, og der var de måske lidt mere 

sårbare i forhold til det end, hvad de lige havde regnet med”. 

I modsætning til de to drenges sårbare unikke hændelse, havde flere af pigerne valgt 

den første glade dag på højskolen, hvor de er gået fra noget, ”der havde været svært 

og surt og folkeskoleagtigt til at være frie…”. 

Vejleder A giver udtryk for, at hun oplevede, Kollektiv Narrativ Praksis var svært for 

alle eleverne, men også spændende: ”Det, jeg godt kan lide ved det er, at de vrider 

sig lidt.” Det, at eleverne kommer til at reflektere, er guld værd, ifølge vejleder A. 
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10.3.2 KATEGORIER FRA VEJLEDERINTERVIEW: HØJSKOLE B 

 

I det følgende har jeg grupperet vejleder B’s citater i ti kategorier. Disse kategorier er 

her oplistet i alfabetisk rækkefølge: 

 Alle kom til orde 

 Det er rart med inspiration udefra 

 Det giver åbenhed, at man selv bestemmer, hvordan man vil fortælle det 

 Eleverne agerede positivt 

 Eleverne får noget ud af det på forskelligt vis 

 Eleverne var lyttende og reflekterende 

 I andre gruppesammenhænge ville det måske ikke fungere 

 Ingen blev holdt tilbage 

 Jeg overvejer at bruge Kollektiv Narrativ Praksis i min vejledning 

 Man bestemmer selv, hvad man vil fortælle 

Af Bilag 9 fremgår det, hvilke vejledercitater, jeg har grupperet i hvilken kategori. 

Som det ses i bilaget fremhæver vejleder B, at alle elever kom til orde i 

workshoppen. Ingen blev holdt tilbage. Eleverne agerede positivt, var ”klar på 

opgaven og var lyttende og reflekterende”. En styrke ved Kollektiv Narrativ Praksis 

er, ifølge vejleder B, at man selv kan bestemme, ”hvad det er for en historie, man 

gerne vil fortælle”. 

Vejleder B påpeger, at det for vejlederen er rart med inspiration udefra. Hun 

overvejer at bruge Kollektiv Narrativ Praksis i sin vejledning, men i så fald vil hun 

inddrage sin kollega. 

10.3.3 KATEGORIER FRA VEJLEDERINTERVIEW: HØJSKOLE C 

 

I det følgende har jeg grupperet vejleder C’s citater i fem kategorier og oplistet dem i 

alfabetisk rækkefølge: 

 Alle kan få fortalt deres historie 

 Eleverne arbejdede koncentreret 

 Eleverne kunne godt have brugt mere tid 

 Workshoppen fik mig til at reflektere over min egen undervisning og 

vejledning 

 Workshoppen gav mig inspiration til min undervisning og vejledning 
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Af Bilag 10 fremgår det, hvilke vejledercitater, jeg har grupperet i hvilken kategori. 

Som det ses i bilaget, har Vejleder C oplevet, at workshoppen gav mulighed for, at 

alle elever kunne få fortalt deres historie ”stille og roligt”. Eleverne arbejdede 

koncentreret og seriøst, selvom de godt kunne have brugt mere tid. Vejleder C havde 

også forventet, at eleverne ville gå ”koncentreret til værks”, og giver følgende 

begrundelse: ”Hvis de bliver taget ordentligt imod og opfattet seriøst, så arbejder de 

seriøst med det, de skal.” 

 

Vejleder C fremhæver, at det er spændende som vejleder at se andre fagpersoner 

arbejde med ens elever, fordi ”det giver nogle inspirationsvinkler både til 

undervisningen og til min vejledning”. 

10.3.4 FRA KATEGORIER TIL HOVEDKATEGORIER: VEJLEDERNE 

I det følgende har jeg grupperet kategorierne af vejledercitaterne fra alle tre 

højskoler i fem hovedkategorier. Som hos eleverne skal tabellen i Bilag 11 læses 

således, at hovedkategorien fremstår i grøn, kategorierne i lys grøn, og selve 

citaterne, hvor det hele stammer fra, hvor det er ’grounded’ på hvid baggrund. Hver 

hovedkategori bliver støttet af et antal kategorier, der igen bliver støttet af et antal 

vejledercitater. Hovedkategorierne er oplistet i alfabetisk orden. 

De fem hovedkategorier er: 

 Forskerens involvering af vejlederen, giver vejlederen inspiration98 

 Kollektiv Narrativ Praksis har givet anledning til refleksion hos eleverne99 

 Kollektiv Narrativ Praksis kræver, at deltagerne føler sig trygge100 

 Workshoppen gav mening for eleverne101 

 Workshoppen gav plads til alles historier102 

 

Som hos eleverne er grupperingen af kategorierne i hovedkategorier ikke normativ 

forstået på den måde, at noget er mere eller mindre værd. Det er alene en måde at 

strukturere materialet på. 

                                                      

98 Fem kategorier støtter denne hovedkategori. 
99 Fem kategorier støtter denne hovedkategori. 
100 To kategorier støtter denne hovedkategori. 
101 Seks kategorier støtter denne hovedkategori. 
102 Seks kategorier støtter denne hovedkategori. 
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Alle tre vejledere giver udtryk for på forskellig vis, at workshoppen med Kollektiv 

Narrativ Praksis har givet anledning til refleksion hos deres elever, men at valget af 

elevernes egen fortælling er afgørende. To af vejlederne peger på, at Kollektiv 

Narrativ Praksis kræver, at deltagerne føler sig trygge. Alle tre vejledere har oplevet, 

at workshoppen gav mening for eleverne103, også selvom nogle af eleverne fandt 

Kollektiv Narrativ Praksis svær. 

Alle tre vejledere nævner desuden på forskellig måde, at de er blevet inspireret af at 

opleve en person udefra lede en workshop med Kollektiv Narrativ Praksis for deres 

elever. 

10.3.5 DELRESULTAT AF KODNINGER 

På et overordnet niveau viser kodningen af data hvor udfordrende, det kan være at 

benytte sig af Grounded Theory, fordi man som forsker skal tage udgangspunkt i det, 

der viser sig. Og det, der viser sig, er vanskeligt at styre. Det skal heller ikke styres, da 

jeg netop er interesseret i det, der viser sig. Det er samtidigt et dilemma, fordi jeg 

som forsker gerne vil sige noget generelt om det, jeg forsker i. Jeg spørger eleverne 

om nøjagtigt det samme104, og får 19 forskellige svar. Og hvad vejer tungest: Et stort 

antal af nogenlunde enige elever eller de to elever, der siger noget helt andet? Med 

Grounded Theory kan jeg vise mangfoldigheden, fordi jeg ikke på forhånd har 

afgrænset elevernes mulighed for at svare. Ud over at få noget at vide om deres 

oplevelse af Kollektiv Narrativ Praksis får jeg dermed også indsigt i deres måde at 

kommunikere på, deres tilgang til vejledning, skole og læring samt deres livsværdier. 

Uden at reducere betydningen kræver Grounded Theory, at svarene kategoriseres. 

Det har jeg gjort, hvilket giver resultatet struktur. Jeg har gjort det vel vidende, at 

strukturen er noget, jeg som forsker skaber, noget der viser sig for mig. Dermed 

griber jeg ind i materialet og former det efter, hvad jeg ser. Det er en uundgåelig del 

af processen. Samtidig har jeg søgt at være tro overfor materialet og anvendt 

principperne i Grounded Theory. Dette indbefatter en konstant bevægelse mellem 

induktion og deduktion (Boolsen 2010:207). Noget viser sig i materialet, jeg 

analyserer det, vender tilbage til data, analyserer igen, osv. 

I forhold til den konkrete kodning af interviewene med vejlederne viser det sig, at de 

oplevede, at Kollektiv Narrativ Praksis gav mange lag af mening for eleverne. Først og 

fremmest giver det plads til alles fortælling, som sættes ind i en fælles kontekst og 

dermed anerkendes bredt. Vejlederne var også enige om, at Kollektiv Narrativ 

                                                      

103 Forskerens fortolkning af kategorierne.  
104 Se de skriftlige logbogsspørgsmål tidligere i kapitlet.  
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Praksis giver plads til refleksion, og at eleverne både lærer ved at fortælle deres egen 

historie og ved at lytte til de andres. Ifølge vejlederne var eleverne interesserede, 

nysgerrige og koncentrerede, og fortællingerne gav anledning til nye ideer og nye 

muligheder. Samtidig påpeger vejlederne, at Kollektiv Narrativ Praksis ikke 

nødvendigvis er velegnet for alle. Metoden kræver, at eleverne føler sig trygge, så de 

tør vise åbenhed og mod. Vejlederne mente, det var frugtbart for eleverne at få 

fortalt deres historie, selvom det også gav en sårbarhed at få deres private historie 

ud i det åbne rum til offentlig diskussion. Vejlederne oplevede desuden, at det var 

inspirerende at blive involveret af forskeren undervejs, fordi det havde fået dem til 

at reflektere over deres egen praksis. Fra vejledernes perspektiv viste refleksionen 

sig at have potentiale for processen på flere niveauer: Individuelt, mellem eleverne, 

mellem elever og vejledere, og mellem vejledere og forsker. 

Kodningen af elevernes logbøger viser en mere blandet reaktion, om end de fleste er 

positive overfor Kollektiv Narrativ Praksis. På spørgsmålet om, hvad workshoppen 

havde fået dem til at tænke på, svarer en af eleverne på højskole A således: 

”Workshoppen har fået mig til at tænke mere intensivt over, hvad det specielt er, 

der gør, at jeg er så glad for at gå på højskole. Det har fået mig til at være mere 

opmærksom på, hvad mine indre værdier er, når det handler om skole/uddannelse. 

Samtidig har det motiveret mig til at give mine positive oplevelser videre til andre 

unge, der efter min opfattelse sikkert også ville føle at et højskoleophold kunne være 

en stor hjælp (både personligt men også for valget af eksempelvis uddannelse). 

Personligt synes jeg meget godt om ideen med workshoppen. Jeg synes, at tanker, 

overvejelser og ideer meget bedre kan udvikles i en ”levende” opgave end bare et 

monotont foredrag. Det fanger interessen og giver lyst til at fordybe sig i temaet. 

Workshoppen har givet mig en positiv oplevelse af spændende vejledning og gav mig 

noget, jeg kunne tage med ud af den”.105  

Kvinde, 17 år (A3) 

Citatet viser, at workshoppen ikke blot har givet eleven større indsigt i egne værdier 

og holdninger, men også at hun tænker over, hvordan hun kan bidrage positivt til 

andre unges liv ved at give sin egen fortælling videre. Her er vi ved et særligt 

kendetegn ved Kollektiv Narrativ Praksis, som handler om at bidrage positivt til 

andre menneskers liv gennem dels ens egen fortælling og dels den fælles fortælling, 

som bygges op undervejs. 

                                                      

105 Her er citatet korrigeret for grammatiske fejl af forskeren. Det gælder også de andre 
elevcitater i dette afsnit. 
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Men ikke alle involverede elever var positive overfor metoden. Det, der især skilte, 

var hvorvidt de faktisk havde fundet frem til en unik hændelse, et særligt tidspunkt, 

hvor de havde en positiv oplevelse af det at gå i skole106. To af de unge mænd fra 

højskole A havde valgt den dag, hvor de afbrød ungdomsuddannelsen i utide. Det, 

der umiddelbart havde lignet en succes for dem ved at de havde sagt fra, havde 

taget sagen i egen hånd, og meldt sig ud af skolen, viste sig at være en negativ og 

ubearbejdet oplevelse. Ligesom i anden narrativ vejledning kan man i Kollektiv 

Narrativ Praksis gå i dybden med få centrale begivenheder i menneskers liv, som 

udfoldes og på sigt kan give styrke og empoverment. Men hvis der som her vælges 

en situation, som er negativt ladet, bliver det hårdt for deltagerne at bruge en hel 

workshopdag på en oplevelse, der grundlæggende er fuld af nederlag. På 

spørgsmålet om, hvad han havde fået ud af workshoppen skrev den ene af de 

føromtalte unge mænd således: 

”Hvor dygtig jeg er til at tegne. Hvor glad jeg er for, at jeg ikke er på et gymnasium. 

Og så tænker jeg over nytteværdien af at opholde sig på et dansk universitet. Jeg har 

oplevet det [workshoppen] som temmelig nytteløst”. 

Mand, 17 år (A5) 

Ironien i den første sætning er ikke til at tage fejl af. Jeg har set hans tegning, der 

åbenlyst viser, at han netop ikke er særlig god til at tegne. Citatet viser dermed hvor 

vigtigt det er, at workshoplederen forsøger at sikre sig, at der reelt er tale om 

positive unikke hændelser for deltagerne, således at workshoppen ikke i stedet 

bliver en mindedag over personlige nederlag og dermed meningsløs i forhold til en 

konstruktiv forholden sig til fremtidig karriere. Der, hvor eleverne havde fundet frem 

til ’ægte’ unikke hændelser, var reaktionerne på deres udbytte af workshoppen som 

sagt positive, også når det gjaldt karriereperspektivet: 

”Spændende og lærerigt. God stemning og helt klart noget der har fået mig til at 

reflektere over mig selv. Jeg ved ikke om jeg reelt set er kommet tættere på et 

uddannelsesvalg, men jeg har i hvert fald fået en metode til at få afklaret og opdaget 

en masse ting omkring mig selv, som – i mine øjne – gør mig mere kvalificeret til at 

træffe det rigtige valg”.  

Mand, 21 år (B1) 

 

                                                      

106 Dette gælder kun for højskole A og B, hvor metoden var Fælles narrativ tidslinje, som 
tager udgangspunkt i unikke hændelser. 
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10.4 DIMENSIONER – FØRSTE DEL 

Som jeg har beskrevet i tidligere i afsnittet om Grounded Theory107 er første trin den 

åbne kodningsproces, hvor kategorier og hovedkategorier bestemmes. Næste trin er 

aksekodningen, som jeg beskrev på følgende måde:  

”Med aksekodningen sker en dybere forståelse af opdelingen af kategorier og 

hovedkategorier, og her forfølger forskeren egenskaber og dimensioner, hvorved 

kategorier og hovedkategorier forbindes på tværs af materialet. Dimensionerne skal 

pege på variationer i egenskaberne, som på samme tid gør temaerne specifikke og 

breder dem ud.”108  

Jeg har som sagt udvalgt fire dimensioner, som jeg i det følgende undersøger 

betydningen af: elevernes køn, alder, uddannelsesbaggrund og hvilken højskole, de 

går på. Grounded Theory fordrer optælling af udsagn, hvilket får den konsekvens, at 

der vil forekomme mange tal og antal i afsnittene om dimensionernes betydning. Det 

er dog ikke udtryk for, at der pludselig er tale om kvantitativ forskning. Det 

kvantificerbare i Grounded Theory sker som en måde at strukturere og analysere sit 

materiale på, men der er stadig tale om kvalitativ forskning (McLeod 2011:119).  

I logbøgerne spørger jeg som sagt eleverne om deres alder, køn og 

uddannelsesbaggrund. Desuden ved jeg, hvilken højskole de går på. Disse fire 

grupper af stamoplysninger er mine dimensioner i aksekodningen og danner 

grundlag for min bearbejdning af data i forhold til forbindelserne mellem dem 

sammenholdt med kodningen af deres besvarelser vedrørende Kollektiv Narrativ 

Praksis. Med forfølgelsen af disse fire dimensioner har jeg valgt fire forholdsvis 

neutrale perspektiver.  

Figur 1 viser, hvordan eleverne er fordelt i forhold til dimensionerne køn, alder, 

højskole og uddannelsesbaggrund. Her fremgår det, at alle elever på højskole A er 

17-18 år og har 9. eller 10. klasse. På højskole B er eleverne 19-23 år og alle med en 

gymnasial uddannelse. På højskole C er eleverne 20-24 år med fire elever med en 

gymnasial uddannelse og tre uden (se Tabel 1 og Tabel 2 for yderligere overblik). 

Dimensionerne højskole, alder og uddannelsesniveau hænger dermed sammen. 

Kønsdimensionen er derimod mere uafhængig, da fordelingen af mænd og kvinder 

er nogenlunde ligeligt fordelt på højskole, uddannelsesniveau og alder. Køn er 

dermed som den eneste dimension relativt uafhængig af de andre dimensioner. 

                                                      

107 Om Grounded Theory, se afhandlingens kapitel 7. 
108 Citat fra afhandlingens afsnit 7.1.2. 
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Figur 1: Fordeling af elever på dimensioner 

*: Se fodnote109 

Til at analysere elevernes logbøger har jeg anvendt NVivo i version 9. 

10.4.1 SAMMENFATNING 

 Dimensionerne højskole, alder og uddannelsesniveau hænger sammen. 

 Kønsdimensionen er relativt uafhængig af de andre dimensioner, da 

fordelingen af mænd og kvinder er nogenlunde ligeligt fordelt på højskole, 

uddannelsesniveau og alder.  

 

10.5 DIMENSIONER – ANDEN DEL 

For at kunne undersøge ligheder og forskelle blandt eleverne indenfor og på tværs af 

de fire dimensioner, har jeg valgt først at kigge på de mere neutrale karaktertræk 

ved elevernes besvarelser, nemlig antallet af ord, de benytter, samt ligheder og 

forskelle i de ord, de bruger. Først derefter ser jeg på sammenhængen mellem de 

fire dimensioner og betydningen i elevernes logbøger, som den er kommet frem 

gennem min Grounded Theory analyse. 

Antallet af ord siger ikke noget om ordenes betydning, men alligevel viser der sig 

klare mønstre. Tabel 7 viser de fire dimensioner i yderste venstre kolonne. 

  

                                                      

109 En elev i denne gruppe har gennemført HG grundforløb. 
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  Alle Elever 19 42,6 36,7 58,8 32,5 7,1 

 I Kvindelige elever 11 53,7 42,2 82,2 37,7 6,7 

D
im

en
si

o
n

er
 

 Mandlige elever 8 27,4 29,3 26,6 25,4 7,5 

II Elever fra højskole A 6 40,8 36,3 56,5 29,8 10,2 

 Elever fra højskole B 6 36,2 38,8 66,3 41,7 7,3 

 Elever fra højskole C 7 49,7 35,3 54,3 27,0 4,1 

III Elever 17-18 år 6 40,8 36,3 56,5 29,8 10,2 

 Elever 19-20 år 6 39,0 26,8 53,3 34,3 0,8 

 Elever 21-22 år 5 60,2 50,2 56,4 35,4 5,8 

 Elever 23-24 år 2 15,0 34,0 88,0 28,0 19,5 

IV Elever med 9.kl. 4 30,5 28,8 40,0 22,0 0,3 

 Elever med 10.kl.* 5 44,6 38,8 57,6 34,8 15,4 

  Elever med gymnasial udd. 10 46,5 38,9 66,9 35,6 5,6 

Tabel 7: Gennemsnitlige antal ord pr. svar i logbøgerne 

*: Se fodnote110 

Den første dimension er køn. Her fremgår det, at kvinderne på de fire 

hovedspørgsmål gennemsnitligt har brugt markant flere ord end mændene. Især 

bruger kvinderne mange ord, når de skal beskrive deres oplevelse af at gå på 

højskole (82,2 ord). Men også spørgsmålet om, hvad workshoppen har fået dem til 

at tænke på resulterer i mange ord (53,7 ord). Mændene bruger i gennemsnit flest 

ord, når de skal beskrive, hvordan det var at være med i workshoppen (29,3 ord). 

Den anden dimension viser antallet af ord i logbøgerne ud fra hvilken højskole, 

eleverne går på. Antallet af ord, eleverne benytter på de tre højskoler, er forholdsvis 

ensartet og gældende for alle tre højskoler viser det sig, at der bliver brugt flest ord, 

                                                      

110 En elev i denne gruppe har gennemført HG grundforløb. 
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når eleverne skal beskrive det at gå på højskole. Alle eleverne er glade for at gå på 

højskole og vil gerne fortælle om det. Den største forskel på højskolerne viser sig, når 

eleverne skal beskrive deres oplevelse af den vejledning, de får på højskolen. Her 

bruger eleverne på højskole A og C henholdsvis 29,8 og 27,0 ord, mens eleverne på 

højskole B bruger 41,7 ord. En forklaring på denne forskel kunne være, at eleverne 

på højskole B har flere forslag til, hvordan skolens vejledning kunne blive endnu 

bedre. 

Den tredje dimension er elevernes alder. På spørgsmålet om, hvad workshoppen har 

fået dem til at tænke på bruger de 21-22-årige elever markant flere ord (60,2 ord), 

end de andre grupper. Det samme gør sig gældende, når de skal beskrive, hvordan 

det var at være med i workshoppen. Her bruger de 21-22-årige igen markant flest 

ord (50,2 ord). Til gengæld stiger skalaen ikke entydigt efter alder. De 23-24-årige 

elever bruger således kun 15,0 ord ved svaret på, hvad workshoppen har fået dem til 

at tænke på, hvilket er det laveste antal for de fire aldersgrupper. Kun ved 

beskrivelsen af det at gå på højskole topper gruppen af de ældste elever. Her er de 

23-24-årige til gengæld oppe på 88,0 ord. 

Den fjerde og sidste dimension er elevernes uddannelsesbaggrund. I svarene på de 

fire hovedspørgsmål er antallet af ord støt stigende med uddannelsesniveauet: jo 

mere uddannelse, jo flere ord. Især viser forskellen sig mellem 9. klasse og alle 

andre. Kun ved det sidste spørgsmål, om eleverne har andet, de gerne vil fortælle, 

bruger 10. klasses-eleverne flest ord. I de første fire svar følger kurverne dog 

hinanden, dvs. at der hvor en uddannelsesgruppe bruger få ord, gælder det også de 

andre uddannelsesgrupper, forholdsmæssigt set. Ved de fire første svar bruger alle 

uddannelsesgrupper færrest ord til at beskrive deres oplevelse af vejledningen på 

højskolen og flest ord til at beskrive deres oplevelse af det at gå på højskole. 

10.5.1 SAMMENFATNING 

Samlet set viser det sig, at for antallet af ord eleverne benytter, er der: 

 en tydelig forskel i forhold til køn, hvor pigerne benytter flere ord,  

 en tendens i forhold til uddannelsesniveau, hvor elever med højere 

uddannelsesniveau benytter flere ord,  

 en sammenhæng med alder, der er mere sammensat, samt  

 en lille variation i forhold til højskoledimensionen, hvor elever på højskole B 

benytter lidt flere ord til at beskrive deres oplevelser i relation til deres 

højskoleophold og den vejledning de modtager. 
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10.5.2 ELEVERNES ORDVALG 

 

Figur 2: Fordeling af elever ud fra deres ordvalg 

Figur 2 viser, hvordan eleverne fordeler sig, hvis man udelukkende ser på de ord, de 

anvender. Der er her tale om selve ordene inklusive eventuelle stavefejl. 

Systematiseringen af ordene forholder sig ikke til konteksten, og NVivo er et engelsk 

program. Der er udelukkende tale om ord, som de direkte viser sig i teksterne. 

Der, hvor logbogsbesvarelserne sprogligt ligner hinanden ud fra selve ordene, sættes 

de tæt sammen i figur 2. Og der hvor sproget er meget forskelligt, ender 

logbogsbesvarelserne langt fra hinanden. Det interessante ved figuren er, at 

eleverne i overvejende grad er sammenblandet og altså ligner hinanden og er 

forskellige fra hinanden sprogligt set på tværs af dimensionerne. Et eksempel på det 

er A3 og C7, som er placeret næsten nederst til højre i figuren. A3 er en 17-årig 

kvinde fra ungdomshøjskolen med 10. klasse. C7 er en 21-årig kvinde fra den almene 

højskole med gymnasial uddannelse. Den person, der sprogligt ligner de to kvinder 

mest, er B1, som er en 21-årig mand fra idrætshøjskolen med gymnasial uddannelse. 

På samme måde forholder det sig med gruppen midt i figuren, hvis tætteste relation 
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sprogligt set er mellem C6 og B6. C6 er en 24-årig mand fra den almene højskole 

med 9. klasse, og B6 er en 23-årig kvinde fra idrætshøjskolen med gymnasial 

baggrund. B4 er den, der ligner de to mest. B4 er en 19-årig mand fra 

idrætshøjskolen med gymnasial uddannelse. Den sidste i denne gruppe er A5, som er 

en 17-årig mand fra ungdomshøjskolen med 9. klasse. 

Et forbehold er, at NVivo ikke forholder sig til konteksten hvilket medfører, at 

programmet eksempelvis ikke forstår ironi. I mit materiale får det den konsekvens, 

at den negative og ironiske bemærkning fra A5 vedrørende Kollektiv Narrativ Praksis 

her bliver sat sammen med de andres positive ord111. Det giver en vis usikkerhed 

vedrørende resultatet men kun her. 

Som man kunne forvente, er der også eksempler på, at der hvor dimensionerne er 

ens, er sproget det også. Det gælder fx nederst i figuren, hvor B3 og B5 sprogligt 

ligner hinanden mest. B3 og B5 er begge 19-årige kvinder fra idrætshøjskolen med 

gymnasial uddannelse. 

Samlet set viser sammenligningen af elevernes ordvalg ikke nogen entydig 

sammenhæng med de fire dimensioner. Ligeså ens og ligeså forskellige eleverne er 

indenfor en dimension i deres ordvalg ligeså ens og ligeså forskellige viser de sig at 

være på tværs af dimensionerne. Helt tydeligt er det at eleverne fra de forskellige 

højskoler bliver blandet sammen, når man anvender NVivo’s ’cluster analysis’ 

baseret på ’word similarity’. 

10.5.3 SAMMENFATNING 

Ved at sammenholde konklusionerne omkring elevernes antal benyttede ord og 

ligheder i elevernes valg af ord, mener jeg således at have belæg for, at eleverne på 

tværs af højskolerne er lige så ens, som de er forskellige, og at man derfor kan 

opfatte eleverne på tværs af cases som en samlet elevgruppe. 

 

10.6 DIMENSIONER – TREDJE DEL 

For at komme tættere på betydningen af de fire dimensioner vil jeg i den følgende 

Tabel 8 se nærmere på dimensionerne i forhold til de syv hovedkategorier fra min 

åbne kodning og første del af aksekodningen:  

                                                      

111 A5 om workshoppen (uddrag): ”Hvor dygtig jeg er til at tegne. Hvor glad jeg er for at jeg 
ikke er på et gymnasium.” (Mand, 17 år). 
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  Alle elever 19 16 % 26 % 16 % 11 % 68 % 37 % 16 % 

D
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o
n

er
 

I Kvindelige elever 11 27 % 36 % 18 % 0 % 73 % 55 % 9 % 

 Mandlige elever 8 0 % 13 % 13 % 25 % 63 % 13 % 25 % 

II Elever fra højskole A 6 33 % 67 % 0 % 33 % 33 % 0 % 0 % 

 Elever fra højskole B 6 17 % 17 % 0 % 0 % 83 % 33 % 50 % 

 Elever fra højskole C 7 0 % 0 % 43 % 0 % 86 % 71 % 0 % 

III Elever 17-18 år 6 33 % 67 % 0 % 33 % 33 % 0 % 0 % 

 Elever 19-20 år 6 17 % 17 % 0 % 0 % 67 % 50 % 33 % 

 Elever 21-22 år 5 0 % 0 % 40 % 0 % 100 % 60 % 20 % 

 Elever 23-24 år 2 0 % 0 % 50 % 0 % 100 % 50 % 0 % 

IV Elever med 9.kl 4 0 % 25 % 25 % 50 % 25 % 0 % 0 % 

 Elever med 10.kl* 5 40 % 60 % 20 % 0 % 60 % 40 % 0 % 

  Elever med gymn. udd. 10 10 % 10 % 10 % 0 % 90 % 50 % 30 % 

Tabel 8: Elever i en gruppe med mindst ét citat i en given hovedkategori 

*: Se fodnote112 

I Tabel 8 viser kolonnen i venstre side de fire dimensioner: køn, højskole, alder og 

uddannelsesbaggrund. I øverste linje vises resultatet for alle elever som én gruppe. I 

første kolonne vises antal af elever. I de hvide felter vises procentdelen af eleverne i 

hver dimensionsgruppe, der har mindst ét citat i en given hovedkategori. 

Som jeg har redegjort for tidligere i kapitlet er elevernes hovedkategorier: 

                                                      

112 En elev i denne gruppe har gennemført HG grundforløb. 

 



Helene Valgreen Refleksion og fællesskab Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen 

149 

 

 Eleverne vil gerne bidrage positivt til andre menneskers liv med deres 

fortælling113 

 Kollektiv Narrativ Praksis er anderledes end noget, eleverne har prøvet før114 

 Kollektiv Narrativ Praksis giver eleverne et større fællesskab115 

 Kollektiv Narrativ Praksis giver ikke mening for eleverne116 

 Kollektiv Narrativ Praksis har givet anledning til refleksion hos eleverne117 

 Kollektiv Narrativ Praksis har givet eleverne et mere positivt syn på sig selv og 

deres liv118 

 Kollektiv Narrativ Praksis har givet eleverne mere afklaring i forhold til 

uddannelsesvalg119
 

10.6.1 ELEVERNE SAMLET SET 

For eleverne samlet set gælder det, at hovedkategorien omhandlende refleksion er 

den tydeligste (68 %). Nummer to på ranglisten er hovedkategorien vedrørende, at 

eleverne gennem Kollektiv Narrativ Praksis har fået et mere positivt syn på sig selv 

og deres liv (37 %). Tredjepladsen omhandler, at Kollektiv Narrativ Praksis er 

anderledes, end noget, eleverne har prøvet før (26 %). 

Hvis man ser på data ud fra dimensionerne, ændrer billedet sig i takt med de 

forskellige dimensioner. 

10.6.2 KØNSDIMENSIONEN 

Første dimension er køn. Kønnene er forholdsvis jævnt fordelt på tværs af højskole, 

alder og uddannelsesniveau. Hovedkategorien vedrørende refleksion scorer højest 

for begge køn, henholdsvis 73 % for kvinderne og 63 % for mændene. 

Hovedkategorien vedrørende et mere positivt syn kommer ind på andenpladsen for 

kvinderne (55 %), hvorimod mændenes andenplads deles mellem henholdsvis 

hovedkategorien om ikke mening (25 %) og mere afklaring i forhold til 

uddannelsesvalg (25 %). Mændenes tredjeplads deles af tre kategorier (13 %), hvoraf 

hovedkategorien omhandlende, at Kollektiv Narrativ Praksis er anderledes, også er 

kvindernes tredjeplads (36 %). Bemærkelsesværdigt er det, at ingen kvinder men 25 

                                                      

113 Tre kategorier støtter hovedkategorien om ‘bidrag’. 
114 Fire kategorier støtter hovedkategorien vedrørende ‘anderledes’. 
115 En kategori støtter hovedkategorien vedrørende ‘fællesskab’. 
116 En kategori støtter hovedkategorien vedrørende ’ikke mening’. 
117 Tre kategorier støtter hovedkategorien ‘refleksion’.  
118 To kategorier støtter hovedkategorien vedrørende ‘positiv’. 
119 En kategori støtter hovedkategorien vedrørende ‘uddannelsesvalg’. 
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% af mændene har citater i hovedkategorien om, at Kollektiv Narrativ Praksis ikke 

giver mening, hvorimod ingen mænd men 27 % kvinder har citater i hovedkategorien 

omhandlende, at de gerne vil bidrage positivt til andre med deres fortælling.    

En anden forskel på kønnene viser sig ved hovedkategorien om, at Kollektiv Narrativ 

Praksis har givet mere afklaring i forhold til uddannelsesvalg. Denne hovedkategori 

støttes af 9 % af kvinderne og 25 % af mændene. 

10.6.3 DIMENSIONER VEDRØRENDE HØJSKOLE, ALDER OG 

UDDANNELSESNIVEAU 

Hvor kønnene er relativt jævnt fordelt på tværs af højskole, alder og 

uddannelsesniveau, hænger dimensionerne højskole, alder og uddannelsesniveau 

tættere sammen, således at fx alle elever på højskole A er i den yngste aldersgruppe. 

Det betyder, at det er vanskeligere at sige noget entydigt om hvorvidt de forskelle 

der viser sig skyldes højskole, alder eller uddannelsesniveau. Af samme grund er 

dimensionerne højskole, alder og uddannelsesniveau samlet i den følgende 

redegørelse.  

67 % af eleverne fra højskole A oplevede Kollektiv Narrativ Praksis som anderledes, 

17 % af eleverne fra højskole B og ingen fra højskole C. Da alle elever fra højskole A 

er 17-18 år og har enten 9. klasse eller 10. klasse, mens alle elever fra højskole B er 

19 år eller ældre og har gymnasial uddannelse, afspejles højskoledimensionen 

direkte i dimensionerne alder og uddannelsesniveau. 

For hovedkategorien om refleksion stiger tallet med alder, fra 33 % for de 17-18-

årige, til 67 % for de 19-20-årige for at ende med 100 % for de 21-24-årige. 33 % er 

også tallet for højskole A, hvor det på højskole B og C er henholdsvis 83 % og 86 %. 

Eleverne på højskole A er netop i alderen 17-18 år. Også her er fordelingen på 

dimensionen uddannelsesniveau som forventet for elever med den fordeling af 

højskole og alder. 

Da elever fra mere end én højskole er repræsenteret i hovedkategorierne anderledes 

og refleksion kan dimensionen højskole ikke alene forklare, hvordan eleverne har 

svaret. Dette er muligt med dimensionen alder, hvilket kunne tyde på, at alder mere 

end højskole er afgørende for elevernes oplevelse af Kollektiv Narrativ Praksis. 

Samlet for hovedkategorierne anderledes og refleksion kan man sige, at jo yngre 

eleverne er des hyppigere synes de at Kollektiv Narrativ Praksis er anderledes end 

noget de har prøvet før. Jo ældre eleverne er desto hyppigere synes de, Kollektiv 

Narrativ Praksis giver anledning til refleksion. 
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For hovedkategorien om ikke mening er det som før nævnt kun mænd, der er 

repræsenteret. Samtidig er det kun elever fra Højskole A, hvilket afspejles direkte i 

dimensionerne alder og uddannelsesniveau, hvor det er de yngste med kun 9. kl., der 

er repræsenteret. En del af forklaringen kunne være disse unge mænds valg af 

negativt ladet begivenhed.   

Hovedkategorien om bidrag har elever fra højskole A og fra højskole B, men ikke fra 

højskole C. Samtidig er det kun de yngre elever, der er repræsenteret. I forhold til at 

det er de yngre elever, og at der er overvægt af elever fra højskole A, er det 

bemærkelsesværdigt, at der ikke er en eneste elev med kun 9. klasse. Det lader til, at 

være de bedre uddannede af de yngre der har citater i hovedkategorien bidrag. Som 

før nævnt er det udelukkende kvinder, der er repræsenterede. 

Hovedkategorien om fællesskab har udelukkende elever fra højskole C. Muligvis kan 

dette skyldes valget af vejledningsmetode, da Livstræet kun blev afprøvet på 

højskole C. Imidlertid er det væsentligt at bemærke, at der forholdsmæssigt er flere 

elever uden gymnasial uddannelse, end man ville forvente i denne hovedkategori. 

Fra højskole C er det således 2 ud af 3 elever uden gymnasial uddannelse mod kun 1 

ud af 4 med gymnasial uddannelse, der er repræsenteret i hovedkategorien om 

fællesskab. 

Hovedkategorien om positivt syn har elever fra højskole B og højskole C og fordeling 

på alder og uddannelsesniveau, der matcher dvs. en sammenhæng mellem ældre 

elever og højere uddannelsesniveau. Imidlertid er der som før nævnt en overvægt af 

kvinder. 

Når det gælder hovedkategorien om uddannelsesvalg er det alene elever fra 

Højskole B, der er repræsenteret. Det kan muligvis skyldes, at højskole B selv 

beskriver deres vejledning som studievejledning med fokus på afklaring i forhold til 

videregående uddannelse og erhverv. Som før nævnt er der for denne hovedkategori 

en overvægt af mænd, da 2 ud af 2 mænd fra højskole B er repræsenteret men kun 1 

ud af 4 kvinder. 

Hvis jeg går tilbage til kodningen af materialet viser det sig på det indholdsmæssige 

niveau, at pigerne generelt er tilfredse med Kollektiv Narrativ Praksis, uanset deres 

alder, hvorimod drengene skal være mindst 19 år, før de selv synes, de får noget ud 

af metoden. Vejlederne vurderer dog, at også de unge mænd på 17-18 år lærer 

noget af det, selvom det er svært for dem. 
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10.6.4 SAMMENFATNING 

Materialet viser en forholdsvis klar forskel i, hvordan de kvindelige og de mandlige 

elever har svaret, og samtidig er der en vis aldersmæssig forskel. Dette gælder, selv 

når der tages forbehold for, at en del af de observerede forskelle kan skyldes 

forskelle i elevgrupperne og andre forskelle i de tre cases. I forhold til 

uddannelsesniveau er det sværere at se en klar effekt. 

De observerede forskelle kan sammenfattes således: De yngre unge mænd er mere 

negative end de ældre unge mænd. Kvinderne er generelt mest positive. Samtidigt er 

der en tendens til at kvinderne også fokuserer på at bidrage til andre, mens flere 

mænd har fokus på personlig nytteværdi i metoden. Både kvinder og mænd over 19 

år har fokus på positivt syn og fællesskab. 

Materialet er forholdsvis spinkelt i forhold til antallet af elever og cases. Dette har 

betydning for, hvor meget man kan generalisere ud fra materialet.  

Det viser sig imidlertidigt, at køn og alder er udslagsgivende i materialet og ud fra 

min fænomenologiske forskningstilgang må jeg være tro mod det, der viser sig. 

 

10.6.5 PERSPEKTIVERING AF KØN OG ALDER 

At køn og alder spiller en rolle i vejledningen støttes af forskningen på området. Fra 

gennemgangen fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (Larsen et al 

2011), vil jeg her trække tre eksempler frem, som jeg finder relevante for mit 

projekt. Eksemplerne stammer fra ”Forskning om effekt af uddannelses- og 

erhvervsvejledning: Et systematisk review”. (Ibid.:72). 

I et studie (Kracke 2006) fremgår det, at ”de kvindelige elever var mere engagerede 

end de mandlige, men det fremgår ikke, om dette havde betydning for det, de fik ud 

af vejledningsforløbet.” 

Noget tilsvarende kunne være på spil i min empiri, hvor engagement måske ikke 

nødvendigvis er udtryk for, hvad eleverne reelt får ud af workshoppen. 

Det andet eksempel (Dellana & Snyder 2004) viser, at ”forståelsen af vejledning 

varierer i relation til køn: De kvindelige elever var de, der vurderede vejledningen 

mest positivt, mens de mandlige var de mest kritiske overfor vejlederen ud fra, 

hvorvidt denne var tilstrækkeligt velinformeret og pligtopfyldende.” 

I Dellana & Snyders undersøgelse handler det om individuel vejledning. Alligevel 

vækker konklusionen i citatet genklang i min undersøgelse. Dog er der kun to 
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negativt kritiske mandlige elever i mit materiale. Men netop den ene af disse mænd 

hæfter sig ved, at jeg som forsker kommer fra universitetet, og han er ikke 

imponeret over nytteværdien af det. 

Det tredje og sidste eksempel (Rothman & Hillman 2008) handler om ”elevernes 

vurdering af gruppediskussionerne som interventionsform afhængigt af deres 

klassetrin og køn. De ældste elever havde en mere positiv forståelse af alle former 

for vejledningsinterventioner, og pigerne fandt gruppediskussionerne mere nyttige 

end drengene.” 

I mine empiriske data har jeg fundet de samme aldersmæssige forskelle. Derudover 

er sidste halvdel af citatet interessant i forhold til Kollektiv Narrativ Praksis, hvor 

gruppediskussioner også indgår undervejs i processen. 

At kvinders og mænds oplevelse af vejledning kan være forskellig viser sig igen, når 

valget af videregående uddannelse skal foretages. Ved at se på sammenhængen 

mellem køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet påvises det, at de kønsmæssige 

forskelle både viser sig på et strukturelt og et kulturelt niveau (Hutters & Brown 

2011:79). Kvinderne tilpasser sig hovedsageligt de muligheder, der allerede findes i 

uddannelsessystemet, mens mændene i højere grad ser muligheder i også at 

kvalificere sig udenfor uddannelsessystemet. Kvinderne planlægger i højere grad end 

mændene deres karriere. Hutters og Brown giver et konkret eksempel på, hvordan 

kønnenes forskellige tilgang til karriereplanlægning viser sig: 

”Et helt centralt symbol på forskellen i planlægningshorisont er brugen af kalender. 

For som det bliver fremført igen og igen i interviewene: Kvinder har en kalender, det 

har mænd ikke. Derfor har de kvindelige studenter også helt konkret mere styr på 

deres planer, end de mandlige studenter har.” (Hutters & Brown 2011:50). 

Kønsforskellene viser sig også i nordisk forskning, hvor et forskningsprojekt viser, at 

mændenes afsæt for valg af uddannelse i højere grad baserer sig på deres oplevelser 

og erfaringer end kvindernes, der først og fremmest baseres på en refleksion over, 

hvilket liv de ønsker (Schedin 2010). I grove træk viser det sig her, at kvinderne 

reflekterer sig til valget, hvor mændene erfaringsbaserer det.  

Jeg vil nu fortsætte analysen og bevæge mig videre fra hovedkategorierne til 

kernekategorien. 
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10.7 FRA HOVEDKATEGORIER TIL KERNEKATEGORI 

En kernekategori kan opstå hvis materialet i overvejende grad peger i én retning. En 

kernekategori tager tid at emergere, og det kan tage flere år, før den er robust og 

klar (McLeod 2001). Det er her, den selektive kodning kommer ind i billedet. 

Corbin (Corbin & Strauss 2008:105) skriver, med henvisning til Strauss (1987) at 

følgende kriterier skal være opfyldt ved forskerens selektive kodning og valg af 

kernekategori: 

For det første skal den være abstrakt, og alle hovedkategorier skal kunne forbinde 

sig til den og blive placeret under den. For det andet skal den optræde ofte i 

datamaterialet. For det tredje skal den være logisk og konsistent uden at forskeren 

tvinger data på nogen måde til at passe ind. For det fjerde skal den være tilstrækkelig 

abstrakt til at den kan anvendes til forskning på andre områder, så den kan lede til 

udviklingen af en mere generel teori. Og for det femte: ”It should grow in depth and 

explanatory power as each of the other categories is related to it through statements 

of relationship.” (Corbin & Strauss 2008:105). 

McLeod (2003:91) giver udtryk for, at selvom det kan være vanskeligt at finde frem 

til en kernekategori, er det vigtigt at blive ved med at arbejde på det. Med 

kernekategorien viser dybden og sammenhængen sig i materialet og danner afsæt 

for en mere almen teori, der netop er ’grounded’ hele vejen igennem empirien, 

skridt for skridt: 

”It is vital to find a single, clear focus for each report or piece of writing. It is a 

mistake, in Grounded Theory work, to attempt to write about everything at once. 

Instead, in a Grounded Theory study, the aim is to arrive at a single, ’core’ category 

that captures the essential meaning of the study.” (Ibid.:93) 

Dette synspunkt uddybes af Corbin (Corbin & Strauss 2008:104): 

”The central, or as it sometimes called, the “core category”, represents the main 

theme of the research. It is the concept that all the other concepts will be related to. 

To identify the central category, the researcher must choose from among the many 

categories developed over the course of a study: the category that appears to have 

to greatest explanatory relevance and highest potential for linking all of the other 

categories together.” 

Ud fra min empiri er emergeret en kernekategori, som støttes af både vejledernes og 

elevernes kategorier. Valget af kernekategori er mit som forsker, men jeg får den 

frem via mit materiale og mener at kunne påvise dens holdbarhed gennem data. Ud 
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fra kodningen af elevernes logbøger og interview med deres vejledere er jeg kommet 

frem til følgende kernekategori: 

I hvor høj grad Kollektiv Narrativ Praksis giver anledning til refleksion hos deltagerne, 

afhænger af oplevelsen af meningsfuldhed. 

Mange af eleverne fandt Kollektiv Narrativ Praksis meningsfuld, hvilket gav anledning 

til refleksion over deres kompetencer, skoleforløb, personlige udvikling, 

uddannelsesvalg og fremtidsperspektiver. En lille gruppe af eleverne 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 

elever 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 elever sammenlignet med dem, der fandt metoden meningsfuld.  

At en pædagogisk intervention fremmer refleksion hos deltagerne betyder ikke 

nødvendigvis, at det er nemt eller udelukkende positivt. Refleksion kan godt give 

personlige vanskeligheder her og nu. Refleksionen opstår ved, at man tænker dybere 

over sin egen praksis i tilværelsen - på godt og ondt. Det gælder også ved Kollektiv 

Narrativ Praksis.  

Søren Østergaard, leder af Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) 

påpeger, at: ”Hvis de mange oplevelser i ungdomslivet skal blive til læring er det 

nødvendigt med såkaldte rum for refleksion” (Østergård 2011:8). 

Østergårds argumentation er, at man i gamle dage skulle finde sig selv, hvor unge i 

dag skal skabe sig selv. Det kræver refleksion, og det kræver voksne, der skaber disse 

rum for refleksion: 

”Uddannelsesvejledning handler også om skabe rum for refleksion…..- og gerne flere 

forskellige rum – f.eks. det virtuelle rum eller arenaer hvor man bliver set på med 

andre øjne af nogen der ikke har noget på dig….” (Østergård 2011:54). 

Det at blive set på af nogen, der ikke ”har noget på dig”, taler for en uafhængig og 

professionel vejledning, hvor vejlederne giver plads til de unges refleksion i en 

struktureret form. Men refleksionen kan foregå på flere niveauer, ikke blot hos de 

unge. 

I dette projekt gav vejlederne samstemmende udtryk for, at workshoppen med 

Kollektiv Narrativ Praksis havde fået dem til at reflektere over deres egen praksis. 

Dels gennem observation af deres elever i en ny vejledningskontekst og dels gennem 

det indledende pionerprojekt, hvor de selv afprøvede Kollektiv Narrativ Praksis. Som 



Helene Valgreen Refleksion og fællesskab Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen 

156 

 

forsker fik mødet med eleverne og deres vejledere også mig til at reflektere over ikke 

blot min egen praksis som forsker og workshopleder men også refleksion over 

højskolerne som vejledningsinstitution og de unges forskellige grader af sårbarhed 

og hvor forskelligt, den viste sig. Refleksionen foregik altså ikke kun på ét niveau, 

men på kryds og tværs mellem de involverede. 

I forhold til føromtalte kriterier for en kernekategori (Corbin & Strauss 2008:105), 

forholder det sig således med min kernekategori: 

Analysen viste, at alle hovedkategorier forbinder sig til kernekategorien og at den 

ofte optræder i datamaterialet. Den er logisk og konsistent, uden at jeg har tvunget 

data til at passe ind. Den er tilstrækkelig abstrakt til, at den kan anvendes til 

forskning på andre områder, og den kan vokse i dybde og erkendelse. 

10.8 MENINGSFULDHEDEN SOM BAROMETER 

I det foregående afsnit fandt jeg frem til følgende kernekategori:  

I hvor høj grad Kollektiv Narrativ Praksis giver anledning til refleksion hos deltagerne, 

afhænger af oplevelsen af meningsfuldhed. 

Analysen viser, at begrebet meningsfuldhed er centralt for deltagernes oplevelse og 

vurdering af Kollektiv Narrativ Praksis som afsæt for refleksion. For at få en klarere 

forståelse af dette, vil jeg i min analyse inddrage den israelsk-amerikanske professor 

i medicinsk sociologi Aaron Antonovskys teori om ’Sense of Coherence’ (SOC), på 

dansk: Oplevelse af sammenhæng (OAS)120. 

10.8.1 ANTONOVSKY: SENSE OF COHERENCE 

Antonovsky har haft stor betydning for en mere nuanceret sundhedsforståelse end 

blot at se på sygdom og symptomer. Antonovsky er inspireret af Frankls teori om 

menneskets vilje til mening som en primær kraft i livet (Frankl 1993b:102)121. 

Antonovskys teori omhandler et skift i fokus fra en patogenetisk til en salutogenetisk 

tilgang (Antonovsky 1979, 2000; Sævareid 2009). I begyndelsen af 1970’erne gik han 

                                                      

120 Den danske oversættelse af SOC er OAS: Oplevelse af sammenhæng. I Antonovskys bog 
”Helbredets mysterium” (2000, 13) gør oversætteren, Amnon Lev, rede for, at den danske 
betegnelse ikke helt indfanger betydningen af SOC, specifikt ordet ’Sense’. Ordet ’Oplevelse’ 
skal forstås bredt som en kombination af oplevelse, følelse og fornemmelse.   
121 Viktor E. Frankl (1905-1997), professor ved universitetet i Wien, er grundlægger af 
logoterapien, som tager udgangspunkt i en eksistentialistisk forståelse af ordet mening.  
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i gang med en undersøgelse, hvis formål var at finde ud af, hvordan israelske kvinder 

tilpassede sig overgangsalderen fysisk og psykisk. Undersøgelsen skulle også prøve at 

belyse stress og helbredstilstand, fordi man op gennem 1960’erne var blevet mere 

opmærksom på sammenhænge mellem psykiske belastninger og helbredet.   

I interviewene spurgte Antonovsky bl.a., om de havde været i koncentrationslejr 

under 2. verdenskrig. Ikke overraskende viste det sig, at langt størstedelen af de 

kvinder der havde været i koncentrationslejr havde stærkt traumatiske oplevelser 

med sig fra krigen med deraf ringere livskvalitet til følge.  

Men der var også nogle kvinder, der på trods af de forfærdelig oplevelser i 

koncentrationslejren, udtrykte glæde ved og tillid til livet. Gruppen var lille122, men 

stor nok til, at Antonovsky begyndte at interessere sig for den ud fra spørgsmål som: 

”Hvorfor befinder mennesker sig i den positive ende af kontinuet godt helbred-

dårligt helbred? Hvorfor bevæger mennesker sig mod denne ende, uanset hvor de 

befinder sig på et givent tidspunkt?” (Antonovsky 2000:12).  

Antonovsky fandt frem til, at nogle mennesker, trods en høj stressbelastning, klarer 

sig fint i livet og konstaterede, at det ikke er muligt at forudsige et menneskes 

helbred:  

”Hvis man ser bort fra stressfaktorer, der er direkte ødelæggende for organismen, er 

det umuligt at forudsige et menneskes helbredsudfald. Det er dette mysterium, som 

den salutogenetiske orientering søger at opklare.” (Ibid.:12).  

To begreber viste sig at være centrale: meningsfuldhed og sammenhæng:  

”Alle de forskellige generelle modstandsressourcer havde det til fælles, at de gjorde 

det muligt at sætte de utallige stressfaktorer, vi konstant bombarderes med, ind i en 

meningsfyldt sammenhæng.” (Ibid.:13).    

På den baggrund definerer Antonovsky OAS på følgende måde:  

”Oplevelsen af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den udstrækning, 

i hvilken man har en gennemgående, blivende, men også dynamisk følelse af tillid til, 

at (1) de stimuli, der kommer fra ens indre og ydre miljø, er strukturerede, 

forudsigelige og forståelige; (2) der står tilstrækkelige ressourcer til rådighed for en 

til at klare de krav, disse stimuli stiller; og (3) disse krav er udfordringer, det er værd 

at engagere sig i.” (Ibid.:37). 

                                                      

122 Gruppen indbefattede 29 % af de kvinder, der havde været i koncentrationslejr. 
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Antonovsky sammenfatter teorien i tre begreber: begribelighed, håndterbarhed og 

meningsfuldhed. En generel modstandsressource indbefatter alle tre komponenter 

(ibid.:37). 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 

Antonovsky påpeger, at mestring af livet afhænger af OAS som en helhed: 

”Den OAS-stærke person, der stilles over for en stressfaktor, vil med større 

sandsynlighed være i stand til at strukturere den oplevede situation og gøre den 

meningsfyldt. *…+ Det, jeg hævder, er, at evnen til kognitivt og følelsesmæssigt at 

kunne strukturere sin opfattelse af en stressfaktor og acceptere at skulle håndtere 

den, bidrager til mestring. Det er den generelle forventning om, at stressfaktorer er 

meningsfyldte og begribelige, der udgør det motivationsmæssige og kognitive 

grundlag for mestring og for at forhindre spænding i at forvandles til stress. Den 

OAS-stærke person har med andre ord altid et forspring. Han eller hun har allerede, 

før vedkommende gør noget, mobiliseret ressourcer til at håndtere stressfaktoren. 

Den OAS-svage person er i modsætning hertil forvirret og uden et egentligt ønske 

om at mestre situationen. Han eller hun vil derfor være tilbøjelig til at give op 

allerede fra begyndelsen.” (Ibid.:153).    

Sævareid (2009) kobler Antonovskys teori med vejledning med følgende forklaring: 

”Mestring drejer sig om, hvordan vi i hverdagen aktivt søger at tilpasse os eller 

overvinde alle de stressfaktorer, vi uundgåeligt støder på i vores omgivelser. At 

mestre tilværelsen kræver altså ikke, at vi skal finde frem til en tilstand præget af ro 

og orden, men til mestringsmekanismer, der sætter os i stand til at klare og håndtere 

de udfordringer og plager, som altid vil være der – hver eneste dag! *…+ Mestring 

indebærer altså evnen til forandring.” (Sævareid 2009:55-56). 

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 kobler Antonovskys tre begreber 

med andre, mere konkrete begreber: begribelighed og viden, håndterbarhed og 

handling/kunnen samt meningsfuldhed og holdning/følelse, som yderligere 

struktureres i to dele: 1) Kompetence, som indbefatter begribelighed (viden) og 

håndterbarhed (handling/kunnen) samt 2) en følelse, som indbefatter 

meningsfuldhed (holdning/følelse). Sævareid påstår, at der i vejledningssituationen 

ofte primært fokuseres på kompetencedelen, men: ”Svagheden ved en sådan tilgang 

er, at den overser, at følelser også er en nødvendig forudsætning for forandring.” 

(Ibid.:59). 
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I stedet peger Sævareid på, at vejledningen kan fremme oplevelsen af 

meningsfuldhed ved at fremme den vejledningssøgendes motivation. Dette sker ved 

”en stimulering til deltagelse og engagement.” (Ibid.:63). Vejledningen kan fremme 

oplevelsen af begribelighed, hvis vejlederen lægger vægt på, ”at tilværelsen i videst 

muligt omfang bliver forudsigelig for den, der har behov for vejledning.” (Ibid.:63). 

Vejledningen kan fremme oplevelsen af håndterbarhed, hvis man i 

vejledningssamtalen tager i betragtning, ”at den vejledningssøgende har behov for at 

opleve, at livet er kendetegnet ved en belastningsbalance. *…+ At fornemme en 

balance – således at tilværelsen er håndterbar – giver imidlertid en følelse af at have 

magt over tingene, hvilket er en forudsætning for at kunne tackle livets krav på egen 

hånd.” (Ibid.:64).   

Jeg vender nu tilbage til analysen af min empiri, som jeg vil forbinde med 

Antonovskys teori om OAS. 

 

10.8.2 DATA I RELATION TIL ANTONOVSKYS TEORI 

I en analyse af data i relation til Antonovskys teori om Oplevelse af Sammenhæng 

(OAS) anvender jeg hans tre begreber: begribelighed, håndterbarhed og 

meningsfuldhed. Jeg går et skridt tættere på selve vejledningssituationen end 

beskrevet hos Sævareid (2009), nemlig elevernes oplevelse og vurdering af den 

konkrete workshop med Kollektiv Narrativ Praksis.  

Ud fra kernekategorien: I hvor høj grad Kollektiv Narrativ Praksis giver anledning til 

refleksion hos deltagerne, afhænger af oplevelsen af meningsfuldhed, vil jeg 

undersøge mønstre for deltagernes oplevelse i relation til begribelighed, 

håndterbarhed og meningsfuldhed. 

Som tidligere beskrevet handlede logbogsspørgsmål 4 og 5 specifikt om elevernes 

oplevelse og vurdering af Kollektiv Narrativ Praksis og lød således: 

4) Hvad har workshoppen i dag fået dig til at tænke på? 

5) Beskriv hvordan det var at være med i workshoppen i dag. 

Jeg vil nu vende tilbage til de 67 udsagn, eleverne kom med som svar på spørgsmål 4 

og 5 og som dannede grundlag for min Grounded Theory-analyse. Desuden vil jeg 

inddrage elevernes svar på spørgsmål 8, som var ”Andet du gerne vil fortælle?”, men 

kun i de tilfælde, hvor elevernes udsagn handler specifikt om workshoppen. Dette er 

tilfældet for i alt fem ud af de 19 elever: to elever på Højskole A (1A og 4A), en elev 

på Højskole B (6B) og to elever på Højskole C (4C og 5C). 
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I denne sidste del af analysen vil jeg dermed undersøge, hvorvidt der er 

sammenhæng mellem Antonovskys teori om begribelighed, håndterbarhed og 

meningsfuldhed og elevernes udsagn indenfor disse grupperinger. Med 

udgangspunkt i den fremkomne kernekategori lægger jeg med denne analytiske 

fremgangsmåde et ekstra lag ovenpå min Grounded Theory-analyse.  

Jeg tager udgangspunkt i Antonovskys tabel: ’Den dynamiske sammenhæng mellem 

komponenterne i OAS’ (Antonovsky 2000:38): 

 

Type Begribelighed Håndterbarhed Meningsfuldhed Prædiktion 

1 Høj Høj Høj Stabil 

2 Lav Høj Høj Usædvanlig 

3 Høj Lav  Høj Pres opad 

4 Lav Lav Høj Pres opad 

5 Høj Høj Lav Pres nedad 

6 Høj Lav  Lav Pres nedad 

7 Lav  Høj Lav Usædvanlig 

8 Lav Lav Lav Stabil 
Tabel 9: Antonovsky 

Af Antonovskys model fremgår det, at de mest stabile mønstre er dem, hvor alle tre 

komponenter enten har en høj eller lav score (type 1 og 8). Imellem disse ligger fem 

blandede typer, hvor de tre begreber kombineres på forskellig vis.  

Som jeg gjorde rede for i forrige afsnit, er den vigtigste komponent meningsfuldhed, 

dernæst begribelighed og til sidst håndterbarhed, men mestring af livet afhænger af 

OAS som en helhed.  

Min Grounded Theory-analyse viser tydeligt de to stabile yderpunkter, type 1 og 8, 

dvs. mønstre, hvor Kollektiv Narrativ Praksis for eleverne er begribelig, håndterbar 

og meningsfuldhed samt det modsatte, hvor Kollektiv Narrativ Praksis ikke er 

begribelig, ikke håndterbar og ikke meningsfuld. Derimellem ligger mere blandede 

reaktioner fra eleverne, også når meningsfuldheden i sig selv scorer højt.  Men 

præcis hvor i tabellen mønstrene fra eleverne i de andre felter end yderfelterne 

ligger, kan jeg ikke sige. Jeg har forsøgsvist fortolket, at elevernes mønstre i midten 

er type 3 og 4, men det bliver udelukkende en fortolkning og derfor meget upræcist 

(se Tabel 10). Hvis jeg skulle have kunnet konkludere noget på fordelingen af 

elevernes mønstre, skulle jeg have givet eleverne spørgsmål, der klart var rettet mod 

begribelighed og håndterbarhed.    
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Type Begribe-

lighed 

Håndter-

barhed 

Menings-

fuldhed 

Prædiktion Person 

1 Høj Høj Høj Stabil 3A, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 

2C, 3C, 4C, 5C, 6C 

2 Lav Høj Høj Usædvanlig  

3 Høj Lav  Høj Pres opad 1A, 2A, 4A, 7C 

4 Lav Lav Høj Pres opad 1C 

5 Høj Høj Lav Pres nedad  

6 Høj Lav  Lav Pres nedad  

7 Lav  Høj Lav Usædvanlig  

8 Lav Lav Lav Stabil 5A, 6A 

Tabel 10: Fortolkning af data i relation til Antonovsky 

Men 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. I hvert fald ikke samme dag.  

Derimod er der noget der tyder på, at Antonovskys teori om, 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. Det er det, Antonovsky betegner som ’Pres opad’. 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 ikke 

vejledningen opleves meningsfyldt, vil den ikke give sammenhæng i deltagernes liv.  

Thybo (2003) kobler Anthonovskys teori om OAS med et narrativt aspekt og viser, at 

det meningsfulde kan opstå, når man deler sine oplevelser med andre. Fortællingen 

om ens liv - og at der er sammenhæng i fortællingen - er afgørende for menneskets 

oplevelse af meningsfuldhed.   

 

10.9 TEORETISK MODEL 

Ud af kodeprocessen har jeg udviklet en teoretisk model, som både er abstrakt og 

samtidigt har almen karakter. Jeg kalder min model Vejledningsspiralen (se figur 3), 

og den viser på et teoretisk niveau, hvad der foregår i karrierevejledningsprocessen 

med Kollektiv Narrativ Praksis. 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 
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anledning til skabelse af 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 igen med andre, der har været 

igennem samme 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 fortælling. Således kan fortællingerne og refleksionerne blive ved og 

ved at forgrene sig ud i nye netværk i en stadig spiralbevægelse. Vejlederens rolle 

bliver helt central, fordi graden af hvordan processen lykkes afhænger af vejlederens 

faglige netværk, kreativitet og vedholdenhed. 

I relation til min Grounded Theory-analyse viser hovedkategorierne sig forskellige 

steder i Vejledningsspiralen afhængigt af hvilket niveau, refleksionen foregår på123. 

Når en refleksion foregår på første niveau betyder det, at det er de umiddelbare 

tanker, oplevelser og følelser, der bliver reflekteret over i relation til de fire centrale 

temaer: reflektere, skabe, dele og lytte. Når refleksionen går videre på andet niveau 

betyder det, at refleksionsprocessen har været igennem hele første runde af at 

reflektere, skabe, dele og lytte og nu er nået til næste runde. Jeg vil i det følgende 

give et par eksempler på, hvordan dette viser sig i henholdsvis elevernes og 

vejledernes hovedkategorier. 

For elevernes vedkommende bevæger de sig både på første og andet 

refleksionsniveau. Hovedkategorien omhandlende at Kollektiv Narrativ Praksis er 

anderledes foregår på niveau R1 med elevernes konkrete oplevelse af workshoppen. 

Hovedkategorien om at Kollektiv Narrativ Praksis ikke giver mening bliver på R1, hvis 

refleksionen overhovedet begynder, og kan ikke bevæge sig opad i spiralen.  I 

hovedkategorien om det at bidrage til andre menneskers liv forholder eleverne sig til 

at skulle dele deres fælles fortælling med andre udenfor gruppen, altså D2. 

For vejledernes vedkommende ligger alle fem hovedkategorier på andet 

refleksionsniveau. Gennem processen med Kollektiv Narrativ Praksis er vejlederne 

igennem første refleksionsrunde i forhold til, hvordan de oplevede elevernes erfaring 

med workshoppen. Udfordringen for vejlederne er her at få sat yderligere skub i 

bevægelsen, så de bevæger sig ud i næste refleksionsrunde, og samtidigt giver deres 

elever mulighed for at bevæge sig videre i refleksionen. Her ville de skulle aktivere 

eller opdyrke deres faglige netværk og involvere andre vejledere. 

Jeg vil nu se på Vejledningsspiralen på et mere overordnet niveau og sammenligne 

den med andre lignende teoretiske modeller. 

                                                      

123 Se elevernes og vejledernes hovedkategorier tidligere i kapitlet. 
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Figur 3: Vejledningsspiralen (Valgreen) 

 

Vejledningsspiralen (Figur 3) kan både ses som en læringsmodel og som en 

vejledningsmodel, hvor refleksion og læring er en indlejret del af processen. En 

model, der ligner lidt, og som jeg efterfølgende er blevet gjort opmærksom på, kan 

findes hos David A. Kolb, hvis Experimental Learning Cycle (Kolb 1984) er opdelt i 

faserne 1) Concrete experience, 2) Observation and reflection, 3) Forming abstract 

concepts, og 4) Testing in new situations. Her har vi dog ikke at gøre med en 

læringsspiral men derimod en læringscyklus, som udelukkende handler om det 

enkelte individs egen læringsproces. Kolbs model er blevet kritiseret af den engelske 

læringsforsker Peter Jarvis for at forsimple læringsprocessen, først og fremmest 

fordi, modellen ikke tager højde for, at læring også er en social menneskelig proces 

(Jarvis 2007:43). Jarvis argumenterer for, at læring er et eksistentielt fænomen, der 

foregår livet igennem – men ikke af sig selv (ibid.:53). 

Den refleksion, der sker via Vejledningsspiralen sker heller ikke af sig selv. Vejlederen 

er den afgørende faktor, der sikrer, at fortællingerne ikke lander i fælles 

selvrefererende gruppesnak men reelt er med til at åbne deltagernes øjne for nye 
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(karriere-)muligheder og samtidig give deltagerne et konkret og solidt netværk, hvis 

ydre struktur i første omgang holdes sammen af vejlederens eget faglige netværk. 

Derudover giver vejledningsspiralen deltagerne mulighed for at bidrage positivt til 

andre menneskers liv, hvilket i sig selv virker meningsfuldt og motiverende. 

Figuren viser også med sin spiralform, at der sker en progression i vejledningen 

undervejs i Kollektiv Narrativ Praksis. Vejledningsprocessen går fra det individuelle 

over fællesskabet i gruppen og videre til kollektivet, hvor fortællingerne deles med 

mennesker, man ikke kender i forvejen, men hvor omdrejningspunktet i 

fortællingerne ligner i hinanden. 

Som den hermeneutiske cirkel (Kvale 1997:57) tager vejledningsspiralen dermed 

udgangspunkt i en forståelse af helheden ud fra delene, og en forståelse af delene 

ud fra helheden. I et læringsperspektiv kaldes den hermeneutiske metode også den 

hermeneutiske spiral (ibid.:58), hvor de løbende nye forståelser af del og helhed 

foregår som en spiralproces. 

10.9.1 DYNAMISK BALANCE 

Set i lyset af vejledningsforskningen giver vejledningsspiralen associationer til de 

forskellige karriere- og livsbalancehjul fra canadisk vejledningsforskning (Amundson 

1989, 1998, 2003, 2010; McCormick, Amundson & Poehnell 2002; Amundson & 

Poehnell 2004; Poehnell, Amundson & McCormick 2006; Poehnell & Amundson 

2011). Her bliver karrieren ofte forbundet med balance, hvor det at skabe balance i 

livet handler om udvikling og den rette mængde af udfordringer. Om begrebet 

balance siger Amundson i et interview fra 2007: 

”You can be balanced in the sense that you are not changing. Sometimes you have to 

live on the edge a little bit. You have to push yourself to learn something, to try 

something new. And then you re-balance.” (Valgreen 2007:95).  

Balance i karrierehjulet er altså udtryk for en dynamisk tilgang til karriere, hvor man 

løbende skal udfordre sig selv for ikke at gå i stå – eller falde. Betydningen af 

Amundsons balancebegreb har jeg på baggrund af tidligere undersøgelser 

argumenteret for som ’Dynamic Equilibrium’ i modsætning til ’Static Equilibrium’ 

(ibid.:96).  

’Static Equilibrium’ eller på dansk: ’Statisk ligevægt’, definerede jeg som den balance 

der opstår, når noget er faldet til ro. Jeg argumenterede for, at statisk ligevægt er 

den form for balance, der er knyttet til længslen efter fred, harmoni og til en vis grad 
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tilstand. Ud fra et karrierevejledningsperspektiv er det her, Frank Parsons’ tre-trins-

metode befinder sig sammen med træk-faktorteorierne og psykoteknikken.124   

’Dynamic Equilibrium’ eller på dansk: ’Dynamisk ligevægt’ er den form for balance, 

Amundson beskriver og bygger ’Hjulet’ ud fra. Nudansk Ordbog (Politiken 1999, 89) 

betegner en sådan balance som ’Balanceakt’: ”En artistisk præstation, der går ud på 

at holde balancen, fx når man går på line.”   

I et karrierevejledningsperspektiv er dynamisk ligevægt som balancebegreb knyttet 

til nutidens komplekse samfund og et liv forbundet med årvågenhed, fleksibilitet og 

‘positive uncertainty’ (Gelatt 1989). Det kræver vejledningsmetoder, der tager højde 

for det. 

I forhold til brug af den personlige fortælling i vejledningen har Poehnell & 

Amundson udviklet en spiral, som de kalder ’The Spiral of Curiosity and Discovery’ 

(Poehnell & Amundson 2011:198). Her er vejledning forbundet med læring og 

progression med fokus på de spørgsmål, vejlederen kan stille. 

”Vejledningsspiralen” handler også om læring, dels fordi man udfordrer sig selv ved 

at fortælle sin egen historie, og dels fordi man lærer noget af at lytte til de andres 

men også fordi, processen i sig selv skaber refleksion. 

En anden nærliggende reference til Vejledningsspiralen er derfor ”the spiral 

curriculum” (Bruner 1977), som er udviklet af den amerikanske psykolog Jerome 

Bruner. Udgangspunktet for Bruner var forskning i børns læring og et opgør med 

forestillingen om, at viden er noget, man blot giver fra lærer til elev. Tværtimod går 

Bruners teori ud på, at vi konstruerer læring på baggrund af det, vi allerede ved i 

forvejen. Derved bliver lærerens opgave i højere grad at vejlede eleven til at opbygge 

viden i første omgang ud fra en intuitiv fornemmelse af faget, som der gradvis 

bygges videre på. Hans teori har dannet baggrund for læringspraksis verden over125. 

På et mere overordnet niveau betyder det, at teorien blev dannet først, og at praksis 

fulgte derefter. Med Vejledningsspiralen forholder det sig omvendt: Her teoretiserer 

jeg over en erfaret praksis - dog som en idealtilstand. 

Bruner bygger sin teori på John Dewey’s tilgang til læring, hvor personlig erfaring og 

oplevelse er grundlaget for egentlig læring (Dewey 1938). John Dewey er også 

                                                      

124 Se afhandlingens kapitel 5. 
125 Se fx http://learnweb.harvard.edu/alps/thinking/design_learning_spiral.cfm (21-02-2011) 
og 
http://homeschooling.families.com/blog/spiral-learning-a-superior-approach (21-02-2011). 

http://learnweb.harvard.edu/alps/thinking/design_learning_spiral.cfm
http://homeschooling.families.com/blog/spiral-learning-a-superior-approach
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optaget af, hvordan man som underviser sikrer demokratiet. Dermed har 

undervisning ikke blot at gøre med formidling af viden men handler i høj grad også 

om at gøre dem, man underviser til frie, tænkende individer, der er i stand til at 

varetage samfundet og demokratiet. 

At den personlige erfaring er afgørende for menneskers læring og egen opfattelse af 

karrieremuligheder gennemstrømmer også John D. Krumboltz’ læringsteori om 

karrierevalg og vejledning (Krumboltz 1979, 1996). Frem for at opstille faste mål taler 

Krumboltz for, at vejlederens opgave er at stimulere til udforskning af 

karrieremuligheder og at give vejledte troen på, at det godt kan lade sig gøre at 

udvikle nye færdigheder (Højdal & Poulsen 2007). Vejlederen bliver her facilitator af 

vejledtes læringsproces. 

Også Mark L. Savickas (1995) udfordrer målorienteringen i karrierevejledningen og 

viser, hvordan ubeslutsomhed hos den vejledningssøgende i stedet for at blive set 

som et problem kan tolkes som et forsøg på at finde mening i vanskelige livsfaser. På 

den måde bliver vejlederen den, der kan hjælpe den vejledningssøgende med at 

bruge ubeslutsomheden på en konstruktiv måde i processen frem for at forcere en 

beslutning, som måske er baseret på et tyndt grundlag: ”Connecting today’s 

indecision to yesterday’s experiences and tomorrow’s possibilities makes meaning, 

allows comprehension, and creates new possibilities.” (Savickas 1995:366). 

At karrierevejledning i dag er en balancegang mellem modsætninger fremhæves af 

Gelatt (1989), som også viser, at en lineær tilgang til vejledning ikke længere rækker. 

I sine modsætningspar (positive uncertainty; focused and flexible; aware and wary; 

objective and optimistic; practical and magical) peger han på paradoksernes ’kraft’. 

Her ligger han på linje med en narrativ tilgang, som gennem fortællingerne også 

rummer tilværelsens modsætninger. 

Vejlederens valg af vejledningsmetoder i karrierevejledningen bliver dermed 

væsentlig, fordi processen skal kunne rumme vejledtes ønsker, tvivl, dilemmaer, 

usikkerhed, mål eller mangel på mål og stadig give et meningsfuldt resultat, der 

peger fremad. 

 

10.10 ANALYSE BASERET PÅ SWOT OG TOWS 

Gennem analysen er jeg kommet frem til en kernekategori, og jeg har udviklet en 

teoretisk model for, hvad der foregår i karrierevejledningsprocessen med Kollektiv 

Narrativ Praksis. 
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For at komme et lag dybere i forståelsen af muligheder og begrænsninger ved 

Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen vil jeg nu se mere overordnet på de 

foreløbige resultater og relatere dem til et organisatorisk niveau.  

Med analysemodellerne SWOT og TOWS går jeg fra et overvejende induktivt til et 

udelukkende deduktivt perspektiv og bevæger mig dermed fra et fænomenologisk 

udgangspunkt til et hermeneutisk udgangspunkt. Det, jeg kommer frem til i SWOT og 

TOWS er mine fortolkninger af data. Ovenpå at have nærstuderet de enkelte dele 

gennem kodninger og kategoriseringer samler jeg nu vejlederne, de unge og andre 

interessenter i samme analysemodeller. Formålet med dette er at kunne danne mig 

et overblik over, hvad det betyder for vejledernes praksis at arbejde med Kollektiv 

Narrativ Praksis, og hvad det kræver på et strukturelt og organisatorisk plan. 

Hazel Reid og Linden West (2011) har undersøgt narrative vejledningsmetoders 

muligheder og betingelser i karrierevejledningen af unge i England. Forskerne tog 

udgangspunkt i Savickas’ narrative karrierevejledningsmodel (Savickas 2005) og 

fulgte op med biografiske interviews af fire af de vejledere, der havde stået for den 

narrative vejledning. To af disse vejlederes oplevelse af at anvende narrative 

vejledningsmetoder er beskrevet mere indgående i den nævnte artikel af Reid & 

West. 

Et samstemmende og tydeligt element i vejledernes fortællinger er, at de kæmper 

med deres egne idealer om professionalisme i forhold til en virkelighed, der 

fokuserer på administration og outcomes: 

”In all the practitioners’ transcript there is sensitivity about professional status – the 

dilemma of wanting to be client-centred and impartial in a context of targets, 

outcomes and managerialism – alongside struggles, pain even, at the loss of 

professional status.” (Reid & West 2011:405).        

Det, at hovedvægten af vejledernes tid og indsats ligger på målopfyldelse i form af 

klare og målbare resultater medfører, at de bliver bekymrede for at miste deres job, 

hvis de inddrager tidskrævende og ikke-målbare vejledningsmetoder som fx 

narrative metoder. Dette gælder også for vejlederen, Zoe, som det følgende citat 

handler om: 

”There is also a pervasive pressure to deliver outcomes as the gaze of policy 

trumpets a demand for clear and measurable outcomes. There is a threat to services 

in this contemporary economic environment and guidance workers, Zoe stated, are 

anxious for their jobs. Space is limited, she contends, for experiments in narrative 

methods.” (ibid.:405). 
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En tilsvarende tendens beskrev jeg i kapitel 4 om de aktuelle betingelser for 

biografisk forskning indenfor uddannelsesområdet, hvor uddannelsesforskningen 

underlægges stadigt større krav om evidens og brugbarhed.   

En anden vejleder i deres undersøgelse (John), finder det grænseoverskridende at 

benytte narrative vejledningsmetoder i karrierevejledningen: 

” He found it ’nerve wracking’ when working with a tearful client, but concluded that 

’we have to take regard of these stories’. With a tearful client, attentive listening, 

containing the story and providing a safe, reflective space for material to be told ‘out 

loud’ proved difficult for John but enlightening for the client.” (Ibid.:404). 

Med undersøgelsen af Reid & West in mente vil jeg nu vende tilbage til min 

fortolkning af muligheder og begrænsninger for Kollektiv Narrativ Praksis på et 

strukturelt og organisatorisk plan.    

 

10.11 SWOT 

Jeg begynder med en SWOT-model126 af Kollektiv Narrativ Praksis som metode i 

karrierevejledning (Bilag 12). Af SWOT-modellen fremgår det, at jeg gennem 

fortolkning af data og GT-analyse har fundet frem til en række nøgleord som 

relaterer sig til henholdsvis stærke sider, svage sider, muligheder og trusler ved 

anvendelsen af Kollektiv Narrativ Praksis. I det følgende præsenterer jeg felterne et 

for et. 

10.11.1 STÆRKE SIDER (STRENGTHS)  

Mine nøgleord til beskrivelse af de stærke sider ved Kollektiv Narrativ Praksis er: 

Refleksion, læring, fællesskab, samarbejde, bidrag og indsigt. I modellen har jeg kort 

beskrevet, hvad nøgleordene dækker. Mange af tingene er allerede kommet frem i 

min Grounded Theory-analyse. Her vil jeg dog fremhæve to begreber, som jeg ikke 

har berørt tidligere. Det første er samarbejde, som omhandler en styrke i forhold til 

de unge: Gennem Kollektiv Narrativ Praksis bliver de nødt til at samarbejde for at 

alles historier kan komme frem i den fælles fortælling. Samarbejdet bliver 

                                                      

126 Udformningen af skabelonen til SWOT er her hentet fra: Birte Ravn Østergaard: 

Toolbox, Forlaget Systime. 

D. 2/12 2011: http://toolbox.systime.dk/index.php?id=588 

 

http://toolbox.systime.dk/index.php?id=588
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betydningsfuldt, fordi hver enkelt deltager sætter sin egen historie på spil, og 

samarbejdet bliver forpligtende, fordi den fælles fortælling skal udveksles med andre 

eksterne grupper. 

Den anden styrke ved Kollektiv Narrativ Praksis, jeg vil fremhæve er indsigt, som 

tager udgangspunkt i vejlederen. Gennem en hel workshopdag sammen med de 

unge, der handler om deres positive og unikke oplevelser med uddannelse, får 

vejlederen indsigt i de unges forskellige vejledningsbehov. Vejlederen får her en 

viden, der kan give mulighed for mere præcise vejledningstiltag fremover. 

10.11.2 SVAGE SIDER (WEAKNESSES) 

Tilsvarende de stærke sider er der også svage sider ved Kollektiv Narrativ Praksis. 

Mine nøgleord for de svage sider er: Tid og organisering, krævende proces for 

vejlederen, krævende proces for deltagerne, sløret mål, samt samarbejde og netværk 

kommer ikke af sig selv. Relateret til selve vejledningsmetoden er sløret mål en 

svaghed for de unge, der ikke umiddelbart kan se, hvordan de skal omsætte en unik 

hændelse til karriere. Her sætter bagsiden af refleksionen ind. De andre svage sider 

er relateret til rammen omkring Kollektiv Narrativ Praksis. Det er krævende at have 

med metoden at gøre først og fremmest for vejlederen. Det gælder både 

organiseringen, motiveringen af de unge, og måske især det, at vejlederen skal tage 

initiativ til at samarbejde med andre vejledere, der kommer fra andre 

sammenhænge. Det kræver både vilje og gå-på-mod fra vejlederens side. 

10.11.3 MULIGHEDER (OPPORTUNITIES) 

Som nøgleord for metodens muligheder har jeg skrevet: Afklaring, deltagernes 

netværk, vejledernes netværk og vejledernes samarbejde. De to første er relateret til 

de unge, og de to sidste til vejlederne. Først og fremmest rummer Kollektiv Narrativ 

Praksis mulighed for, at deltagerne opnår ny afklaring i forbindelse med uddannelse 

og erhverv. Gennem en dag skal de på forskellige måder prøve mere dybdegående at 

forstå en tidligere positiv oplevelse med uddannelse og aktualisere den i nutiden. 

Samtidigt rummer metoden mulighed for, at de unge får styrket deres netværk. 

Dette gælder også for vejlederne. Desuden giver arbejdsprocessen med Kollektiv 

Narrativ Praksis vejlederen anledning til at samarbejde med andre vejledere om 

noget konkret, der kan komme de unge til gavn. 

10.11.4 TRUSLER (THREATS) 

Det er den rubrik i SWOT-modellen, der fylder mindst. Ikke desto mindre er det fem 

alvorlige trusler, jeg har fundet frem til. Truslerne er: Vejlederen, vejlederens 

arbejdsplads, de unge, jagten på målbar effekt og politikerne. Kollektiv Narrativ 
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Praksis har gennem analysen vist sig som en overvejende refleksionsfremmende 

vejledningsmetode. Truslen mod det kan komme fra vejledernes selv og vejledernes 

arbejdsplads: det er nyt og tidskrævende og afhængig af arbejdspladsens opbakning 

og vejledernes egen indstilling. Endelig som måske den største trussel: nutidens krav 

om hurtig måling af effekten. For det er vanskeligt – om overhovedet muligt – 

præcist at måle et begreb som refleksion. Som en konsekvens af det vil de unges 

krav om hurtige resultater på den baggrund også være en trussel. Endelig kan truslen 

komme fra politikerne, som ikke vil afsætte ressourcer til formålet.  

10.12 TOWS 

Efter SWOT-modellen går jeg videre med en TOWS-matrix af Kollektiv Narrativ 

Praksis som metode i karrierevejledning127 (Bilag 13). Som jeg skrev tidligere i 

afhandlingen er TOWS, SWOT stavet bagfra, ”og er også tænkt som en måde, hvorpå 

man går baglæns og bruger resultaterne af SWOT til at analysere nye strategiske 

muligheder. Hvor SWOT kortlægger en given situation, giver TOWS mulighed for at 

se på strategiske muligheder ud fra resultaterne af kortlægningen.”128 

For overskuelighedens skyld har jeg i første omgang kun indsat nøgleordene i de 

pågældende felter (Bilag 13). De lysegrønne felter viser nøgleordene fra SWOT, og de 

hvide felter er de nye nøgleord vedrørende strategiske tiltag baseret på TOWS. En 

forklaring af hvert hvidt strategifelt følger. 

10.12.1 STRATEGIFELTER 

I Bilag 14 zoomer jeg ind på de fire, hvide felter nederst til højre i TOWS, som er den 

strategiske del med udgangspunkt i SWOT. SO er således de stærke sider sat 

sammen med mulighederne (Strengths + Opportunities). WO er svage sider sat 

sammen med muligheder (Weaknesses + Opportunities). ST er stærke sider sat 

sammen med trusler (Strengths +Threats), og WT er svage sider sat sammen med 

trusler (Weaknesses + Threats). Ved hvert nøgleord har jeg indsat en kort 

beskrivelse, ligesom jeg tidligere gjorde i SWOT. 

                                                      

127 Udformningen af skabelonen til TOWS-matrix er her hentet fra: Birte Ravn 

Østergaard: Toolbox, Forlaget Systime. 

D. 2/12 2011: http://toolbox.systime.dk/index.php?id=588  

 
128 Citat fra afhandlingens afsnit 7.1.3. 

http://toolbox.systime.dk/index.php?id=588
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10.12.2 STRATEGISKE TILTAG: (SO) STÆRKE SIDER OG MULIGHEDER  

Jeg har her fundet frem til fire nøgleord: Pædagogisk udvikling, differentieret 

vejledning i en gruppe, perspektiv i vejledningen og integreret vejledernetværk. Dette 

felt er det stærkeste felt i den strategiske del, fordi det viser den styrke, Kollektiv 

Narrativ Praksis kan have på flere niveauer både når det gælder det pædagogiske 

arbejde med deltagerne, og når det gælder styrkelse af vejlederens faglige netværk. 

Delene er forbundne, idet styrkelsen af vejlederens faglige netværk ikke kun sker af 

individuelle grunde, men kommer de vejledte direkte til gode. 

10.12.3 STRATEGISKE TILTAG: (WO) SVAGE SIDER OG MULIGHEDER  

De fire nøgleord er her: Udvidelse af vejledningstilbud, formidling, kvalificering af 

vejledningen og opbygning af vejlederteams. Svage sider kan vendes til styrker, hvis 

man forstår at se mulighederne. Og det er, hvad dette felt handler om. Fx kan det 

vise sig for en vejledningsinstans, at hele vejledningsindsatsen bliver styrket af at 

tilbyde en ikke-målorienteret vejledningstilgang som Kollektiv Narrativ Praksis, fordi 

det tvinger udbyderen til mere detaljeret at præcisere og formidle, hvilke 

vejledningsmetoder, man i øvrigt benytter sig af, hvordan man anvender dem og 

med hvilket formål. Det kan styrke fagligheden internt i organisationen og give nye 

muligheder i den eksterne formidling. 

10.12.4 STRATEGISKE TILTAG: (ST) STÆRKE SIDER OG TRUSLER 

Her er de fire nøgleord: Faglig udvikling, effektivitet, skræddersyede vejledningstiltag 

og fordelen ved gruppevis vejledning. Igen handler det i høj grad om formidling af 

fordelene ved Kollektiv Narrativ Praksis. Som reflekterende vejledningsproces kan 

metoden være effektiv, selvom den måske umiddelbart kan virke besværlig. En 

sidegevinst ved metoden er, at vejlederen efterfølgende får lettere ved at kvalificere 

en differentieret vejledningsindsats overfor deltagerne. Samtidigt udvikler 

vejlederen sig selv fagligt gennem det forpligtende samarbejde med andre vejledere. 

10.12.5 STRATEGISKE TILTAG: (WT) SVAGE SIDER OG TRUSLER 

De fire nøgleord er: Krav om evidens, evidens som selvfølgelighed, beskrivelse og 

dokumentation, og mod. Kravet om evidens præger den pædagogiske forskning i 

disse år, og det gælder også inden for vejledning. En reflekterende vejledningstilgang 

som Kollektiv Narrativ Praksis passer ikke ind her, fordi det kan være vanskeligt at 

bevise en direkte effekt af noget så svævende som fx, at man har bidraget positivt til 

andre menneskers liv. Men selv hvis man kunne: Hvordan skal man så bevise, at det 

har effekt i forhold til uddannelse og erhverv? Derfor stiller det store krav til 

dokumentation og formidling undervejs, så man som minimum kan beskrive og vise, 
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hvad det er for en slags vejledning. Som vejledningsinstans skal man være forberedt 

på at møde modstand både internt og eksternt.  

10.12.6 SAMMENFATNING AF SWOT OG TOWS 

Med SWOT og TOWS ønskede jeg et overblik over muligheder og begrænsninger ved 

Kollektiv Narrativ Praksis, hvad det kan betyde for vejledernes praksis at anvende 

metoden, og hvad det kræver strukturelt og organisatorisk. 

Mest overraskende har det været at se, hvor afgørende konteksten og 

vejledningsdiskursen er for udbredelsen af Kollektiv Narrativ Praksis. SWOT gav 

indsigt i, at det kræver mod at argumentere for nytteværdien af en 

vejledningsmetode som Kollektiv Narrativ Praksis overfor en vejledningsdiskurs, der 

handler om målbare effekter af karrierevejledning og evidensbaseret forskning med 

udgangspunkt i, hvad der virker (mere om dette i næste kapitel). 

Ovenpå kortlægningen fra SWOT var det interessant gennem TOWS at skulle finde 

strategier for, hvordan udbredelsen af Kollektiv Narrativ Praksis alligevel kan finde 

sted og give mening i en karrieremæssig sammenhæng. Særligt var det interessant 

for mig at se, at den enkelte vejledningsinstitution kan styrke hele sin 

vejledningsindsats ved at være eksplicit, beskrivende og formidlende af én metode, 

fordi det vil medføre et behov for at være det med alle vejledningstiltag. 

Jeg vil afslutte dette afsnit med et opråb fra Hazel og Reid (2011:409) vedrørende 

brug af narrative metoder i karrierevejledningen: 

”Against targets and outcomes, we would need to place narrativity; against 

behaviourism, meaning; against ‘efficiency’, more slow time; against notions of 

rational choice, the importance of the emotions; against distance from clients and 

their concerns, greater biographical understanding and empathy; and against 

instrumentalism, the importance of creativity and play.” 

10.13 KRITIK AF METODER 

Som tidligere beskrevet er valget af metoder begrundet i en sammenhæng med det 

videnskabsteoretiske grundlag og et forsøg på at indbygge en åbenhed overfor 

materialet i forskningsdesignet. Med Grounded Theory og NVivo strukturerer jeg mit 

kvalitative materiale kvantitativt. Nitten elevers logbøger danner grundlag for min 

kvantificering af materialet i forbindelse med analysen ud fra de fire dimensioner, 

hvor jeg analyserer Kollektiv Narrativ Praksis i relation til hvilken højskole, eleverne 

går på, deres køn, alder og uddannelsesbaggrund. Her viser begrænsningerne sig ved 

metoden, idet antallet 19 her forekommer lavt i forhold til en sådan analyse og som 
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behæfter undersøgelsen med en vis usikkerhed. McLeod (2011) anbefaler, at 

benytte 8-20 informanter, når man benytter Grounded Theory. I den sammenhæng 

er 19 ikke noget ringe antal. Når materialet alligevel virker smalt kunne årsagen være 

kvaliteten af logbogsspørgsmålene. Dette vender jeg tilbage til.  

I stedet for at benytte Grounded Theory, kunne jeg have valgt at skrive forskellige 

ungetyper frem, som der er tradition for i ungeforskningen (fx Jensen og Jensen 

2005, Jensen 2009, Katznelson 2008). Men dels strider det mod mine 

forskningsidealer om transparens og dels strider det mod afhandlingens mål med 

netop at nå udover typologiseringen af unge. Desuden ville det have krævet andre 

forskningsmetoder såsom individuelle interview af de unge samt afdækning af de 

unges sociale baggrund.  

Der er dog næppe tvivl om, at det sandsynligvis ville have givet større mangfoldighed 

i undersøgelsens resultat, hvis der havde været flere deltagere involveret, når 

Grounded Theory og NVivo anvendes i analysen, dvs. flere højskoler, flere unge og 

flere vejledere.  

Et andet tiltag, der kunne have styrket afhandlingen ville have været at kunne zoome 

ind på forskellige vejledningsinstanser samt at kunne sammenligne disse med 

hinanden. Højskole kunne have været én vejledningsinstans, Ungdommens 

Uddannelsesvejledning en anden og fx produktionsskole en tredje. Det ville have 

givet et større materiale og her kunne Grounded Theory være kommet til sin ret med 

formentligt mere entydige resultater i analysen til følge. Det ville samtidigt have 

styrket SWOT- og TOWS-analyserne, fordi jeg som en del af interviewet med de 

forskellige vejledere kunne have bedt dem om deres bud på en SWOT-analyse i 

relation til Kollektiv Narrativ Praksis på deres egen arbejdsplads. På den ene side har 

højskoleformen den fordel, at den har frihed til at tilrettelægge undervisning og 

vejledning frit og således kan give plads til en heldagsworkshop om Kollektiv Narrativ 

Praksis for eleverne og deres vejleder. På den anden side kan det også blive et smalt 

perspektiv på afprøvning af en vejledningsmetode, netop fordi højskolen har ideelle, 

strukturelle muligheder for organisering af vejledning.     

En svaghed ved undersøgelsen er mit valg med at afprøve to metoder indenfor 

Kollektiv Narrativ Praksis; både Fælles Narrativ Tidslinje og Livstræet. Som tidligere 

beskrevet var begrundelsen, at førstnævnte metode blev afprøvet på to meget 

forskellige højskoler med henholdsvis elever uden ungdomsuddannelse (Højskole A) 

og elever med en ungdomsuddannelse (Højskole B). Derfor valgte jeg, at netop den 

højskole med en blandet elevgruppe (Højskole C) skulle afprøve en anden metode. 

For mig var selve metoden ikke så afgørende. Det afgørende var, at metoderne var 

indenfor Kollektiv Narrativ Praksis. Men det at der er to metoder involveret slører 
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resultatet og det havde derfor været mere hensigtsmæssigt, hvis jeg havde holdt mig 

til én metode.    

En anden svaghed ved undersøgelsen er som nævnt logbogsspørgsmålene. Jeg har 

forsøgt at gøre mine spørgsmål så åbne som muligt, men elevernes svar giver for lidt 

udbytte i forhold til den ønskede udsigelseskraft, netop fordi jeg som forsker ikke har 

fokuseret emnerne. Det viser sig særligt i forbindelse med analysen ud fra 

Antonovsky, hvor det kunne have været interessant at kunne komme med klare svar 

på forbindelsen mellem Kollektiv Narrativ Praksis og Antonovskys begreber om 

begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Det ville formentlig have givet 

tydeligere resultater, hvis jeg i stedet havde udformet et mere klassisk spørgeskema 

til eleverne, dog stadig med åbne felter. Kombineret med de to foreliggende 

interview med hver vejleder129 havde det gjort undersøgelsen mere robust. 

Overordnet set er der i Grounded Theory et forskningsmetodisk dilemma, som også 

viser sig i anvendelsen i nærværende afhandling: På den ene side skal teorien opstå 

af data, og på den anden side giver netop dette aspekt store udfordringer til både 

data og forsker, hvis ikke teorien skal blive ren common-sense. Desuden er der en 

fare for, at for meget af forskerens fokus bliver lagt på detaljerne omkring selve 

kodeprocessen (Alvesson & Skjöldberg 2000:27). Det er også et problem i 

nærværende afhandling, hvor jeg har en tendens til at fortabe mig i selve 

kodeprocessen og detaljerne ved resultaterne. Dette giver træghed i formidlingen og 

har tendens til at skygge for helheden.    

Hvad angår SWOT og TOWS giver det ét perspektiv i analysen. Fordelen ved at 

benytte SWOT og TOWS er den transparente systematik, hvor jeg forsøger åbent og 

undervejs at redegøre for mine fortolkninger. Ulempen ved den systematiske tilgang 

er at analysen bliver formidlingsmæssigt tung. I forhold til mine intentioner om 

åbenhed og transparens er det et problem, at jeg (bevidst) sammenblander min 

opfattelse af vejledningens vilkår med data. Det kan svække materialets 

udsigelseskraft.  

  

10.14 ANDRE FUND 

Som før beskrevet handler Grounded Theory om at blive ved med at stille spørgsmål 

til materialet og at foretage sammenligninger. ”Dataindsamling og dataanalyse er 

gensidigt afhængige, fordi dataindsamlingen bestemmer teorien, og teorien 

                                                      

129 Dels umiddelbart efter workshoppen samt et år efter.  
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bestemmer dataindsamlingen”, som Boolsen formulerer det.130 Min analyse har 

foreløbigt vist resultater i forhold til Kollektiv Narrativ Praksis som 

vejledningsmetode, og jeg har fulgt sporene, der viste sig i dimensionerne i forholdet 

mellem alder, køn, uddannelsesbaggrund og højskole, og sammenligningerne 

mellem dem herunder anvendt NVivo. Desuden har jeg belyst materialet gennem 

SWOT og TOWS med henblik på at danne mig et mere overordnet perspektiv på 

Kollektiv Narrativ Praksis. 

Indtil nu har jeg fokuseret på Kollektiv Narrativ Praksis som vejledningsmetode. 

I den sidste del af analysen vil jeg tage udgangspunkt i to andre temaer, som også 

har vist sig i materialet. Det første tema drejer sig om vejledningens kontekst på en 

højskole. Det andet tema handler om, hvordan vejlederne oplever sårbarhed 

kommer til udtryk hos deres elever. 

Til at belyse det førstnævnte tema ud fra elevernes perspektiv, benytter jeg 

elevernes svar på spørgsmål 6-8 i logbøgerne, som var: 

6) Beskriv din oplevelse af at gå på højskole. 

7) Beskriv din oplevelse af den vejledning, du får på højskolen. 

8) Andet, du gerne vil fortælle? 

 

Til at belyse vejledningens kontekst på en højskole set fra vejledernes perspektiv, 

anvender jeg interviewmaterialet med vejlederne fra de respektive workshopdage. 

 

Til at belyse det andet tema, sårbarhed, anvender jeg de opfølgende interview med 

vejlederne. 

 

10.15 VEJLEDNINGENS KONTEKST - FRA ELEVERNES PERSPEKTIV 

I logbøgerne formulerer eleverne sig overordentlig positivt om det at gå på højskole. 

Afhandlingens ærinde er ikke at analysere fx højskolernes læringsrum eller 

vejledningens betingelser på en højskole, men da elevernes glæde ved deres 

højskole er et gennemgående træk i materialet, vil jeg her kort give eleverne plads til 

at vise det131. I første omgang har jeg udvalgt to citater fra hver skole: hvert sted fra 

                                                      

130 Udsagnet stammer fra Merete Watt Boolsens skriftlige oplæg på mit 2. WIP-seminar på 
DPU. 
131 Jeg har her rettet eventuelle grammatiske fejl i elevernes udsagn. 
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en kvinde og mand. Herefter ser jeg på, hvad eleverne siger om vejledningen på 

deres respektive højskoler. 

Om det at gå på højskole, udtrykker en af eleverne på højskole A det således: 

”Jeg elsker det, det er som at have fået en familie herovre, og vores sammenhold er 

godt” (1A: Mand, 18 år). 

At sammenholdet er afgørende for den positive højskoleoplevelse støttes af en 

anden elev på samme skole, som samtidigt viser, at højskolelivet ikke er uden 

udfordringer: 

”Det er hårdt og brutalt og en dans på roser. Med det mener jeg, at alt selvfølgelig 

aldrig rigtigt er, som man tænker det. Man har jo gode og dårlige perioder, men man 

skal jo selvfølgelig også selv give et bidrag til at gøre det godt. Og selvom det nogle 

gange er lidt svært, så er der alligevel ingen grænser for, hvor sjovt man kan ha’ det, 

og ens venner støtter 100 % op om en. Det er fedt at gå på højskole.”  

(4A: Kvinde, 17 år). 

Det kan altså godt være svært at gå på højskole, og det er en del af det, at det er 

”fedt”. Udfordringerne ved at gå på højskole handler ikke kun om selve skolelivet, 

men også det faktum, at man er flyttet væk fra det velkendte, hvilket det næste citat 

vidner om: 

”Det, at gå på højskole har været en kæmpe oplevelse. At komme væk fra det 

velkendte, ens tryghedszone har været en udfordring men en udfordring, som på 

mange områder har givet én en helt masse: Nye venskaber, udvikling, en åbenhed 

over for noget nyt, mm. Man bliver hevet væk fra hverdagen og sat i nye situationer 

med mennesker, man ellers ikke ville have mødt. Alt i alt en fed og givende 

oplevelse.” (2C: Kvinde, 20 år). 

For at komme videre i sit liv på en ny og bedre måde, kan det netop være en løsning 

at stoppe op og fx tage på højskole, hvilket udtrykkes i næste citat: 

”Højskolen har været et nødvendigt stop fra en travl hverdag jeg havde, før jeg 

startede. Har været med til at give mig en selvopfattelse af, hvad jeg gerne vil og 

kan. Samtidigt har jeg fået nye venner og bekendtskaber, som jeg er dybt 

taknemmelig for.” (6C: Mand, 24 år). 

Både i forhold til sociale og faglige kompetencer har højskolen noget at byde på, 

hvilket følgende citat vidner om: 
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”Et fantastisk sted, der giver mig mulighed for at udbygge sociale og idrætsmæssige 

kompetencer. Meget frit og med en god stemning, så man er frisk og livsglad.” (1B: 

Mand, 21 år). 

På højskolen bliver fokus flyttet fra det individuelle til fællesskabet, hvilket det sidste 

citat fortæller noget om: 

”Højskolen er et særligt sted fuld af gode oplevelser og engagement. I forhold til 

andre mennesker, kommer man til at føle sig om en enhed, man flytter fokus fra at 

være ”jeg når længst” til ”vi når længere!”.” (3B: Kvinde, 19 år). 

Om vejledningen på højskolen peger elevernes svar i forskellige retninger, selvom 

stort set alle svar er positive. I det følgende refererer jeg fra to citater fra hver skole. 

Af de seks citater er der tale om tre citater fra mandlige elever, og tre citater fra 

kvindelige. 

På højskole A skriver en elev (5A), at han ikke har bedt om at få vejledning. En anden 

mand (6A) skriver, at vejledningen er okay, og at der er god mulighed for at få 

vejledning. Han slutter sit svar af med at skrive: ”Det er også bedre, når man kender 

vejlederen godt!” Netop det at eleverne kender højskolevejlederen godt fra 

forskellige sammenhænge kunne være én af højskolevejledningens forcer. 

På højskole B skriver en kvinde (5B), at vejledningen på skolen er fin, men at man 

selv skal opsøge den, hvis den skal være mere målrettet. Hun pointerer, at når man 

opsøger vejledningen, så får man den også. En mandlig elev (1B) har et forslag til, 

hvordan vejledningen på skolen kunne blive endnu bedre: ”Et forslag, hvis det kan 

bruges her, er at have 2-3 sammenhængende132 dage, så man var i fokus omkring 

uddannelse. Så kunne man arbejde med flere forskellige metoder, der kunne pege 

hen imod kvaliteter og dermed uddannelse. Denne metode [Kollektiv Narrativ 

Praksis] er oplagt, da den er ideskabende og lægger op til refleksion.” 

Eleven giver her højskolen en udfordring, fordi han lægger op til en opbrydning af 

skemaet, så vejledning kunne ske over flere sammenhængende dage, hvor der ikke 

skulle foregå andet. 

På højskole C skriver en elev (2C), at hun ikke har fået så meget vejledning på skolen, 

da hun allerede vidste, hvad hun skulle bagefter. En anden kvinde (5C) skriver, at 

”det er fedt at blive vejledt på en ny måde af mennesker, der ser dig som du er. Som 

                                                      

132 Elevens understregning. 
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giver dig mulighed for udvikling og nye tiltag i forhold til uddannelse. Hun slutter af 

med at skrive, at skolens vejleder er ”konge!”. 

Elevernes behov for vejledning undervejs i deres højskoleforløb er forskellige. Nogle 

af eleverne ønsker af forskellige grunde ikke vejledning, andre tager glade imod den 

vejledning, de kan få på skolen og andre igen kunne godt tænke sig visse 

forbedringer. Men samlet set udtrykker eleverne sig positivt om vejledning på 

højskolen. Det, der fylder mest for dem, er dog selve det at gå på højskole, hvor 

vejledning kun er en del af den samlede oplevelse. 

Jeg går ikke her ind i en analyse af, hvad det på et mere overordnet niveau er ved 

højskolens lærings- og vejledningsrum, der er meningsfuldt for mange unge. Dog vil 

jeg her kort referere til tre andre undersøgelser, som beskæftiger sig med højskole i 

relation til vejledning: 

Fra et vejledningsfagligt perspektiv giver Rie Thomsens forskning et interessant 

indblik i, hvad der sker på en højskole i relationen mellem vejleder/lærer og elev og 

mellem eleverne, hvor fællesskabet i sig selv viser sig at give mulighed for 

uddannelsesmæssig og personlig afklaring (Thomsen 2009:153). 

Anne Kofod peger på højskolens internatform som positivt udslagsgivende: 

“Internatformen tilbyder en hverdag med en meget lav kompleksitet, hvilket står i 

modsætning til det liv de unge kommer fra. Det faglige og det praktiske liv på 

højskolen er på forhånd sat i system, og de unge har typisk valgt en skole, der 

indholdsmæssigt matcher deres personlige interesser. Højskolens rammer er 

tilsvarende en invitation til, sammen med ligesindede og på afstand af en turbulent 

hverdag med mange valg, at reflektere over, hvad livet skal bringe, når opholdet er 

slut.” (Kofod 2004:47). 

Ligeledes peger Pia Corts forskning på, at højskolen som skoleform giver eleverne 

større frihed og et godt fællesskab gennem nærvær og oprigtig interesse for 

hinanden (Cort 2011:9). Det vækker motivationen for læring, hvis højskolen ellers 

lader være med at kopiere den lineære og målorienterede vejledning, de 

uddannelsessårbare unge i forvejen føler sig pressede af (ibid.:19). 

I et karriereperspektiv bliver højskoleopholdet dermed en pause fra den lineære 

uddannelsesvej og pausen en transition til noget nyt. I et nyere europæisk 

forskningsprojekt (Cort et al. 2013) viser netop pausen sig at have stor betydning for 

mennesker under karriereskift. Pausen er i en vesteuropæisk tradition forbundet 

med stilstand men her peger forskerne på, at pausen i et karriereperspektiv har 

afgørende betydning for refleksion og for at tanker kan modnes og blive til handling. 



Helene Valgreen Refleksion og fællesskab Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen 

179 

 

”Transition as a productive pause”, som det formuleres. (Cort et al. 2013:77). 

 

10.16 VEJLEDNINGENS KONTEKST - FRA VEJLEDERNES PERSPEKTIV 

Første del af dette afsnit handler om vejledernes oplevelse af at være 

højskolevejledere. Dernæst følger vejledernes karakteristik af de unge. 

Om det at være højskolevejleder svarer vejlederne samstemmende, at de er glade 

for det. De unge har tillid til dem, og vil gerne vejledes. Men de vigtige samtaler sker 

ikke altid i selve vejledningslokalet: 

”Nogle gange kommer det vigtige frem ved en uformel snak på vej op ad 

trappen”(Vejleder B).133 

Samtidigt oplever vejlederne, at det er et stort ansvar at være vejleder. Det er et 

krævende job: ”Det skal være i orden”, som vejleder A siger med henvisning til, at 

det er afgørende for de unge, hvad de kommer videre til efter højskoleopholdet. 

Vejleder C prøver at beskrive, hvad det er, der gør højskolevejledningen meningsfuld 

for de unge: 

”Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad de vil være. Jeg er helt kold. Jeg ønsker dem 

kun det bedste. Jeg siger konsekvent og mener det: Gud, hvor er det spændende! Og 

den fordomsfrihed kan jeg jo bare levere, for jeg skal ikke noget. Jeg skal ikke 

tilfredsstille Bertel Haarder134, jeg er helt fri, føler jeg.” 

I en karakteristik af de unge fremhæver vejlederne, at de er meget individuelle i 

deres måde at tænke på. De unge vil gerne fællesskabet, men når det kommer til 

stykket synes de, at deres liv er deres eget ansvar. De lægger et stort 

forventningspres på sig selv, og de giver sig selv skylden, hvis de oplever nederlag: 

”De føler, at de selv skal tage ansvar, at de selv er den, der gør, at de har succes eller 

den der gør, at de har fiasko”, som vejleder A udtrykker det. Det kan nemt give 

ensomhed midt i fællesskabet, og her er det vigtigt, at vejlederen støtter dem: 

”Det er der, de har brug for, at de ikke skal føle, at de er helt alene: det øjeblik, de 

ikke lykkes.” (Vejleder B). 

                                                      

133 Vejledningens betydning i højskolens mere uformelle rum er bl.a. beskrevet af Kristina 

Bæk Nielsen (2006).   

134 Daværende undervisningsminister.  
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Vejlederne oplever, at de unge er mere målrettede, når de kommer på højskole, end 

unge var for ca. 15 år siden. De ønsker afklaring med hensyn til fremtidig uddannelse 

og erhverv. Samtidigt er de også mere krævende nu end tidligere: ”De forventer 

noget mere, at vi bare står klar, når de er klar.” (Vejleder B). 

Vejleder C giver følgende karakteristik af de unge: 

”De er sms-agtige, de er mail-agtige, de er sidste-øjebliks-agtige. De vil ikke ret gerne 

låse sig fast på for meget.” 

Vejlederne er enige om, at de unge har brug for en vejledning, der foregår over tid, 

så de kan blive rustet til at møde virkeligheden på en uddannelse og ikke giver op, 

når de møder barrierer: 

”Det handler rigtig meget om tryghed i forhold til vejlederen. At de får tid.” (Vejleder 

A). 

Også troværdighed er et nøglebegreb ifølge Vejleder C, som understreger, at det 

vigtigste ved højskolevejledningen er, at vejlederen er til stede i de unges hverdag: 

”Jo, hvis jeg endelig skal kloge mig på, hvad de unge har brug for, så har de brug for 

en, der er til stede. Og som ikke nødvendigvis er til stede på Facebook”. 

10.16.1 TILSTEDEVÆR 

I forlængelse af højskolevejledernes beskrivelse af de unges vejledningsbehov 

vendes blikket mod efterskolerne, hvor noget tilsvarende viser sig. I en undersøgelse 

fra 2011 af efterskolernes dannelsesdidaktik konkluderer forskerne, at efterskolen 

udmærker sig ved tre samværsbegreber, hvoraf et af disse er særligt interessante i 

denne sammenhæng, nemlig: ’Vejledende samvær’ (von Oettigen et al. 2011). 

Vejledende samvær beskrives som præget af nærhed og distance, nærværende 

fremtid og indføring i en åben og demokratisk tilværelse (ibid.:146). Forskernes fokus 

er dannelse og begrebet Vejledende samvær knytter sig til demokratisk dannelse, 

men beskrivelsen vækker genklang i denne ph.d.-afhandling. I en indkredsning af 

højskolens vejledning ud fra mine data, bliver imperativet tilstedevær for mig at se et 

dækkende begreb, der samler vejledernes oplevelse af de unges vejledningsbehov 

og de unges beskrivelse af det at gå på højskole. Med nytænkningen af begrebet 

tilstedevær ønsker jeg dels at vise betydningen af det at være til stede både fysisk og 

mentalt – sammen - i et vejledningsforløb og dels at påpege nødvendigheden af, at 

både vejledere og de unge er til stede i ’Vejledende samvær’. Og hvordan bliver man 
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det? I et vejledningsperspektiv må arven løftes fra Carl Rogers og hans klient-

centrerede tilgang (Rogers 1951, 1961; Sommerbeck 2002)135, og ansvaret for 

tilstedevær ligger derfor hos vejlederen som den professionelle hjælpeperson.  

10.16.2 VEJLEDERNES EGNE ERFARINGER MED KOLLEKTIV NARRATIV 

PRAKSIS 

Første del af dette afsnit omhandler, hvor vidt vejlederne fremadrettet har ændret 

deres vejledning i en mere narrativ retning. I afsnittets sidste del analyserer og 

fortolker jeg, hvordan vejledernes erfaringer forholder sig til min SWOT-analyse. 

Som omtalt i kapitel 6 fulgte jeg, efter forudgående aftale med højskolevejlederne, 

et år efter workshopperne op med et opfølgende interview pr. e-mail136. De 

opfølgende interview handlede bl.a. om, hvorvidt deres vejledning havde ændret sig 

efter arbejdet med Kollektiv Narrativ Praksis i foråret 2009137. 

Jeg spurgte vejlederne om følgende: 

“Med baggrund i seminaret i februar 2009 om narrativ praksis og den efterfølgende 

workshop med eleverne, har du da en fornemmelse af, at din vejledning har ændret 

sig? I bekræftende fald, hvordan?” 

Her er vejledernes svar temmelig forskellige. Vejleder A fortæller, at hun konkret har 

forsøgt at arbejde med et tema om barrierer i forhold til valg af 

ungdomsuddannelse, hvor hun uden succes har forsøgt at få gruppens fælles 

fortælling videre til andre unge i samme situation. Motivationen manglede hos 

gruppen: 

”Jeg har gerne villet få den sidste dimension ind i min kollektive vejledningspraksis, 

men jeg oplever, at det er en vanskelig vinkel for mine unge at forholde sig til. Og 

måske også for mig selv. *…+ Om det er de unges mangel på overskud til at involvere 

sig i det fælles, eller om det er deres mangel på forståelse for de muligheder der 

                                                      

135 Carl Rogers’ klient-centrerede psykoterapi kredser om tre kernebetingelser: 1) 
terapeutens ubetingede positive anerkendelse af klienten, 2) terapeutens empatiske 
forståelse af klienten og 3) terapeutens kongruens.   
136 Det opfølgende interview foregik i foråret 2010 med Vejleder A og C. Af forskellige grunde 
foregik det opfølgende interview med vejleder B først i foråret 2012. 
137 Den første del af det opfølgende interview omhandlede, hvorvidt vejledernes egen 
vejledning havde ændret sig efter arbejdet med Kollektiv Narrativ Praksis i foråret 2009. Den 
anden halvdel handlede om begrebet sårbarhed. 
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ligger i det at give en fælles historie betydning for andre end dem selv og den 

primære gruppe, er vanskeligt for mig at gennemskue.”138 

Her peger vejleder A på det krævende ved at benytte Kollektiv Narrativ Praksis i 

karrierevejledningen. Hun skriver, at hun møder både de unges, kollegaernes, 

samfundets, og altså også hendes egne barrierer og manglende forståelse for 

metoden. Samtidigt gør hun klart, at hun efter selv at have fået indsigt i metoden 

faktisk har lyst til at bruge Kollektiv Narrativ Praksis i højskolevejledningen. Men hun 

mangler et tydeligt mål i forhold til uddannelses- og erhvervsmæssig afklaring: 

”Det kan være vanskeligt at se, hvordan processen skal føre frem til større afklaring 

om og valg af uddannelse og erhverv, hvis det er det, der er forventninger om.” 

Vejleder A beskriver her sine vanskeligheder med den sidste del af Kollektiv Narrativ 

Praksis, hvor vejlederen gennem sit eget faglige netværk giver de unge mulighed for 

at dele deres fælles dokument med andre grupper af unge udenfor højskolen. 

Faktisk er det ikke lykkedes for nogle af de tre vejledere at bringe denne væsentlige 

del af metoden i anvendelse. Forhindringerne viste sig også i min SWOT-analyse, 

hvor truslerne bl.a. var Vejlederen, som kan finde Kollektiv Narrativ Praksis besværlig 

samt Jagten på målbar effekt, hvor Kollektiv Narrativ Praksis ikke nødvendigvis giver 

en hurtig, målbar effekt eller afklaring. Om denne vanskelighed med at samarbejde 

med andre vejledere udenfor egen institution knytter sig specifikt til højskolen som 

skoleform eller om resultatet ville være det samme uanset kontekst, kan min 

undersøgelse ikke sige noget om.  

Vejleder B skriver, at hun generelt ikke bruger en vejledningspraksis rendyrket, men 

derimod: ”tager værktøjerne med som inspiration i min daglige praksis som vejleder 

og mentor.” Derudover peger vejleder B på, at hun er alene som vejleder på skolen, 

og: ”jeg finder, at der skal være konsensus for afprøvning af narrativ vejledning, hvis 

den skal finde sted i rendyrket form. ” 

Til gengæld fortæller Vejleder B, at skolen i mange år har benyttet andre lignende 

metoder såsom: ”hvad har du i din rygsæk, fortællinger om sig selv efter en skabelon 

på vores teammøder, mv.” 

Vejleder C skriver entydigt, at hans vejledning har ændret sig i en positiv retning. 

Først og fremmest i forhold til hans overordnede tilgang til vejledning: 

                                                      

138 I vejledernes skriftlige svar i dette afsnit har jeg foretaget små grammatiske rettelser, 
hvor jeg vurderede, det virkede meningsforstyrrende ikke at gøre det. 
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”Det narrative er blevet en del af den ”indre hard-disc”, som er en del af min 

baggrundsviden for at kunne være studievejleder. Som en mulig tilgang til at åbne 

den vejledte i forhold til at se sig selv og sine muligheder i et nyt perspektiv, på 

baggrund af egne levede erfaringer.” 

Også i forhold til de konkrete metoder er vejleder C’s vejledning ændret: 

”Jeg bruger Livstræet som konkret værktøj. Derudover er jeg i min vejledning 

særdeles opmærksom på, om der er brug for at dykke tilbage i ens levede liv for at 

synliggøre de mulige studievalg.” 

Vejleder C slutter af med at slå fast, at hans vejledning har ændret sig markant efter 

mødet med narrativ praksis: 

”Der er virkelig tale om før og efter at jeg selv blev opmærksom på det narrative i 

den workshop som Helene lavede med vores elever i foråret 2009 og det forløb, som 

jeg selv deltog i på Brandbjerg ligeledes i foråret 2009.” 

Når jeg sammenholder vejledernes forskellige svar i de opfølgende interview om 

deres erfaringer med og tilgange til Kollektiv Narrativ Praksis dels med mine 

kodninger af de første vejlederinterview og dels med min SWOT-analyse, peger de 

samlet set på de samme styrker, svagheder, muligheder og trusler. Ved de 

opfølgende interview ligger udsagnene fra vejleder A og vejleder C i hver sin ende af 

spektret, hvor vejleder B’s udsagn er mere neutrale. 

Vejleder A’s erfaring repræsenterer i det opfølgende interview nogle af de svagheder 

og trusler ved metoden, jeg påpegede i SWOT-analysen, selvom hun tilsyneladende 

går engageret ind i arbejdet. Hun anfører, at eleverne ikke var motiverede. Desuden 

påpeger hun, at det kan være vanskeligt at se målet med metoden – og at skulle 

forklare det overfor kollegaerne. 

Vejleder C’s erfaring repræsenterer i det opfølgende interview nogle af de styrker og 

muligheder, jeg påpegede i SWOT-analysen. Han mener selv, hans vejledning har 

ændret sig i positiv retning med en narrativ tilgang til elevernes karrierevalg. Særligt 

fremhæver han, at en narrativ vejledningstilgang åbner for nye muligheder og 

perspektiver for elever. 

Vejleder B fortæller, at hun har brugt sin indsigt i Kollektiv Narrativ Praksis som 

inspiration til sin daglige praksis. Derudover argumenter hun for, at der skal være 

konsensus om Kollektiv Narrativ Praksis på skolen, hvis metoden skal prøves af. Og 

da hun er alene som vejleder er det ikke noget, hun har afprøvet. Det sidste 

argument tolker jeg i retning af SWOT-analysens trusler, blot på en mere indirekte 

måde, end vejleder A udtrykker det. 



Helene Valgreen Refleksion og fællesskab Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen 

184 

 

10.16.3 SÅRBARHED MED VEJLEDERNES OPTIK 

De opfølgende interview med vejlederne omhandlede også emnet sårbarhed. Jeg 

spurgte vejlederne om følgende: 

”Hvordan viser de unges sårbarhed sig på højskolen?  

Jeg er i gang med at udforske begrebet sårbarhed. Med ovenstående spørgsmål 

håber jeg, du kan hjælpe mig med at komme tættere på en beskrivelse af unges 

sårbarhed, sådan som den viser sig hos dine unge på højskolen. For at komme i 

dybden vil jeg bede dig om at give mig 10 eksempler. Jeg er klar over, at det kan 

være en vanskelig opgave, men jeg håber, du vil prøve alligevel. Både adfærds- og 

følelsesmæssige eksempler er velkomne. Det afgørende er, at det er konkrete 

hverdagsiagttagelser af de unge.”139 

For at kunne danne mig et overblik, har jeg samlet og struktureret vejledernes svar i 

en tabel (Bilag 15). Det er vigtigt at understrege, at vejledernes svar ikke handler 

direkte om de elever, der deltog i mine workshopper i 2009. Jeg beder vejlederne 

om at svare på, hvordan sårbarhed viser sig hos deres højskoleelever. De unge, der 

deltog i workshopperne var udvalgt af vejlederne, fordi de var sårbare af forskellige 

grunde. Men der er altså ikke en direkte sammenhæng mellem min empiri og de 

opfølgende interviews. Jeg spørger vejlederne ud fra min viden om, at de alle tre er 

erfarne vejledere og højskolelærere. Og jeg beder dem om at fortælle om deres 

konkrete hverdagsiagttagelser af de unge. Jeg gør det, fordi jeg gerne vil tættere på 

begrebet sårbarhed, da det er et centralt begreb i min afhandling. 

I Bilag 15 er alle ord og sætninger direkte citater fra vejledernes svar. Overordnet set 

bad jeg vejlederne om at give eksempler på indre følelses- og ydre adfærdsmæssige 

måder, sårbarheden viste sig på hos deres elever. På den baggrund har jeg udvalgt 

centrale ord og sætninger for hvert interview og opdelt dem i to kolonner: En 

kolonne for ’Ydre’, dvs. ydre påvirkninger og ydre måder, sårbarheden viser sig på, 

samt en kolonne for ’Indre’, dvs. en følelsesmæssig tilstand, hvorpå sårbarheden 

viser sig. Jeg har struktureret vejledernes svar for overskuelighedens skyld, men jeg 

har ikke ændret i deres svar. Det betyder, at ikke alle ydre påvirkninger har en indre 

pendant og omvendt. Generelt skriver vejlederne mere om, hvordan sårbarheden 

viser sig, end hvordan de opfatter, de unges følelser relaterer sig til den ydre 

fremtoning. 

                                                      

139 Citatet stammer fra mine interviewspørgsmål til vejlederne pr. e-mail, dateret 28/1, 2010. 
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Som det fremgår af Bilag 15 er der ikke den store forskel på vejledernes oplevelse af 

sårbarheden hos deres elever på de tre højskoler. Det på trods af, at højskolerne er 

forskellige med forskellige elevmålgrupper. Bilaget viser, at der er tale om det 

samme fænomen. I store træk gemmer der sig den samme fortælling om 

fænomenet sårbarhed, uanset hvilken højskole det drejer sig om. Fortællingen 

handler om, at sårbarhed kan vise sig på mange forskellige måder på det ydre plan, 

fx overdrevent alkoholforbrug, bulimi eller anoreksi, udadrettet aggressiv adfærd, 

cutting, opmærksomhedskrævende, ustandselig brug for anerkendelse, overdreven 

træning, svært ved at stå op om morgenen, svært ved at falde i søvn om aftenen, 

svært ved at tage beslutninger, ordblindhed, kriminalitet, perfektionisme eller svært 

ved at håndtere hverdagen for nu at fremhæve nogle af de mange eksempler, 

vejlederne giver. 

På det indre plan handler fortællingen om sårbarhed også om forskellige aspekter, 

som samlet set kan defineres som eksistentielle. Vejlederne beskriver bl.a., at de 

unge kan være kede af det, føle skyld, gennemleve sorg, ikke kunne mærke sig selv, 

være ensomme, usikre, angste, i tvivl om, hvem de er, i tvivl om, hvor de hører til, 

bange for at fejle, generte, ligeglade, forvirrede, deprimerede, mangle lyst til 

dagligdagen, mangle livsmod og ikke have noget selvværd. 

For at supplere og uddybe oplysningerne i Bilag 15, vil jeg i det følgende trække 

yderligere et par af pointerne frem fra de opfølgende interview med vejlederne skole 

for skole. 

Som første punkt skriver vejleder A følgende: 

”Socialt set kan det være vanskeligt for nogle unge at skabe kontakt til andre pga. 

generthed, indadvendthed og ensomhed. Dette ser jeg oftere hos piger end drenge.” 

I modsætning til pigernes adfærd skriver vejleder A som andet punkt: 

”Socialt set kan det være vanskeligt at fungere fornuftigt sammen med andre unge 

pga. voldsom og til tider aggressiv adfærd. *…+ Oftest drenge med en diagnose f.eks. 

ADHD.” 

Vejleder A peger her på en kønsmæssig forskel på piger og drenge, hvor hun oplever 

pigerne vende vanskelighederne indad, hvor drengene i højere grad reagerer 

udadrettet. 

Vejleder B skriver: 

”Hvis jeg skal definere sårbarhed er det ikke nødvendigvis med baggrund i en 

”dårlig” barndom med svigt, misbrug mv. – den er dog den mest synlige. Jeg oplever 
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velfungerende unge med meget lidt selvværd – surfer rundt og kan ikke finde sig selv 

– har ikke lært og har svært ved at tage beslutninger – fx om valg af studie. Det kan 

være en pige med et højt snit – som finder det problematisk at skulle vælge... hun 

har alle døre åbne pga. sit snit, men det ser hun som et problem i stedet for en stor 

mulighed. Hun tør ikke fejle, når hun vælger, skal det 100 % været det rette, ellers er 

det et nederlag. Vi har en del drenge der har klaret sig dårligt i gymnasiet… de har 

ikke været motiverede…. ” 

Vejleder B viser her, at sårbarhed ikke er et entydigt begreb. Sårbarheden kan godt 

have baggrund i en dårlig barndom, men kan også vise sig hos den bogligt dygtige 

pige, der er bange for at vælge forkert eller som en faglig svaghed hos drengene 

begrundet i mangel på motivation i gymnasiet. Også vejleder B peger på en 

kønsmæssig forskel i forhold til, hvordan sårbarheden viser sig hos de unge. 

Vejleder C oplever forskellen i kønnene på en anden måde. Som et eksempel 

beskrives en pige, ”som var med i en pigebande der tæskede andre og nu er utrolig 

ked af sin fortid og konstant føler skyld.” Her er det en pige, der i sin fortid har vist 

sin sårbarhed på en udadrettet og voldelig måde. 

Vejleder C beskriver ligeledes en dreng, som heller ikke passer ind i de mere 

traditionelle kønsrelaterede beskrivelser fra vejleder A og B. Han fortæller om den 

pågældende dreng, at han ”hele tiden træner for at have store muskler, fordi ingen 

skal kunne bemærke, at han er homoseksuel”. Selvom det er en udadrettet adfærd, 

er det ikke en aggressiv adfærd og minder, efter min vurdering, mere om fx bulimi og 

anoreksi altså udtryksformer, der primært handler om et ønske om kontrol over eget 

liv. 

Det sidste eksempel, jeg vil trække frem, er vejleder C’s oplevelse af, hvordan 

følelsen af fremmedhed kan gøre den unge sårbar: ”Det at være fra et andet land og 

ikke høre til – hverken her eller der!!” 

Vejledernes beskrivelse af deres oplevelse af de unges sårbarhed støttes af den 

aktuelle ungdomsforskning, som også viser, at trivsel og mistrivsel hos unge ikke er 

entydige begreber men er præget af flydende overgange og modsætninger 

(Sørensen et al. 2011; Nielsen et al. 2010). Et eksempel på dette er fænomenet 

selvtillid. Lav selvtillid indikerer mistrivsel, men unge med høj selvtillid kan også 

sagtens mistrives (Nielsen et al. 2010:12). På samme måde forholder det sig med 

fænomenet alkohol: 

”Et stort alkoholforbrug kan fx handle om, at man er en del af den populære festklike 

i gymnasiet, men det kan også være et udtryk for, at man er socialt marginaliseret og 

drikker for at kunne holde tilværelsen ud.” (Ibid.:11). 
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Ikke desto mindre konkluderer ovennævnte forskere følgende: 

”Unge, hvis handlinger og orienteringer i hverdagslivet rummer tegn på mistrivsel, er 

således mere tilbøjelige til at have negative vurderinger af selvet og livet end andre 

unge.” (Ibid.:248). 

Der er altså god grund til, at de professionelle omkring de unge er opmærksomme på 

ydre tegn på mistrivsel, også selvom de kan være næsten usynlige, fordi de hænger 

sammen med de unges indre smerte, som de ofte forsøger at skjule. 

 

 

 

Svar på arbejdsspørgsmål 

Der søges at gøre analysen transparent, så læseren kan følge vejen fra elevernes 

oprindelige citater, uden rettelse af sprog- og stavefejl, til mine kategoriseringer og 

samling af disse i hovedkategorier for til sidst at nå frem til en kernekategori. Ved at 

vælge fire forholdsvis neutrale dimensioner kan der vises forskelle og udslag i 

materialet på en åben og gennemskuelig måde. Inddragelse af Antonovskys teori om 

’Oplevelse af sammenhæng’ (OAS) giver et analytisk greb til at gå mere systematisk 

til værks i analysen af elevernes oplevelse af meningsfuldhed i relation til Kollektiv 

Narrativ Praksis. Med min teoretiske model, ’Vejledningsspiralen’, kan der på et 

teoretisk niveau vises, hvad der foregår i karrierevejledningsprocessen med Kollektiv 

Narrativ Praksis. Analysemodellerne SWOT og TOWS giver mulighed for at samle 

elevernes og vejledernes udsagn på et overordnet niveau i forhold til et 

organisatorisk og politisk perspektiv. Begrebet sårbarhed kan perspektiveres gennem 

de opfølgende interview med vejlederne, hvis udsagn kan struktureres som sårbarhed 

set udefra og indefra.  
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11 DISKUSSION: EFFEKT VERSUS MENING 

 

Had to get the train 

From Potsdamer Platz 

You never knew that 

That I could do that 

Just walking the dead 

Sitting in the Dschungel 

On Nürnberger Straße 

A man lost in time 

Near KaDeWe 

Just walking the dead 

Twenty thousand people 

Cross Böse Brücke 

Fingers are crossed 

Just in case 

Walking the dead 

Where are we now? 

Where are we now? 

The moment you know 

You know you know 

As long as there's sun 

As long as there's sun 

As long as there's rain 

As long as there's rain 

As long as there's fire 

As long as there's fire 

As long as there's me 

As long as there's you 

David Bowie: Where are we now? Fra udgivelsen: The Next Day, 2013. 

 

Arbejdsspørgsmål 

I dette kapitel vil jeg diskutere evidensbaseret vejledningsforskning i relation til, eller 

måske snarere i opposition til begreber som meningsfuldhed og kontakt i 

karrierevejledningen. Spørgsmålet er: Hvordan påvirkes vejledningspraksis og 

vejledningsforskning af det aktuelle fokus på evidens, og er evidens et brugbart 

parameter for kvalitet i karrierevejledningen? 
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11.1 FOKUS PÅ MÅLBARHED 

I de senere år er der kommet øget fokus på, at vejledning skal virke og have en 

effekt. Som nævnt tidligere i afhandlingen udgav Dansk Clearinghouse for 

Uddannelsesforskning i 2011 et systematisk review over forskning, der kunne 

dokumentere effekt af vejledning (Larsen et al 2011). Forskning fra år 2000 til 2010 

indgik i kortlægningen, og 8355 studier blev indsnævret til 39, som vurderedes 

relevante og pålidelige i forhold til at kunne påvise effekter af vejledning.  Udgivelsen 

afstedkom megen debat i danske vejlederkredse (Plant 2011)140. På den baggrund vil 

jeg nu se nærmere på begreberne effekt og meningsfuldhed i relation til vejledning. 

11.1.1 EFFEKT SOM MÅL 

Evidensbaseret viden er svaret på en lang række af tidens udfordringer herunder 

udfordringer på det pædagogiske område141, og i 2011 kom turen til vejledning. 

Undervisningsministeriet ønskede svar på følgende spørgsmål: 

”Hvilke vejledningsmetoder/redskaber kan påvises at bidrage bedst til vejledning i 

forbindelse med unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse, unges 

overgang fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse samt voksne i 

beskæftigelse?” (Larsen et al 2011:14) 

I forhold til vejledningens form og indhold var det sammenfattende svar fra Dansk 

Clearinghouse for Uddannelsesforskning: 

 ”Individuel vejledning fremhæves som effektfuld, fordi den er personlig og 

kan tilpasses den enkelte. Det forudsætter dog, at vejlederen ikke dominerer. 

                                                      

140 Peter Plants klumme Effekt? gav anledning til debat på Vejlederforums site, bl.a. havde 
jeg selv et indlæg på vegne af Danmarks Vejlederforening, som jeg er formand for. 
141 Se fx følgende tre afsluttede projekter ved AKF: Anvendt Kommunal Forskning, lokaliseret 
den 14/3 2012 på http://www.akf.dk/projekter/afsluttede/: 

1) Effektundersøgelse af indsatsen over for børn og unge med lettere vanskeligheder 
(2007) i samarb. m. DPU  

2) Effekten af skoleressourcer på uddannelsesforløb og arbejdsmarkedskarriere (2005)  
3) Effekter af efteruddannelse for faglærte og ufaglærte (2011) 

 
 
 
 

http://www.akf.dk/projekter/afsluttede/
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 Gruppevejledning har effekt, når den indgår som fællesvejledning 

(informationer, oplæg m.m.) og vejledning, hvor klassen deles op til 

gruppediskussioner. 

 Vejledningsredskaber som fx programmer og hjemmesider er et nyttigt 

supplement, men skal kombineres med andre tiltag for at have effekt. 

 Praktik og besøgsdage er væsentlige for beslutningskompetence og følelse af 

afklaring, men bør planlægges grundigt og følges op. 

 Det væsentligste synes dog at være, at flere interventionsformer indgår i 

vejledningen i en sammenhængende helhed.” (ibid.:64) 

Som et eksempel på, hvad evidensbaseret forskning kan og ikke kan, vil jeg nu se 

nærmere på gruppevejledningsdelen, som kunne have været relevant for mig at 

inddrage i dette projekt. 

Det viser sig, at ingen af de inkluderede studier faktisk er gruppevejledning. I stedet 

er der tale om klassebaseret vejledning/fællesvejledning, gruppen som 

diskussionsforum, og ”integration af vejledning i form af workshops” (ibid.:61). 

Det betyder, at Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning faktisk ikke ved, om 

gruppevejledning virker. Det er et eksempel på begrænsningen ved evidensbaseret 

forskning. Der findes masser af forskning om gruppevejledning. En hurtig søgning i 

databaserne ERIC og PsycINFO gav henholdsvis 3848 og 8735 resultater.142 

Når den internationale forskning om gruppevejledning ikke bliver indfanget af et 

systematisk review om vejledningens effekt er det fordi, de pågældende studier ikke 

har haft som formål at skulle påvise en effekt, og derfor ikke har benyttet metoder, 

der kunne gøre det. Når man spørger efter effekt, får man svar, der har med effekt at 

gøre.  

Men midt i effektfokuseringen er det værd at huske på, at evidens er en særlig form 

for videnskabelig viden, der hviler på et positivistisk eller neopositivistisk grundlag 

(Hjort 2009:31). Studierne udføres på en særlig måde, og implicerer ofte test, så 

resultaterne kan vise en effekt. Det er ikke i sig selv problematisk. Problemet opstår, 

når evidensbaseret forskning får højere prestige eller bliver opfattet som værende 

                                                      

142 24/5 2012, DPB, Aarhus Universitet: Jeg søgte på: ”group counseling*”, peer reviewed 
forskning på engelsk, i perioden 1/1 2000 – 31/12 2010. På PsycINFO indsnævrede jeg min 
søgning til aldersgrupperne: Adolescence (13-17 Yrs), Adulthood (18 Yrs & Older), og Young 
Adulthood (18-29 Yrs), hvilket ikke var muligt i ERIC, hvilket formentlig forklarer, hvorfor 
aldersgruppen er bredere her. Tidsintervallet for begge databaser og aldersgruppen for 
PsycINFO svarer til Dansk Clearinghouse’ undersøgelse. Der er formentlig tale om en del 
overlap mellem resultaterne fra de to databaser, men det har jeg ikke undersøgt.  
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mere værdifuld end ikke-evidensbaseret forskning. Det påvirker fx lærernes 

undervisning at benytte nationale test i skolerne – og det er der faktisk evidens for. 

På baggrund af et andet systematisk review fra Dansk Clearinghouse for 

Uddannelsesforskning (Nordenbo et al 2009) om virkning af test i skolerne viser 

Hjort (Hjort 2009:33), at der kan påvises en negativ effekt på undervisningen: 

”Disse negative effekter fordeler sig på 3 områder: 1) en indsnævring eller 

fordrejning af curriculum. De faglige tankegange forsimples og faktaviden og 

mekaniske færdigheder betones på bekostning af kreative og æstetiske perspektiver. 

2) undervisningstid til det/de fag, der testes i, prioriteres på bekostning af fag, der 

ikke testes i, og 3) undervisningen kan forfalde til træning til test og udenadslære.” 

Set fra et vejledningsperspektiv kunne det være interessant at undersøge, om noget 

tilsvarende gælder indenfor vejledningsområdet, således at det ensidige fokus på 

evidens påvirker vejledernes arbejde i negativ retning. Og måske også forskernes? 

Alle vil vi gerne lykkes og anerkendes, og her er evidensen en fristende partner. Men: 

”At der ikke foreligger evidens for, at en bestemt intervention virker, er tilsvarende 

ikke det samme som, at der foreligger evidens for, at den ikke virker.” (Ibid.:35). 

Megen vejledningsforskning er ikke evidensbaseret, og nærværende afhandling om 

Kollektiv Narrativ Praksis indskriver sig i denne tradition. Det må konstateres, at den 

evidensbaserede tilgang ikke kan rumme al vejledningsforskning. Og måske er det 

ikke-målbare eller det vanskeligt målbare i vejledningen præcis det vigtigste, som fx 

relationen mellem de involverede i vejledningsprocessen samt vejledtes oplevelse af 

meningsfuldhed ved vejledningsmetoderne.   

11.1.2 MENINGSFULDHED OG KONTAKT 

Som vejleder er man interesseret i at hjælpe den vejledte videre i sit liv på en 

konstruktiv måde. Fokus vil ofte være på fremtiden. Men for at komme fremad kan 

det være både nødvendigt og givende at se tilbage på en struktureret måde. Her kan 

gemme sig potentialer og kompetencer, som vejledte måske har glemt eller ikke 

tillægger den store betydning. Amundson bruger metaforen ”the backswing” og 

beskriver det som en tømrer, der svinger hammeren tilbage for at kunne ramme 

sømmet præcist og kraftfuldt (Amundson 2003:127). Pointen er, at tilbagesvinget 

foregår over kort tid, men at bevægelsen skal rumme den energi, som er nødvendig 

for at få kræfter til at ramme sømmet - altså gøre noget ved nutiden. 

”As people experience discouragement and frustration in their lives (moving towards 

burnout), they lose the will to press forward. In this frame of mind, there is little 

point in pushing ahead with decision making and action planning. What is needed is 

a systematic review of past skills and accomplishments (the backswing) and 
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rebuilding of self esteem and confidence. The backswing provides momentum and 

with this regeneration of energy, there is the opportunity to move forward with 

hope and power.” (Amundson 2003:127). 

For vejledningen betyder det, at de metoder der anvendes, med fordel kan tage 

afsæt i vejledtes fortid, men på en fokuseret måde, så vejledte kan bruge sin fortid 

på en konstruktiv måde. Også når fortiden ikke har været positiv. I et narrativt 

perspektiv gælder det om for vejlederen sammen med vejledte at finde sprækkerne 

af håb og kraft og få de fortællinger frem i lyset, så vejledte ikke bliver passiviseret 

og låst inde i sin egen fortælling: 

”The boxes of our lives don’t have to be traps; they can be building blocks for 

possibilities.” (Poehnell & Amundson 2011: intro). 

Som vejleder kan man skabe mening for vejledte, hvis man sammen med vejledte er 

i stand til at omdanne en negativ fortid til en konstruktiv fremtid. Men mening er 

ikke en absolut størrelse, der bare skal findes. Alligevel er det ofte afgørende for 

mennesker, især når livet er svært, at der er mening med tingene, og at der er en 

mening med livet. Ellers slukkes håbet, og så bliver det hele ligegyldigt. Mening med 

livet betyder ikke, at tilværelsen skal være nem: ”man kan være lykkelig trods 

tragedie og til trods for lidelse – når blot det er meningsfuldt! Der er sandt at sige en 

helbredende styrke i mening.” (Frankl 1993:17). 

Om begrebet mening skriver teolog og psykoterapeut Bent Falk: 

“ ‘Mening’ er et af de mystificerende ord, der dukker op i samtaler mellem 

mennesker i krise og deres hjælpere. Hvad betyder det? Det betyder altid 

’sammenhæng’. Der er ingenting, der giver mening taget for sig selv. Om en isoleret 

tone kan man hverken sige, at den er for høj eller lav, dur eller mol. Det er 

nødvendigt at høre et stykke af melodien for at kunne sige det. Et isoleret bogstav er 

bare en krusedulle. Først sammenhængen med andre bogstaver gør det 

meningsfuldt som del af et ord, og først ordets placering i sætningen giver det 

mening med dets bestemte betydningsnuance i netop denne ’sammenhæng’ ”. (Falk 

2006:70). 

Noget tilsvarende viste sig hos Antonovsky og hans teori om Oplevelse af 

sammenhæng (OAS)143. 

                                                      

143 Se afhandlingens kapitel 10. 
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Mere specifikt er den sammenhæng, Bent Falk taler om, kontakten mellem 

mennesker: ”Det er kontakten med de mennesker, ting og handlinger, der har værdi 

for den, der er i krise.” (Falk 2006:71). 

Kontakten er nødvendig for at kunne hjælpe et andet menneske. Men det at hjælpe 

er ikke altid enkelt på trods af gode intentioner. Falk (ibid.:21) retter 

opmærksomheden på, at det handler om at hjælpe så lidt så muligt, men at den 

hjælp, man giver, skal være den rigtige. Carl Rogers peger på, at det handler om for 

vejlederen at skabe en relation, som gør, at vejledte kan vokse: 

”One brief way of describing the change which has taken place in me is to say that in 

my early professional years I was asking the question, How can I treat, or cure, or 

change this person? Now I would phrase the question in this way: How can I provide 

a relationship which this person may use for his own personal growth?” (Rogers 

1961:32). 

Her er vi tilbage ved menneskets muligheder; vejlederens muligheder. Vejlederen 

har mulighed for at hjælpe den anden videre i sit liv, hvis vejlederen er i stand til at 

skabe kontakt, sammenhæng og dermed meningsfuldhed i vejledningen. I mit 

projekt har højskolevejlederne den ubetingede fordel, at de gennem elevernes 

højskoleophold har flere måneder til at opnå kontakt med dem, de skal vejlede. 

Andre vejledere i andre institutionelle sammenhænge har ikke denne mulighed. 

Tiden er ofte en magtfuld faktor, og den er der sjældent nok af. Men det er stadig 

kontakten til de vejledte, som er afgørende for en positiv og konstruktiv 

vejledningsproces. 

Derfor bliver vejledningsmetoderne afgørende, fordi valget af metoder kan være 

præcis det, der gør, at vejledningen bliver meningsfuld for vejledte, selvom 

betingelserne for vejledningen ikke er optimale. Kollektiv Narrativ Praksis åbner for 

refleksionen og med refleksionen følger muligheden for kontakt. Ikke blot i forhold 

til vejlederen men også i fællesskabet med de andre. Vejlederens rolle er at være 

facilitator i processen, så de vejledte kan få oplevelsen af ikke at være alene men 

reelt opnå at få et netværk. Fællesskabets muligheder kan udnyttes i vejledningen til 

alles bedste. 

Men præcis en metode som Kollektiv Narrativ Praksis kan være vanskelig, hvis ikke 

umulig at måle effekten af, ligesom meningsfuldhed, kontakt og sammenhæng heller 

ikke er enkle begreber at måle i forhold til vejledningens virkning. Alligevel er der 

næppe tvivl om, at hvis vejlederen formår at skabe meningsfuldhed, kontakt og 

sammenhæng i vejledningsprocessen for vejledte, vil vejledningen kunne få en 

positiv virkning i form af øget refleksion og større forståelse for egen situation og 

karrieremuligheder. 
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Svar på arbejdsspørgsmål 

Vejledningsområdet kan påvirkes negativt af det aktuelle fokus på evidens, hvis 

tilsvarende mekanismer gør sig gældende som har vist sig på undervisningsområdet 

som konsekvens af brug af test i skolerne. En evidensbaseret forskningstilgang kan 

ikke rumme al vejledningsforskning, fordi det er vanskeligt at måle begreber som 

kontakt og meningsfuldhed. Evidens kan dermed ikke stå alene som parameter for 

kvalitet i karrierevejledningen.  
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12 KONKLUSION 

 

For alt i livet, 

som blev dig givet, 

er lys og mørke 

i sammenspil, 

og har du vovet, 

og har du lovet, 

og har du svigtet, 

så var du til. 

Fra Tom Kristensens digt: Et mannakorn. Digtsamlingen: Den sidste lygte, 1954. 

 

Afhandlingen tog afsæt i forskningsspørgsmålet:  

Hvis karrierevejledningens mål er at sikre at alle unge, uanset deres sårbarhedsgrad, 

skal kunne drage fordel af et vejledningsforløb, hvordan kan Kollektiv Narrativ 

Praksis så bidrage til opfyldelse af dette mål? 

Undervejs i afhandlingen har jeg stillet og besvaret et arbejdsspørgsmål for hvert 

kapitel. På baggrund af disse og i relation til forskningsspørgsmålet er konklusionen 

struktureret tematisk således:  

1. Sårbarhed og dansk vejledningslovgivning 

2. Karrierevejledning, refleksion og kontekst 

3. Forskningsdesign og vejledningslandskab 

4. Kollektiv Narrativ Praksis og analyse 

5. Vejledningsspiralen 

6. Vejledningens effekt og meningsfuldhed 

7. Det forskningsmæssige bidrag 

 

Ad. 1: Sårbarhed og dansk vejledningslovgivning 

Afhandlingens første arbejdsspørgsmål stillede sig undrende overfor forholdet 

mellem på den ene side en øget og professionaliseret vejledningsindsats og på den 

anden side unges tvivl og usikkerhed set i forhold til valg af uddannelse og karriere 

og den kendsgerning at gruppen af unge, der ikke får en uddannelse ikke er mindsket 

de sidste mange år. På den baggrund nåede jeg frem til følgende delkonklusion:  
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Dikotomien i dansk vejledningslovgivning mellem unge, der har brug for vejledning, 

og unge der ikke har, er måske selv med til at fastholde de sårbare unge i en usikker 

position ved at gøre dem til problemet og ved at positionere dem som en 

minoritetsgruppe med særlige vejledningsbehov. Med henvisning til narrativ terapi 

og statementet: ’Personen er ikke problemet, problemet er problemet.’ (White & 

Epston 1990), burde sårbarhed ikke være et problem i sig selv, og dermed heller ikke 

sårbare mennesker. Problemet kan være de uhensigtsmæssige måder, vi håndterer 

unges sårbarhed på i vejledningen, hvor vi både ekskluderer flertallet fra en særlig 

vejledningsindsats og ekskluderer mindretallet fra fællesskabet.  

Analysen viser, at på trods af højskolernes forskellige elevgrupper, oplever 

vejlederne ikke den store forskel på sårbarhed hos deres elever. I store træk gemmer 

der sig den samme fortælling uanset hvilken højskole, det drejer sig om. 

Fortællingen handler om, at sårbarhed kan vise sig på mange forskellige måder på 

det ydre plan. På det indre plan handler fortællingen om forskellige aspekter af 

sårbarhed, som samlet set kan defineres som eksistentielle. 

Afhandlingen afviser, at der findes en ”almindelig” sårbarhed og en ”rigtig” 

sårbarhed. Definitionsmæssigt lægger afhandlingen sig op af Psykiatrifondens 

Ungdomsprojekt (2006), som peger på, at sårbarhed dækker over et spektrum af 

faktorer såsom ensomhed, sorg, stress, mangel på selvværd, koncentrationsbesvær 

og problemer med familie og kæreste. 

Analysen bekræfter, at der ikke er tale om et enten-eller, når det gælder sårbarhed. 

Sårbarheden er et vilkår for alle mennesker i forskellige grader og på forskellige 

tidspunkter i livet. Således også defineret i denne afhandling. 

Hvordan sårbarhed fortolkes i relation til vejledning af unge konkluderes at være et 

nationalt anliggende. Danmark har valgt at fortolke EU Resolution om Livslang 

Vejledning (Rådet for den Europæiske Union 2004) således, at vejledningen 

prioriteres, så den målrettes unge med behov for en særlig vejledningsindsats.  

Der konkluderes, at konsekvensen af Danmarks tolkning af EU Resolution om 

Livslang Vejledning giver sig udslag i en prioriteret vejledningsindsats i modsætning 

til en differentieret. 

Det påvises, at den danske tolkning har den konsekvens for vejledningen, at 80 % af 

ressourcerne skal bruges på de 20 %. Der bliver dermed tale om et enten-eller, altså 

en dikotomi: Enten har den unge særlige behov for vejledning eller også har den 

unge ikke særlige behov for vejledning. De der har særlige behov for vejledning, skal 

der gøres noget særligt for, og de der ikke har særlige behov for vejledning forventes 

at kunne klare processen selv evt. med hjælp fra forældre, ug.dk og eVejledning. 
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Ud fra et perspektiv om inklusion og fællesskab argumenteres i stedet for 

vigtigheden af, at ingen ekskluderes, men at der i stedet tages vejledningsmetoder i 

brug, som ses givende for alle uanset graden af sårbarhed ud fra devisen om at alle 

skal være med, for at alle kan komme med. Der argumenteres for, at en gradient 

tilgang til begrebet sårbarhed i en vejledningssammenhæng frem for den nuværende 

dikotomi vil være mere hensigtsmæssig, fordi det kalder på inklusion frem for 

stigmatisering. 

Ad. 2: Karrierevejledning, refleksion og kontekst 

I relation til forskningsspørgsmålet argumenteres der i afhandlingen for at forstå 

karriere bredt, som noget, der foregår undervejs i vores liv. Vi er vores karriere, og 

vores karriere er vores livsforløb: skolegang, uddannelse, job, familie, fritidsliv – eller 

et helt andet forløb. 

Det livslange perspektiv er i tråd med EU Resolution om Livslang Vejledning, som 

Danmark tilsluttede sig i 2004 og igen i 2008. 

På den baggrund argumenteres for, at betegnelsen uddannelses-og 

erhvervsvejledning bør erstattes af begrebet karrierevejledning, ligesom det er sket i 

international forskning samt internationale policy papers. 

I Danmark findes der belæg for synspunktet hos Thomsen (2009) samt Højdal & 

Poulsen (2007), som taler om et opgør med karrierebegrebet som en opadstigende 

bevægelse mod højere erhvervs– eller uddannelsesniveau. I stedet bør 

karrierevejledning relateres til læring, arbejde og livsperspektiv (Boysen et al. 2008). 

Karrierevejledning kan ses som et selvstændigt videnskabeligt område med læring 

som en tværgående faglighed samtidig med, at karrierevejledning er tæt forbundet 

med en række videnskabelige felter såsom psykologi, pædagogik, filosofi, sociologi 

og antropologi. 

Karrierevejledningens historiske udvikling beskrives fra industrialiseringens 

psykoteknik til humanisme og udviklingspsykologi i anden halvdel af det 20. 

århundrede med Donald Super som primus motor til ’life designing’ (Savickas et al. 

2009) i det 21. århundrede. 

Der redegøres for, at karrierevejledning ændrer sig i takt med det samfund, 

vejledningen fungerer i. Vejlederens opgave i industrisamfundet var at vejlede til ét 

svar. Målet var, at vejledte kom på rette hylde (Plant 2009), og 

vejledningsmetoderne var knyttet til forestillingen om den rationelle 

beslutningsproces. I dag er samfundet forandret, og det synes derfor relevant at 

undersøge andre muligheder for vejledning, som afspejler tidens mere komplekse 
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livsvilkår. Som det fremgår af forskningsspørgsmålet, er det projektets formål at 

undersøge og udvikle muligheder desangående.  

Som svar på arbejdsspørgsmålet om, hvordan afhandlingen placerer sig i forhold til 

relaterede områder i vejledningslandskabet, nåede jeg frem til:  

Kollektiv Narrativ Praksis er ikke beskrevet særligt indgående i forskningslitteraturen 

men i et karrierevejledningsperspektiv forbinder tilgangen sig til narrativ 

karrierevejledning, forskellige former for gruppevejledning, vejledning i fællesskaber 

og narrativ vejledning i grupper, eksemplificeret ved Fortælleværkstedet. 

I dag har unge mange karrieremuligheder. Men de mange muligheder giver 

tilsyneladende ikke større afklaring eller højere gennemførelsesprocent på 

uddannelserne. Der henvises til Søren Østergaard, leder af Center for 

Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR), som påpeger, at hvis ungdomslivets 

mange forskellige oplevelser skal udvikle sig til læring er det nødvendig med såkaldte 

rum for refleksion. Synspunktet er, at man tidligere skulle finde sig selv, hvor unge i 

dag skal skabe sig selv – som det formuleres. Det kræver refleksion, og det kræver 

vejledere, der skaber rum for refleksion. 

Refleksion kan foregå på flere niveauer. En af afhandlingens pointer er, at vejlederen 

kan støtte de unges refleksionsproces ved selv at reflektere i dialog med andre 

vejledere i et forpligtende samarbejde. Dette forhold illustreres med 

Vejledningsspiralen. I praksis har det vist sig at være vanskeligt at få vejlederne til at 

bringe denne væsentlige del af metoden i anvendelse. Om denne vanskelighed ved 

at samarbejde med vejledere udenfor egen institution knytter sig specifikt til 

højskolen som skoleform, eller om resultatet ville være det samme uanset kontekst, 

kan undersøgelsen ikke sige noget om. 

Elevernes glæde ved at gå på højskole er åbenlys og det konkluderes, at elevernes 

behov for vejledning undervejs i deres højskoleforløb er forskellig fra person til 

person. Men samlet set udtrykker eleverne sig positivt om vejledningen. En pointe 

er, at det, der fylder mest for dem, er selve det at gå på højskole, hvor vejledning kun 

er en del af den samlede oplevelse. 

Der refereres til tre andre undersøgelser, som omhandler højskole i relation til 

vejledning. I den første viser fællesskabet i sig selv at give mulighed for 

uddannelsesmæssig og personlig afklaring (Thomsen 2009). I den anden fremhæves 

højskolens internatform som positivt udslagsgivende for refleksionen, fordi den 

tilbyder en hverdag med lav kompleksitet (Kofod 2004). I den tredje viser højskolen 

sig som skoleform at give eleverne større frihed og et godt fællesskab gennem 

nærvær og oprigtig interesse for hinanden (Cort 2011). 
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På den baggrund og på baggrund af elevernes udsagn om det at gå på højskole samt 

interview med vejlederne konkluderes, at de unges vejledningsbehov kan samles i et 

nytænkt begreb i imperativet: tilstedevær. 

Ad. 3: Forskningsdesign og vejledningslandskab 

Som der redegøres for i afsnittet ’Forskningsforløb’ har der forud for og undervejs i 

ph.d.-forløbet været flere tilløb frem mod det grundlag, som afhandlingen teoretisk 

hviler på. Der redegøres for forskellige studier og tilgange men helt afgørende blev 

mødet med internationale kapaciteter indenfor psykologi, terapi, psykiatri og 

specialpædagogik, som førte til Kollektiv Narrativ Praksis som det endelige valg af 

genstandsfelt. Med udgangspunkt i praksis redegøres der for vejen frem mod det 

teoretiske grundlag, som er humanistisk psykologi med videnskabsteoretisk 

baggrund i fænomenologi og hermeneutik. 

Som svar på arbejdsspørgsmålet om, hvilke teorier og metoder der kan rumme 

ønsket om at udvikle karrierevejledningen ved hjælp af Kollektiv Narrativ Praksis er 

delkonklusionen:  

Som overordnet ramme åbner kvalitativ forskning for meningsforståelse og dybere 

indsigt i mit forskningsemne. Med fænomenologi og hermeneutik som 

videnskabsteoretisk grundlag kan jeg som forsker forholde mig åbent overfor det, der 

viser sig og få plads til at fortolke det, jeg ser. I forlængelse af dette behov kan jeg 

anvende Grounded Theory som analytisk tilgang og struktur for min undersøgelse. 

Som forskningsdesign giver casestudier med intervention mulighed for 

kontekstfølsomhed og inddragelse af forskeren i forskningen. Design Research ville 

også kunne have givet en hensigtsmæssig ramme.  

Svaret på arbejdsspørgsmålet om, hvilke analysemetoder der kan perspektivere 

empirien uden at forbindelsen til det videnskabsteoretiske grundlag i form af 

fænomenologi og hermeneutik kompromitteres, er følgende:  

Med Grounded Theory kan jeg tage udgangspunkt i empirien og lade resultater og 

teori vokse ud af praksis med inspiration fra fænomenologien. Ved at anvende 

analyseværktøjerne SWOT og TOWS undersøges og fortolkes empirien fra et nyt 

perspektiv med fokus på betingelser og muligheder for anvendelse af Kollektiv 

Narrativ Praksis på et organisatorisk niveau. Computerprogrammet NVivo giver 

mulighed for at tydeliggøre sammenhængene mellem mine data.  

Der diskuteres fordele og ulemper ved det valgte forskningsdesign og de valgte 

metoder. Det konstateres, at ved casestudier med intervention er forskeren på den 

ene side tæt på virkeligheden og på samme tid og af samme grund udfordres 

validiteten. 
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Ad. 4: Kollektiv Narrativ Praksis og analyse 

Analysen fører frem til følgende kernekategori: 

I hvor høj grad Kollektiv Narrativ Praksis giver anledning til refleksion hos deltagerne, 

afhænger af oplevelsen af meningsfuldhed. 

Denne kernekategori er fremkommet gennem kodning af data ud fra principperne i 

Grounded Theory. Kernekategorien støttes både af kodningen af elevernes logbøger 

og interviewene med deres vejledere. Hovedkategorierne, både vejledernes og 

elevernes, forbinder sig til kernekategorien, som ofte optræder i datamaterialet. Den 

er logisk og konsistent. Den er tilstrækkelig abstrakt til, at den kan anvendes til 

forskning på andre områder, og den kan vokse i dybde og erkendelse. 

Kernekategorien opfylder derved kriterierne udformet af autoriteter indenfor 

området (Corbin & Strauss 2008). 

I afsnittet ’Kritik af metoder’ beskrives ulempen ved Grounded Theory i form af et 

forskningsmetodisk dilemma. På den ene side skal teorien opstå af data og på den 

anden side og netop derfor udfordres både data og forsker, hvis ikke teorien skal 

blive ren common-sense. Desuden er der risiko for, at forskerens fokus bliver lagt på 

detaljerne i forbindelse med selve kodeprocessen (Alvesson & Skjöldberg 2000). Det 

konstateres, at dette gør sig gældende i denne afhandling, hvor interessen for 

detaljerne i kodeprocessen har tendens til at skygge for helheden.  

På arbejdsspørgsmålet om, hvordan jeg kan analysere min empiri i relation til 

forskningsspørgsmålet ved at vise forskellige perspektiver mere end forklare, er 

delkonklusionen: 

Der søges at gøre analysen transparent, så læseren kan følge vejen fra elevernes 

oprindelige citater, uden rettelse af sprog- og stavefejl, til mine kategoriseringer og 

samling af disse i hovedkategorier for til sidst at nå frem til en kernekategori. Ved at 

vælge fire forholdsvis neutrale dimensioner kan der vises forskelle og udslag i 

materialet på en åben og gennemskuelig måde. Inddragelse af Antonovskys teori om 

’Oplevelse af sammenhæng’ (OAS) giver et analytisk greb til at gå mere systematisk 

til værks i analysen af elevernes oplevelse af meningsfuldhed i relation til Kollektiv 

Narrativ Praksis. Med min teoretiske model, ’Vejledningsspiralen’, kan der på et 

teoretisk niveau vises, hvad der foregår i karrierevejledningsprocessen med Kollektiv 

Narrativ Praksis. Analysemodellerne SWOT og TOWS giver mulighed for at samle 

elevernes og vejledernes udsagn på et overordnet niveau i forhold til et 

organisatorisk og politisk perspektiv. Begrebet sårbarhed kan perspektiveres gennem 

de opfølgende interview med vejlederne, hvis udsagn kan struktureres som sårbarhed 

set udefra og indefra.  
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Med Grounded Theory og NVivo struktureres projektets kvalitative materiale 

kvantitativt. Nitten elevers logbøger danner grundlag for kvantificeringen af 

materialet i forbindelse med analysen ud fra fire dimensioner. Her viser 

begrænsningerne sig ved metoden, idet antallet 19 forekommer lavt i forhold til en 

sådan analyse og som behæfter undersøgelsen med en vis usikkerhed. McLeod 

(2011) anbefaler, at benytte 8-20 informanter, når man benytter Grounded Theory. 

Der peges på, at når materialet alligevel virker smalt kunne årsagen være kvaliteten 

af logbogsspørgsmålene. Til sammen vil det kunne svække kernekategoriens 

udsigelseskraft. 

Vejledernes fem hovedkategorier, som analysen viser, ser således ud: 

 Forskerens involvering af vejlederen, giver vejlederen inspiration 

 Kollektiv Narrativ Praksis har givet anledning til refleksion hos eleverne 

 Kollektiv Narrativ Praksis kræver, at deltagerne føler sig trygge 

 Workshoppen gav mening for eleverne 

 Workshoppen gav plads til alles historier 

For elevernes vedkommende viser analysen følgende syv hovedkategorier: 

 Eleverne vil gerne bidrage positivt til andre menneskers liv med deres 

fortælling 

 Kollektiv Narrativ Praksis er anderledes end noget, eleverne har prøvet før 

 Kollektiv Narrativ Praksis giver eleverne et større fællesskab 

 Kollektiv Narrativ Praksis giver ikke mening for eleverne 

 Kollektiv Narrativ Praksis har givet anledning til refleksion hos eleverne 

 Kollektiv Narrativ Praksis har givet eleverne et mere positivt syn på sig selv og 

deres liv 

 Kollektiv Narrativ Praksis har givet eleverne mere afklaring i forhold til 

uddannelsesvalg 

Det konstateres, at begrebet refleksion ikke nødvendigvis er positivt ladet. 

Refleksion kan give personlige vanskeligheder her og nu. Refleksionen opstår ved, at 

man tænker dybere over sin egen praksis i tilværelsen, på godt og ondt. Det gælder 

også Kollektiv Narrativ Praksis. Flere af eleverne syntes, det var svært, nogle få at det 

var direkte nytteløst men på trods af det, viser analysen, at vejlederne oplevede, at 

de samme elever fik noget ud af workshoppen. Fra vejledernes perspektiv så det ud 

til, at alle elever lærte noget undervejs, også selvom det for nogle af dem var en 

krævende proces, som ikke nødvendigvis gav et positivt resultat her og nu. 
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Som kernekategorien afspejler, viser analysen, at begrebet meningsfuldhed er 

centralt for deltagernes oplevelse og vurdering af Kollektiv Narrativ Praksis som 

afsæt for refleksion. I en inddragelse af Antonovskys teori om ’Sense of Coherence’ 

(SOC), på dansk: Oplevelse af sammenhæng (OAS), anvendes Antonovskys begreber: 

begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed i en analyse af elevernes oplevelse 

og vurdering af Kollektiv Narrativ Praksis.  

Analysen viser, at når meningsfuldheden ikke er til stede, er vejledningsaktiviteten 

Kollektiv Narrativ Praksis hverken begribelig eller håndterbar, hvorved workshoppen 

bliver meningsløs og ikke giver 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.  

Gennem yderligere analyser ud fra analysemodellerne SWOT og TOWS, konkluderes, 

at svagheden ved Kollektiv Narrativ Praksis bl.a. viser sig som en utydelighed 

vedrørende målet med vejledningen. Dette skal ses i sammenhæng med en aktuel 

uddannelsesdiskurs, som handler om målbare effekter og krav om hurtig virkning af 

vejledningsindsatsen. 

Ved anvendelse af aksekodning undersøgtes fire dimensioner, der er forbundet på 

tværs af materialet og som blev sammenholdt med kodningen af elevernes 

besvarelser vedrørende Kollektiv Narrativ Praksis. De fire dimensioner er elevernes 

køn, alder, uddannelsesbaggrund og højskole. Her viste analysen, at alle fire 

dimensioner havde betydning afhængigt af, hvilken hovedkategori, der blev relateret 

til. 

Dimensionerne hænger sammen. Den mest uafhængige dimension er 

kønsdimensionen. Fordelingen af mænd og kvinder er nogenlunde ligeligt fordelt på 

højskole, uddannelsesniveau og alder. Køn er dermed som den eneste dimension 

relativt uafhængig af de andre dimensioner. 

For at kunne undersøge ligheder og forskelle blandt eleverne indenfor og på tværs af 

de fire dimensioner, valgtes der først at se på de mere neutrale karaktertræk ved 

elevernes besvarelser nemlig antallet af ord, de benytter, samt ligheder og forskelle i 

de ord, de bruger. 

Samlet set viser det sig, at for antallet af ord eleverne benytter, er der: 

 en tydelig forskel i forhold til køn, hvor pigerne benytter flere ord  
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 en tendens i forhold til uddannelsesniveau, hvor elever med højere 

uddannelsesniveau benytter flere ord  

 en sammenhæng med alder, der er mere sammensat 

 en lille variation i forhold til højskoledimensionen, hvor elever på højskole B 

benytter lidt flere ord til at beskrive deres oplevelser i relation til deres 

højskoleophold og den vejledning, de modtager. 

Ved at sammenholde konklusionerne omkring elevernes antal benyttede ord og 

ligheder i elevernes valg af ord, redegøres der for, at eleverne på tværs af 

højskolerne er lige så ens, som de er forskellige, og at man derfor kan opfatte 

eleverne som en samlet elevgruppe på tværs af cases. 

Materialet viser en forholdsvis klar forskel i, hvordan de kvindelige og de mandlige 

elever har svaret, og samtidig er der en vis aldersmæssig forskel. Dette gælder, selv 

når der tages forbehold for, at en del af de observerede forskelle kan skyldes 

forskelle i elevgrupperne og andre forskelle i de tre cases. I forhold til 

uddannelsesniveau er det sværere at se en klar effekt. 

De observerede forskelle kan sammenfattes således: De yngre unge mænd er mere 

negative overfor Kollektiv Narrativ Praksis end de ældre unge mænd. Kvinderne er 

generelt mest positive. Samtidigt er der en tendens til at kvinderne også fokuserer 

på at bidrage til andre, mens flere mænd har fokus på personlig nytteværdi i 

metoden. Både kvinder og mænd over 19 år har fokus på, at Kollektiv Narrativ 

Praksis har givet dem et mere positivt syn på sig selv og deres liv samt et større 

fællesskab i gruppen. 

Ad. 5: Vejledningsspiralen 

På baggrund af resultaterne fra min Grounded Theory-analyse har jeg udviklet 

Vejledningsspiralen, som er en teoretisk model, der på et teoretisk niveau viser, hvad 

der foregår i karrierevejledningsprocessen med Kollektiv Narrativ Praksis. 

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. 

Det dokumenteres, hvordan Vejledningsspiralen kan karakteriseres som en 

refleksionsproces, der foregår som en spiralbevægelse. Bevægelsen begynder som 

refleksion over en fortælling, som dernæst giver anledning til skabelse af 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 igen med andre, der har været igennem samme proces, og 

som gennem det at lytte til fortællingen reflekterer over egen fortælling og på den 



Helene Valgreen Refleksion og fællesskab Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen 

204 

 

baggrund skaber dybde i den gamle fortælling – eller skaber en ny fortælling. Således 

kan fortællingerne og refleksionerne blive ved kontinuerligt 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. 

Det viser sig, at hovedkategorierne optræder forskellige steder i Vejledningsspiralen 

afhængigt af, hvilket niveau refleksionen foregår på. Elevernes hovedkategorier 

bevæger sig både på første og andet refleksionsniveau. Eksempelvis foregår 

hovedkategorien vedrørende, at Kollektiv Narrativ Praksis er anderledes, på første 

refleksionsniveau med elevernes konkrete oplevelse af workshoppen. 

Hovedkategorien om det at bidrage til andre menneskers liv foregår på andet 

refleksionsniveau, fordi de her forholder sig til at skulle dele deres fælles fortælling 

med andre udenfor gruppen. 

For vejledernes vedkommende ligger alle fem hovedkategorier på andet 

refleksionsniveau. Udfordringen for vejlederne er her at få sat yderligere skub i 

bevægelsen, så de bevæger sig ud i næste refleksionsrunde og samtidigt giver deres 

elever mulighed for at bevæge sig videre i refleksionen. Her får de brug for at 

aktivere eller opdyrke deres faglige netværk og involvere andre vejledere. 

Der redegøres for, at vejledningsspiralen giver associationer til forskellige 

karrierehjul fra canadisk vejledningsforskning primært udviklet af Norman E. 

Amundson. Her bliver karrieren ofte forbundet med balance, hvor det at skabe 

balance i livet handler om udvikling og den rette mængde af udfordringer. 

Der argumenteres for, at balance i karrierehjulet er udtryk for en dynamisk tilgang til 

karriere, hvor man løbende skal udfordre sig selv for ikke at gå i stå – eller falde. 

Betydningen af Amundsons balancebegreb har jeg på baggrund af tidligere 

undersøgelser argumenteret for som ’Dynamic Equilibrium’ i modsætning til ’Static 

Equilibrium’ (Valgreen 2007).  

Der redegøres for, at karrierevejledning i dag er en balancegang mellem 

modsætninger (Gelatt 1989). Med sine modsætningspar (positive uncertainty; 

focused and flexible; aware and wary; objective and optimistic; practical and 

magical), viser Gelatt, at en lineær tilgang til vejledning ikke længere rækker og 

peger i stedet på paradoksernes ’kraft’. Her ligger han på linje med en narrativ 

tilgang, som gennem fortællingerne også rummer tilværelsens modsætninger. 

Ad. 6: Vejledningens effekt og meningsfuldhed 

Som svar på arbejdsspørgsmålet om, hvordan vejledningspraksis og 

vejledningsforskning påvirkes af det aktuelle fokus på evidens, og om evidens er et 
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brugbart parameter for kvalitet i karrierevejledningen, konkluderes: 

 

Vejledningsområdet kan påvirkes negativt af det aktuelle fokus på evidens, hvis 

tilsvarende mekanismer gør sig gældende som har vist sig på undervisningsområdet 

som konsekvens af brug af test i skolerne. En evidensbaseret forskningstilgang kan 

ikke rumme al vejledningsforskning, fordi det er vanskeligt at måle begreber som 

kontakt og meningsfuldhed. Evidens kan dermed ikke stå alene som parameter for 

kvalitet i karrierevejledningen.  

I de senere år er der kommet øget fokus på, at vejledning skal virke og have en 

effekt. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning udgav i 2011 et systematisk 

review over forskning, der kunne dokumentere effekt af vejledning (Larsen et al. 

2011), finansieret af Undervisningsministeriet. 

I afhandlingens diskussion påpeger jeg, at evidens er en særlig form for videnskabelig 

viden, der hviler på et positivistisk eller neopositivistisk grundlag (Hjort 2009). 

Studierne udføres på en særlig måde, og implicerer ofte test, så resultaterne kan vise 

en effekt. Det er ikke i sig selv problematisk. Men problemet opstår, når 

evidensbaseret forskning får højere prestige eller bliver opfattet som værende mere 

værdifuld end ikke-evidensbaseret forskning. Det påvirker fx lærernes undervisning 

at benytte nationale test i skolerne, hvor der kan påvises en negativ effekt på 

undervisningen (ibid.). 

Fra et vejledningsperspektiv kunne det være interessant at undersøge, om noget 

tilsvarende gælder indenfor vejledningsområdet, således at ensidigt fokus på evidens 

påvirker vejledernes arbejde i negativ retning. Og måske også forskernes? Det 

påvises, at den evidensbaserede tilgang ikke kan rumme al vejledningsforskning. 

Der redegøres for, at man som vejleder kan skabe mening for vejledte, hvis man 

sammen med vejledte er i stand til at omdanne en negativ fortid til en konstruktiv 

fremtid (Poehnell & Amundson 2011). Det konkluderes, at et perspektiv om 

meningsfuldhed har den konsekvens for vejledningen at de metoder, der anvendes 

bør tage afsæt i vejledtes fortid men på en fokuseret måde, så vejledte kan bruge sin 

fortid på en konstruktiv måde (Amundson 2003). Også når fortiden ikke har været 

positiv. I et narrativt perspektiv gælder det om for vejlederen sammen med vejledte 

at finde sprækkerne af håb og livskraft, så vejledte ikke bliver passiviseret og låst 

inde i sin egen negative fortælling. 

Det pointeres, at vejledningsmetoderne er afgørende, fordi valget af metoder kan 

være præcis det, der gør, at vejledningen bliver meningsfuld for vejledte. Dette skal 

ses i lyset af kernekategorien og Antonovskys teori: Sense of Coherence. Min analyse 

viser, at Kollektiv Narrativ Praksis kan åbne for refleksion, og med refleksionen følger 
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muligheden for kontakt. Ikke kun i forhold til vejlederen men også i fællesskabet 

med de andre. Vejlederens rolle er at være facilitator af processen, så de vejledte 

kan få oplevelsen af ikke at være alene men reelt opnå at få et netværk.  

Men en vejledningsmetode som Kollektiv Narrativ Praksis kan være vanskelig at måle 

effekten af ligesom meningsfuldhed, kontakt og sammenhæng heller ikke er enkle 

begreber at måle i forhold til vejledningens virkning. Pointen er, at hvis vejlederen 

formår at skabe meningsfuldhed, kontakt og sammenhæng i vejledningsprocessen 

for vejledte, vil vejledningen sandsynligvis kunne få en positiv virkning i form af øget 

refleksion og større forståelse for egen situation og karrieremuligheder. 

Ad. 7: Det forskningsmæssige bidrag 

Forskningsspørgsmål: 

Hvis karrierevejledningens mål er at sikre at alle unge, uanset deres sårbarhedsgrad, 

skal kunne drage fordel af et vejledningsforløb, hvordan kan Kollektiv Narrativ 

Praksis så bidrage til opfyldelse af dette mål? 

Gennem afhandlingens undersøgelse besvares spørgsmålet konkluderende således: 

Kollektiv Narrativ Praksis kan bidrage til opfyldelse af dette mål, fordi de unge 

gennem deltagelsen sammen med andre reflekterer over deres hidtidige livs- og 

skoleforløb og i den forbindelse får sat lys på deres styrker, kompetencer og 

fremtidige muligheder. Kollektiv Narrativ Praksis kan være med til at styrke vejledtes 

netværk og give dem øget forståelse for, at de ikke er alene, hvis de føler sig sårbare 

i forhold til uddannelsesvalg og karriere.  

På et politisk niveau kræver det et nyt syn på begrebet sårbarhed, så alle unge bliver 

målgruppe for karrierevejledning og ikke blot de få, som er synligt sårbare. De unge 

lærer af hinandens fortællinger, uanset graden af sårbarhed hos den enkelte.  

På et institutionelt niveau forudsætter arbejdet med Kollektiv Narrativ Praksis, at 

vejlednings- og uddannelsesinstitutionerne eksplicit prioriterer metoden, da den er 

tidsmæssigt krævende og ikke her og nu giver hurtige svar og løsninger.  

På individniveau kræver det, at vejlederne kan formidle metoden til de unge og er 

dygtige til at udvikle og vedligeholde deres eget faglige netværk. For de unge er 

betingelsen tillid til vejlederen.   

Opsummerende bidrager afhandlingen med ny viden til den eksisterende forskning 

på følgende måde: 
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 Udvikling af Kollektiv Narrativ Praksis således at tilgangen kan anvendes i 

karrierevejledningen 

 Udvikling af ny teori i form af Vejledningsspiralen, som kan bruges som 

inspiration til, hvordan man kan arbejde med refleksion gennem vejledning, 

der styrker vejledtes fortællinger og udvider deres netværk 

 Øget forståelse for og begrebsliggørelse af de unges vejledningsbehov 

gennem nytænkning af imperativet ’tilstedevær’ 

 Øget forståelse for, hvorfor en narrativ tilgang som Kollektiv Narrativ Praksis 

har vanskelige betingelser i forhold til nutidens krav om hurtige, målbare 

resultater og evidensbaseret forskning    

 Et nyt perspektiv på meningsfuldhed i relation til karrierevejledning 

 Et nyt perspektiv på begrebet sårbarhed i relation til dansk 

vejledningslovgivning. 
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13 EFTERTANKE 

 

Godmorgen, stå nu op! 

Stå ud af drøm og tankespind 

og stræk din tunge krop, 

for ingen er alene; 

når verden lukkes ind,  

bygger vi bro fra sind til sind. 

Niels Brunse, 1998. Fra sangen: Godmorgen, lille land. Højskolesangbogen 2006. 

 

Som formand for Danmarks Vejlederforening skrev jeg i foreningens blad 

VEJLEDEREN i anledning af årsskiftet en leder (Valgreen 2012), som jeg kaldte 

Imagine. Her fremførte jeg mine visioner for, hvordan vejledning kunne foregå i 

Danmark og pegede på en professionel sammenhæng og mangfoldighed i tiltagene, 

bl.a. karrierelæring i folkeskolen fra 0. klasse, linjefag i vejledning på seminariet, 

veluddannede vejledere på alle uddannelser, en professionsbacheloruddannelse i 

vejledning og voksenvejledningscentre, der er åbne fra morgen til aften. 

Samme formiddag, som VEJLEDEREN landede på Børne- og 

Undervisningsministerens bord, ringede pressesekretæren på ministerens vegne til 

bladets redaktør, fordi ministeren ønskede at kommentere lederen. Hendes 

kommentar blev bragt i næste nummer af bladet (Antorini 2013) og var primært en 

opfordring til landets UU-vejledere om at arbejde endnu hårdere for at opfylde 

regeringens 95 procent-målsætning, dvs. et specifikt politisk ønske som svar på 

vejledningsfaglige visioner. På trods af engagement og en fælles interesse taler vi 

tydeligvis forbi hinanden. Men min pointe er, at hvis både de politiske målsætninger 

og det vejledningsfaglige løft skal blive til virkelighed, skal der arbejdes sammen. De 

to sider er indbyrdes afhængige.   

Vejledningsfagligt bør det huskes at praktisere de gamle dyder, som Carl Rogers 

formulerede som en humanistisk og klient-centreret tilgang. Både overfor de 

vejledte og overfor vejlederne skal der være tid, plads og opbakning, så vejledningen 

kan leve og udvikle sig. Der må skabes rum til refleksion af nye tiltag og finpudsning 

af gamle. Det kræver kontekstfølsomhed, etik og mod, så vejledningen for alle parter 

opleves som sammenhængende. 

Vejledningspolitisk kræver det i høj grad også kontekstfølsomhed, etik og mod at 

skabe sammenhæng på vejledningsområdet. Vejledning trives i forskellige miljøer og 
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tilpasser sig de reelle muligheder. Derfor er det afgørende, at der på det 

overordnede niveau bliver skabt en lovmæssig ramme, der på den ene side er 

fleksibel og på den anden side sikrer en fælles professionel faglighed uanset om 

vejledningsmiljøet eksempelvis er folkeskolen, en teknisk skole, en efterskole, et 

gymnasium, en højskole, en videregående uddannelse eller et jobcenter.   

Vejledning kan skabe kontakt mellem mennesker. Med kontakten følger åbenheden, 

mulighederne og kreativiteten. Det er et livsbekræftende udgangspunkt og på alle 

niveauer af vejledningsområdet kunne det være en fremtidig målsætning. På den 

måde skabes et vejledningsfagligt miljø, som både er begribeligt, håndterbart og 

meningsfuldt.  
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15 RESUME 

 

Formålet med afhandlingen er at udvikle nye vejledningsmetoder, som er velegnede 

til sårbare unge og i denne sammenhæng afsøge mulighederne for at inddrage 

narrative tilgange i vejledningen, der kan bidrage til udvikling af en helhedsorienteret 

vejledningspraksis. 

Afhandlingen tager udgangspunkt i følgende forskningsspørgsmål: 

Hvis karrierevejledningens mål er at sikre at alle unge, uanset deres sårbarhedsgrad, 

skal kunne drage fordel af et vejledningsforløb, hvordan kan Kollektiv Narrativ 

Praksis så bidrage til opfyldelse af dette mål? 

Med vejledningsreformen i 2003 blev der sat fokus på vejledning i Danmark. 

Vejledning er blevet et nationalt anliggende, som både optager borgere, politikere 

og uddannelsesinstitutioner, fordi samfundet har brug for, at flere unge tager en 

uddannelse og kommer i arbejde. Alligevel er der, ifølge Danmarks Statistik (2012) 

stadig 23 %, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelserne, 

især erhvervsuddannelserne, har generelt en udfordring med at fastholde deres 

elever. Ifølge Psykiatri Fonden har flere unge end tidligere psykiske problemer. 

Samme tendens viser sig på de mellemlange og videregående uddannelser, hvor der 

siden 2000 er sket en markant stigning af henvendelser til Studenterrådgivningen. 

Det ser på den baggrund ud til at vejledning, som den finder sted i dag, ikke i sig selv 

er en uddannelsesmæssig garanti. På den anden side er vejlederen måske netop den 

person, som kan hjælpe den unge videre. Ifølge Psykiatri Fondens Unge Projekt må 

studievejlederen ”anses som en nøgleperson i forhold til de unges trivsel på 

ungdomsuddannelserne.”(PsykiatriFonden 2006:2). 

I afhandlingen bruges betegnelsen ”sårbare unge” for at signalere, at projektet 

rummer hele spektret af sårbare unge både socialt udsatte unge og unge, der fagligt 

set er robuste men som alligevel slås med små eller store psykiske problemer. Hvis 

målet er, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse kræver det, at der bliver 

taget hånd om hele gruppen af unge, der af den ene eller den anden grund risikerer 

ikke at få en uddannelse. 

Det forudsætter udvikling af vejledningen, så den kan imødekomme behovet hos de 

vejledningssøgende. Afhandlingens perspektiv er, at alle unge har krav på en 

meningsfuld vejledning uanset graden af sårbarhed. 

Jeg har taget udgangspunkt i metoden Kollektiv Narrativ Praksis, som jeg gennem 

casestudier på tre folkehøjskoler har afprøvet og videreudviklet, så den kan bruges i 
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karrierevejledning. Kollektiv Narrativ Praksis kommer fra Australien og er udledt af 

Narrativ Terapi men er ikke i sig selv en terapeutisk metode. Meningen med Kollektiv 

Narrativ Praksis er at støtte mennesker i at opdage eller genfinde fællesskaber. Det 

handler om at styrke positive relationer såvel i den nærmeste omgangskreds som i 

større grupper og i lokalmiljøet og i sidste ende kollektive relationer dvs. styrke 

båndene til mennesker, man har noget til fælles med, men som man ikke kender i 

forvejen. Formålet er at få mennesker til at bidrage positivt til hinandens liv. At få 

Kollektiv Narrativ Praksis til at fungere stiller store krav til vejlederen, hvis rolle, ud 

over at facilitere gruppeprocessen, bl.a. indebærer aktivt at udvikle og vedligeholde 

egne faglige netværk på tværs af landegrænser. 

Afhandlingens empiri benytter to metoder indenfor Kollektiv Narrativ Praksis: Fælles 

Narrativ Tidslinje og Livstræet. 

Det konstateres, at Kollektiv Narrativ Praksis ikke er beskrevet særligt indgående i 

forskningslitteraturen men at metoden/tilgangen i et karrierevejledningsperspektiv 

forbinder sig til narrativ karrierevejledning, forskellige former for gruppevejledning, 

vejledning i fællesskaber (Thomsen 2009, 2012, 2012b) og narrativ vejledning i 

grupper, eksemplificeret ved Fortælleværkstedet (Krøjer & Hutters 2006).  

Narrativ karrierevejledning beskrives som et bredt område, hvor fortællingen sættes 

i centrum via forskellige metoder. Gennem tiden er metoderne blevet benævnt 

forskelligt men indholdsmæssigt dækker de over samme helhedsorienterede tilgang 

til vejledning (McMahon & Watson 2012).  

Afhandlingen er baseret på kvalitativ forskning ud fra en fænomenologisk-

hermeneutisk forskningstilgang. Som forskningsdesign benyttes casestudier med 

intervention, og analysemetoden er Grounded Theory. Udgangspunktet for 

forskningen er empirien og praksis. Jeg har valgt at anvende Grounded Theory for at 

kvalificere mine refleksioner og undersøgelser samtidigt med, at metoden giver 

analysen struktur. De underliggende værdier i afhandlingen samles i begrebet 

Humanistisk psykologi. 

De empiriske data er indsamlet på tre danske folkehøjskoler: En ungdomshøjskole, 

en idrætshøjskole og en almen højskole, hvor vejlederne på forhånd havde udvalgt 

nogle elever, de opfattede som sårbare af forskellige grunde. Udgangspunktet var 

hvert sted en heldagsworkshop med højskoleeleverne, hvor jeg afprøvede Kollektiv 

Narrativ Praksis som karrierevejledningsmetode. Materialet indbefatter logbøger fra 

de i alt 19 deltagende elever, kvalitative interview med de tre involverede 

højskolevejledere, observationsnotater, fotos, workshopprogram og 

workshopcertifikat til eleverne. Desuden indgår opfølgende interview med 

højskolevejlederne 1-3 år efter. 
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Analysen tager afsæt i Grounded Theory, hvor jeg har kodet og kategoriseret 

logbøgerne fra de 19 deltagende elever og de individuelle interview med de tre 

vejledere. Jeg har benyttet åben kodning, aksekodning, selektiv kodning, memoer og 

diagrammer. Ud fra aksekodningen forfulgte jeg fire dimensioner i elevernes 

logbøger: køn, alder, højskole og uddannelsesbaggrund. Til det benyttede jeg NVivo. 

På baggrund af analysen fandt jeg frem til følgende kernekategori:  

I hvor høj grad Kollektiv Narrativ Praksis giver anledning til refleksion hos deltagerne, 

afhænger af oplevelsen af meningsfuldhed. 

Som kernekategorien afspejler viser analysen, at begrebet meningsfuldhed er 

centralt for deltagernes oplevelse og vurdering af Kollektiv Narrativ Praksis som 

afsæt for refleksion. Jeg inddrager Aaron Antonovskys teori om ’Sense of Coherence’ 

(SOC), på dansk: Oplevelse af sammenhæng (OAS), og anvender Antonovskys 

begreber: begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed i en analyse af elevernes 

oplevelse og vurdering af Kollektiv Narrativ Praksis.  

Analysen viser, at når meningsfuldheden ikke er til stede, er vejledningsaktiviteten 

Kollektiv Narrativ Praksis hverken begribelig eller håndterbar, hvorved workshoppen 

bliver meningsløs og ikke giver 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.  

I analysen viser jeg, at der er en sammenhæng mellem, hvordan eleverne reflekterer 

og deres køn, alder og uddannelsesniveau. De observerede forskelle kan 

sammenfattes således: Elever, med højt uddannelsesniveau benytter flere ord end 

elever med lavt uddannelsesniveau. De yngre unge mænd er mere negative end de 

ældre unge mænd. Kvinderne er generelt mest positive. Samtidigt er der en tendens 

til at kvinderne også fokuserer på at bidrage til andre, mens flere mænd har fokus på 

personlig nytteværdi i metoden. Både kvinder og mænd over 19 år har fokus på, at 

Kollektiv Narrativ Praksis har givet dem et mere positivt syn på sig selv og deres liv 

samt et større fællesskab i gruppen. 

Jeg betoner i afhandlingen, at det at reflektere ikke nødvendigvis er nemt eller 

udelukkende positivt. Refleksion kan godt give personlige vanskeligheder her og nu. 

Refleksionen opstår netop ved, at man tænker dybere over sin egen praksis i 

tilværelsen - på godt og ondt. Det gælder også ved Kollektiv Narrativ Praksis. Flere af 

eleverne syntes, det var svært, nogle få at det var direkte nytteløst men på trods af 

det, oplevede vejlederne alligevel, at de samme elever fik noget ud af det. Fra 
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vejledernes perspektiv så det ud til, at alle elever lærte noget undervejs, også selvom 

det for nogle af dem var en krævende proces. 

På baggrund af kernekategorien har jeg udviklet en teoretisk model, 

Vejledningsspiralen, der viser fire centrale begreber ved anvendelse af Kollektiv 

Narrativ Praksis i karrierevejledning, der følger hinanden i en spiralbevægelse. Det 

drejer sig om at: reflektere, skabe, dele og lytte. Bevægelsen sker ikke af sig selv, 

men involverer vejlederens engagement og vedholdenhed. En bonus for vejlederne 

er, at de med Kollektiv Narrativ Praksis også styrker deres eget faglige netværk. 

Analysen viser, at Kollektiv Narrativ Praksis skaber refleksion hos de unge i 

undersøgelsen, og at de generelt er positive overfor metoden. 

Gennem yderligere analyser ud fra SWOT og TOWS viser svagheden ved Kollektiv 

Narrativ Praksis sig bl.a. som en utydelighed vedrørende målet med vejledningen. 

Dette skal ses i sammenhæng med en aktuel uddannelsesdiskurs, som handler om 

målbare effekter og krav om hurtig virkning af vejledningsindsatsen. 

Min analyse viste, at Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen er en 

inkluderende metode. Ifølge vejlederne får selv de mest sårbare elever i min empiri 

reflekteret over deres liv og muligheder. Også de, der finder Kollektiv Narrativ 

Praksis vanskelig eller nytteløs. De lærer noget af at lytte til de andres fortællinger, 

og de lærer noget af at genfortælle deres egen fortælling. Også når ordene er få, 

eller ikke slår til. Fortællingerne får dermed betydning for alle deltagere uanset 

graden af sårbarhed hos den enkelte. 

Set i lyset af vejledningsforskningen giver Vejledningsspiralen associationer til 

forskellige karrierehjul fra canadisk vejledningsforskning med Norman E. Amundson i 

spidsen. Her bliver karrieren ofte forbundet med balance, hvor det at skabe balance i 

livet handler om udvikling og den rette mængde af udfordringer. 

Jeg sammenligner Vejledningsspiralen med ’The Spiral of Curiosity and Discovery’ 

(Poehnell & Amundson 2011:198). Her er vejledning forbundet med læring og 

progression med fokus på de spørgsmål, vejlederen kan stille. 

Vejledningsspiralen i nærværende afhandling handler også om læring, dels fordi man 

udfordrer sig selv ved at fortælle sin egen historie, og dels fordi man lærer noget af 

at lytte til de andres men også fordi, processen i sig selv skaber refleksion på 

forskellige niveauer. 

Vejledningens kontekst har betydning for eleverne, som alle er tilfredse med at gå på 

højskole. De fremhæver muligheden for både at udvikle deres faglige og sociale 

kompetencer. 
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Den sidste del af analysen tager udgangspunkt i de opfølgende interview med 

vejlederne om deres elevers sårbarhed. Elevernes sårbarhed set med vejledernes 

øjne viser sig som et bredt spektrum af forskellige udtryk, såsom fx udadrettet 

aggressiv adfærd, ustandselig brug for anerkendelse, overdreven træning eller 

overdrevent alkoholforbrug. På det indre niveau viser elevernes sårbarhed sig fx som 

tvivl, usikkerhed, sorg og ensomhed. Vejledernes beskrivelse af deres oplevelse af de 

unges sårbarhed støttes af den aktuelle ungdomsforskning. 

Jeg peger på sårbarhed ud fra aktuel dansk vejledningslovgivning om opdeling af 

mennesker som henholdsvis sårbare og ikke-sårbare altså en dikotomi i modsætning 

til en gradient, hvor sårbarhed opfattes som et menneskeligt vilkår og noget alle 

mennesker er i større eller mindre grad. En af afhandlingens pointer er, at alle skal 

være med, for at alle kan komme med. Vejlederens valg af vejledningsmetoder er 

afgørende, så det bliver meningsfuldt for alle at være med. Ved at inkludere alle i en 

meningsfuld vejledningskontekst får vejlederen samtidigt mulighed for at 

differentiere vejledningen fremadrettet frem for at prioritere indsatsen til dem, de 

opfatter, har særlige behov. Jeg når frem til at risikoen ved den prioriterede 

vejledningsindsats er, at den kan skabe stigmatisering frem for inklusion. 

I afhandlingen diskuterer jeg evidensbaseret forskning i relation til vejledningens 

målbare effekt. Afhandlingens analyse viser, at Kollektiv Narrativ Praksis fremmer 

refleksion i forskellige grader hos de involverede parter, men som metode kan den 

være vanskelig at måle effekten af. Også selvom den har en påviselig positiv virkning 

for de fleste af deltagerne. Jeg foreslår derfor i stedet at se vejledning i et perspektiv 

af meningsfuldhed og kontakt. 

Afslutningsvis svarer jeg på forskningsspørgsmålet ved at konkludere, at Kollektiv 

Narrativ Praksis kan bidrage til opfyldelse af dette mål, fordi de unge gennem 

deltagelsen sammen med andre reflekterer over deres hidtidige livs- og skoleforløb 

og i den forbindelse får sat lys på deres styrker, kompetencer og fremtidige 

muligheder. Kollektiv Narrativ Praksis kan være med til at styrke vejledtes netværk 

og give dem øget forståelse for, at de ikke er alene, hvis de føler sig sårbare i forhold 

til uddannelsesvalg og karriere.  

På et politisk niveau kræver det et nyt syn på begrebet sårbarhed, så alle unge bliver 

målgruppe for karrierevejledning og ikke blot de få, som er synligt sårbare. De unge 

lærer af hinandens fortællinger, uanset graden af sårbarhed hos den enkelte.  

På et institutionelt niveau forudsætter arbejdet med Kollektiv Narrativ Praksis, at 

vejlednings- og uddannelsesinstitutionerne eksplicit prioriterer metoden, da den er 

tidsmæssigt krævende og ikke her og nu giver hurtige svar og løsninger.  
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På individniveau kræver det, at vejlederne kan formidle metoden til de unge og er 

dygtige til at udvikle og vedligeholde deres eget faglige netværk. For de unge er 

betingelsen tillid til vejlederen. 
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16 SUMMARY IN ENGLISH 

 

The purpose of the dissertation is to develop new career guidance methods that are 

well suited to vulnerable youth, and within this context, to seek out opportunities for 

drawing on narrative approaches to career guidance that are capable of contributing 

to the development of holistic career guidance practices. 

The dissertation takes its point of departure in the following research question: 

If the goal of career guidance is to ensure that all youth irrespective of their degree of 

vulnerability can benefit from a guidance process, how can Collective Narrative 

Practice contribute to the fulfilment of this goal? 

Legislation was passed in Denmark in 2003, the so-called Guidance reform, which 

placed focus on guidance in relation to choice of education, training and career. 

Guidance has become a national matter, which is of relevance for citizens, politicians 

and educational institutions alike, as society has an interest in more young people 

completing an education and finding work. According to Statistics Denmark 

(Danmarks Statistik 2012), 23 % of all Danish youth fail to complete a secondary 

education programme of some kind. The secondary education programmes, 

particularly vocational education and training programmes, face challenges in 

retaining on to their students. According to the Danish Mental Health Fund 

(PsykiatriFonden), more young people than ever before are struggling with mental 

health problems. The same tendency is observed with respect to higher education 

programmes, where there has been a dramatic increase in the referrals to student 

guidance services since 2000. On this basis, it would appear as though the guidance 

provided today does not in itself guarantee the completion of an education, 

although perhaps the guidance counsellor is the very individual who is able to help 

the young person along. According to the Danish Mental Health Fund project, the 

counsellor should be ‘seen as a key person in relation to the wellbeing of the youth 

in secondary education programmes.’ (PsykiatriFonden 2006:2). 

In the dissertation, the term ‘vulnerable youth’ is used to signal that the project 

includes the entire spectrum of vulnerable youth, both youth with social problems 

and those who are strong academically but nevertheless struggling with various 

mental health issues. The objective for all youth to complete a secondary education 

programme requires taking care of an entire group of young people who, for one 

reason or another, risk not completing a secondary education programme. 
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This requires developing career guidance that can satisfy the needs of those seeking 

it. The perspective in the dissertation is that all youth have the right to meaningful 

career guidance, regardless of the degree to which they are vulnerable. 

I have started with the method referred to as Collective Narrative Practice, which I 

have tested and further developed via case studies in three Danish folk high schools 

(folkehøjskole)144, which can be used in career guidance. Collective Narrative Practice 

stems from Australia and has been derived from Narrative Therapy but is not 

actually a therapeutic method. The intention with Collective Narrative Practice is to 

help people to discover or rediscover communities. It is about strengthening positive 

relationships within the closest circle of acquaintances as well as in larger groups and 

the local community – and ultimately collective relationships, that is, strengthening 

the ties to those with whom one shares something in common but does not know 

from the past. The purpose is to get people to contribute positively to one another’s 

lives. Getting Collective Narrative Practice to work places considerable demands on 

the guidance counsellor, whose role – in addition to facilitating the group process, 

includes actively developing and maintaining their own network across national 

borders. 

The empirical data presented in this dissertation makes use of two methods within 

Collective Narrative Practice:  Collective Narrative Timelines and the Tree of Life. 

It is recognised that Collective Narrative Practice is not investigated thoroughly in the 

research literature. However, relative to career guidance the methodology is 

connected to narrative career guidance, different forms of group counselling, 

counselling in communities (Thomsen 2009, 2012) and narrative career guidance in 

groups e.g. ‘Fortælleværksted’ (Krøjer & Hutters 2006)145. 

Narrative career guidance is described as a broad field, where the narrative is put in 

the centre using different methodologies. Over time the methods have been named 

differently, but at the core they all share the same holistic approach to guidance 

(McMahon & Watson 2012). 

                                                      

144 Folk high schools are institutions for adult education in Denmark that do not typically 
grant academic degrees, although they might better prepare the student to pursue such a 
programme. Most Danish youth who attend a folk high school do so after completing their 
secondary education, although some attend a folk high school before completing their 
secondary education. Older adults also attend folk high school programmes.  
145 ‘Fortælleværksted’ is a special kind of narrative career guidance based on the 
methodology of ‘Memory Workshop’. 
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The dissertation is based on qualitative research with a phenomenological-

hermeneutic research approach. The research design consists of case studies with 

intervention and a Grounded Theory analytical method. The point of departure for 

the research is the empirical data and practice. I have chosen to apply Grounded 

Theory in order to establish a solid foundation for my reflections and studies while 

the method at the same time provides structure to the analysis. The underlying 

values in the dissertation are collected in the concept ‘humanistic psychology’. 

The empirical data is collected on-site in three Danish folk high schools: a youth folk 

high school, a sports folk high school and an ordinary folk high school, where the 

counsellors beforehand had selected a number of students they regarded as 

vulnerable for various reasons. In all three schools, the point of departure was a one-

day workshop with the folk high school students, where I tested Collective Narrative 

Practice as a career guidance method. The material consists of logbooks from the 19 

participating students, qualitative interviews with the three involved folk high school 

counsellors, observation notes, photographs, workshop programs and workshop 

certificates to the students. There were also follow-up interviews with folk high 

school counsellors 1-3 years later. 

The analysis is based on Grounded Theory, where I have coded and categorized the 

logbooks from the 19 participating students and the individual interviews with the 

three counsellors. I have used open coding, axial coding, selective coding, memos 

and diagrams. On the background of the axial coding, I have examined four 

dimensions in the students’ logbooks: gender, age, folk high school, and educational 

background. NVivo has been used for this purpose.  

Based on the analysis I found the following core category: 

The degree to which Collective Narrative Practice gives rise to reflection in the 

participants depends on their experience of meaningfulness. 

As reflected by the core category the analysis shows that the concept of 

meaningfulness is central to the participants' experience and assessment of 

Collective Narrative Practice as an initiator of reflection.  

To analyse the students' experience and assessment of Collective Narrative Practice I 

use the theory by Aaron Antonovsky called 'Sense of Coherence' (SOC), and 

specifically use its concepts: comprehensibility, manageability and meaningfulness. 

The analysis shows that when meaningfulness is not present, then Collective 

Narrative Practice is neither comprehensible nor manageable resulting in the 

workshop becoming meaningless and not giving rise to reflection. However, there is 
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some indication that when meaningfulness is present, then there is potential 

motivation to both comprehend and manage the guidance activity, even if it scores 

low on the other components. This finding may be true of other guidance activities, 

but this is not something that this thesis can say anything about. 

In the analysis I show a correlation between how the pupils reflect and their gender, 

age and educational level. 

The observed differences can be summarized as follows: Students with a higher 

educational level use more words than students with lower educational level. The 

younger male youth are more negative than the older male youth. Women are 

generally more positive. At the same time, there is a tendency towards more women 

are focused on contributing to others, while more men are focused on personal 

utility of the method. Over the age of 19 years, both gender focus on Collective 

Narrative Practice having given them a more positive view of themselves and their 

lives as well as a larger sense of community in the group. 

In the thesis I emphasize that reflection is not necessarily easy or exclusively positive. 

Reflection can make for personal difficulties in the present; for reflection occurs at 

the very point where one thinks deeper with respect to one’s own practice in life – 

for better and for worse. This is also the case with Collective Narrative Practice. 

Several of the students felt that it was difficult, a few of them that it was utterly 

useless; nevertheless, the counsellors found that the same students also got 

something out of it. From the perspective of the counsellor, it appeared as though all 

of the students learned something in the course of events, even though some of 

them found it to be a demanding process. 

On the background of the core category, I have developed a theoretical model, the 

Spiral of Guidance, which presents four central concepts in the application of 

Collective Narrative Practice in career guidance, which follow one another in a spiral 

movement. It is about reflecting, creating, sharing and listening. This movement 

does not occur on its own; rather, it requires the counsellor’s involvement and 

persistence. A bonus for the counsellors is that Collective Narrative Practice also 

strengthens their own network. The analysis shows how Collective Narrative Practice 

promotes reflection among the youth in the study and that they are generally 

positive towards the method. 

On the basis of further analyses using SWOT and TOWS, weaknesses regarding 

Collective Narrative Practice become apparent, including a certain lack of clarity 

regarding the objective of the career guidance. This must be seen in context with the 

current discourse on education, which deals with measurable effects and 

requirements regarding an immediate effect of the career guidance measures. 
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My analysis has shown that Collective Narrative Practice in career guidance is an 

inclusive method. According to the counsellors, even the most vulnerable students in 

my empirical data reflect on their lives and opportunities – even those who find 

Collective Narrative Practice difficult or useless. They learn something from listening 

to the others’ stories and re-retelling their own stories. Even when the words are 

few or insufficient. The stories thus attain significance for all of the participants 

regardless of the individual’s degree of vulnerability. 

In the light of the career guidance research, the Spiral of Guidance raises 

associations to various career wheels from Canadian career guidance research, with 

Norman E. Amundson in the lead. Here, the career is often associated with balance, 

where creating balance in life is about development and the right challenges. 

I compare the Spiral of Guidance with ’The Spiral of Curiosity and Discovery’ 

(Poehnell & Amundson 2011:198). Here, career guidance is associated with learning 

and progression, with a focus on the questions the counsellor can pose. 

The Spiral of Guidance in the dissertation is also about learning, partly because the 

individuals challenge themselves by telling their own stories, and partly because it is 

possible to learn from listening to others – but also because the process in itself 

stimulates reflection on different levels. 

The career guidance context has significance for the students, all of whom are 

satisfied with attending the folk high school. They emphasize the opportunity to 

develop their academic and social competences. 

The last part of the analysis is based on the follow-up interviews with the counsellors 

about the vulnerability of their students. Seen through the eyes of the counsellors, 

this vulnerability becomes apparent in a number of very different ways, including 

aggressive behaviour, a constant need for recognition, exaggerated training and 

excessive alcohol consumption. On the internal level, the students’ vulnerability is 

seen in the form of doubt, uncertainty, grief and loneliness. The counsellors’ 

descriptions of how they experience the vulnerability of the youth are supported by 

current research. 

I look at vulnerability in the light of the current Danish career guidance legislation 

with respect to distinguishing between vulnerable and non-vulnerable persons; i.e. a 

dichotomy, as opposed to a gradient according to which vulnerability is perceived as 

a human condition, something that all people experience to some degree or 

another. One of the points made in the dissertation is that we must involve everyone 

for everyone to be able to make it. The counsellor’s choice of career guidance 

methods is decisive, so it makes sense for everyone to be involved. By including 
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everyone in a meaningful career guidance context, the counsellor is at the same time 

able to differentiate the career guidance in a forward-oriented manner instead of 

from the outset having to prioritize the work towards those who they see as having 

special needs for guidance. I point out the risks involved in the prioritized career 

guidance being that it can create a stigmatization instead of inclusion. 

In the thesis I discuss evidence-based research in relation to the hunt for the 

measurable effect of career guidance. The analysis in the dissertation reveals how 

Collective Narrative Practice promotes reflection at varying degrees among the 

involved parties, but it can be difficult to measure the effect of the method; even 

though it has a positive effect on most of the participants. I therefore propose the 

examination of career guidance in a perspective marked by meaning and contact. 

Finally, I answer the research question by concluding that the Collective Narrative 

Practice can help achieve this goal, because youth through participation with others 

reflect on their past life and schooling and in doing so will put light on their 

strengths, skills and future opportunities. Collective Narrative Practice can help to 

strengthen the network of the counselees and to improve their understanding that 

they are not alone if they feel vulnerable relative to choices regarding education and 

career. 

On a political level, it requires a fresh look at the notion of vulnerability so that all 

youth are targeted for career guidance and not just the few who are visibly 

vulnerable. The youth learn from each other's stories, regardless of the degree of 

vulnerability of the individual. 

At an institutional level it is required that guidance and training institutions explicitly 

prioritize Collective Narrative Practice in order to use the methodology, since it is 

time-consuming and does not provide quick answers and solutions. 

At the individual level it is required that the counsellors can communicate the 

method to the youth and that they are skilled at developing and maintaining their 

own professional networks. For the youth it requires confidence in the counsellor. 
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BILAG 1: LOGBØGER: ELEVERNE FRA HØJSKOLE A 

(Transskriberet uden korrektion af stavefejl)  

 

1A 

1. Mand 

2. 18 år 

3. Udemærket i folkeskolen, tiende var også godt. 

4. At der er en mening med at vi er her, vi skal ha`det bedste ud af det. 

5. Anderledes, havde aldrig prøvet noget lignende, men ellers udemærket. 

6. Jeg elsker det, det er som om har fået en familie herovre, og vores 

sammenhold er godt. 

7. Får ikke så tit det, da har fundet ud af hvad skal efter dette forløb. Men min 

huslærer er god til at hjælpe mig. 

8. Ikke sådan rigtig. Synes det var en anderledes måde at blive udspurgt om 

uddannelse på end har oplevet før. Jeg ved bare ikke hvordan det sådan er en 

hjælp. Blev ikke rigtig klogere efter besøget. Synes at snakken handlede for 

meget om skolen og os. 

 

       2A 

1. Kvinde 

2. 17 år 

3. 9 år i folkeskolen, og kort tid på efter skole 

4. Forskellige former for måder at vejlede på, og hvad man kan få ud af, at tale 

med andre og høre deres livshistorier, og hvordan man kan bruge det selv, og 

få nytte af det. 

5. Lidt svært, når man ikke kender så meget til det, men også en interessant 

oplevelse at prøve noget nyt og se, hvad det går ud på. 

6. Højskolen er et sted hvor der er plads til at man kan være sig selv, og hvor 

man udvikler sig menneskeligt og også kreativt – et slags fri-år hvor man ikke 

behøver at tænke på lektier og eksamener, og hvor man bliver klogere på sig 

selv og andre, ved at skulle få en hverdag til at fungere. Og også et sted hvor 

man ikke føler sig presset til at vælge en uddannelse hurtigst muligt. 

7. Vejledningen på højskolen handler mere om hvad man personligt har lyst til 

at lave, og ikke om at komme ud på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Der er 

god mulighed for at tale med en vejleder når man har brug for det. 

 

3A 
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1. Kvinde 

2. 17 år 

3. Folkeskole (1-3 klasse danmark 3-6 klasse tyskland. (started på) gymnasie 

tyskland 7 –inkl. 10 klasse) 

4. Workshoppen har fået mig til at tænke mere intensivt over hvad det specielt 

er, der gør at jeg er så glad for at gå på højskole. Det har fået mig til at være 

mere opmærksom på hvad mine indre værdier er når det handler om 

skole/uddannelse. Samtidig har det motiveret mig til at give mine positive 

oplevelser videre til andre unge, der efter min opfattelse sikkert også ville 

føle at et højskoleophold kunne være en stor hjælp. (både personligt men 

også for valget af exsempelvis uddannelse.) 

5. Personligt synes jeg meget godt om ideen med workshoppen. Jeg synes at 

tanker, overvejelser og ider meget bedre bedre kan udvikles i en ”levende” 

opgave end bare et monotont fordrag. Det fanger interessen og giver lyst til 

at fordybe sig i temaet. Workshoppen har givet mig en positivt oplevelse af 

spænnende vejledning og gav mig noget jeg kunne tage med ud af den. 

6. Jeg ville råd enhver person at tage på højskole! Mange har for lidt 

mugelighed for at udvikle sig nok, eller at opdage nye interesser, på en 

”normal folkeskole, ungdomsuddannelse ect.) 

Det handler om personlig udvikling. Jeg føler det som en stor uretfærdighed, 

at mange unge nu til dags, ikke rigtig ”får noget med på vejen.” Det handler 

jo ikke om at afslutte skole og uddannelse, så hurtigt som muligt og så få et 

job. Hvis man så har det psykist dårligt på grund af stress eller følelsen af at 

være presset så bliver problemet alt for sjælend søgt ved mangel af personlig 

udvikling! Man burde virkelig have lov til at være menneske og ikke blot en 

arbeitsmaskine, hvor psyke og personlig udvikling kommer på anden pladsen. 

7. Da vejledningen på højskolen generelt er den første jeg har fået, er det svært 

at bedømme oplevelsen. Men højskoleopholdet har hjulpet mig meget i at 

finde nye interesser og at få lyst til at prøve (nye) ting. 

4A 

1. Kvinde 

2. 17 år 

3. Jeg har 9 og 10 klasses eksame. 

4. Jeg har ikk` sådan tænkt over det. Den har ikke sat nogle specielle tanker i 

gang, men jeg syntes at det har været fedt at deltage. Det har jeg aldrig 

prøvet før. 

5. Det har været sjovt at være med. Nu tænker jeg egentlig lidt på, hvordan det 

kan på virke fremtiden, at jeg sider her og gør nogle ting og jeg håber da, at 
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det kan blive bedre og at i har fået den hjælp i skulle bruge, som jeg uhvist 

har givet jer. Men det har været sjovt og anderledes. 

6. Det er hårdt og brutalt og en dans på roser. Med det mener jeg at alt 

selvfølgelig aldrig rigtig er som man tænker det. Man har jo gode og dårlige 

perioder, men man skal jo selvfølgelig også selv give et bidrag til at gøre det 

godt. Og selvom det nogengange er lidt svært, så er der alligevel ingen 

grænser for hvor sjovt man kan ha` det og ens venner støtter 100 % op om 

en. Det er fedt at gå på højskole. 

7. Tja, jeg syntes vejledningen er okay. Men jeg er nok ikk` den rigtige person at 

spørge, da jeg stort set altid har vidst hvad jeg ville og mine forældre har 

hjulpet mig meget med at føre de ting jeg ville ud i livet. Det syntes jeg er 

mega fedt. 

8. Jeg håber det lykkeds jer at gøre vejledningen bedre for unge … Det er mit 

budskab. 

 

5A 

1. Mand 

2. 17 år gammel 

3. Afsluttet [  ] klasse 

4. Hvor dygtig jeg er til at tegne. Hvor glad jeg er for at jeg ikke er på et 

gymnasium. Og så tænker jeg over nytteværdien af at opholde sig på et 

dansk universitet. 

5. Jeg har oplevet det som temmelig nytteløst. 

6. Det giver ganske fine muligheder for at få et daglit  menneskebad 

7. Jeg har ikke bedt om at få  vejledning 

8. Nej 

 

6A 

1. Mand 

2. 18 

3. God folkeskole og næsten hele første år i gymnasiet 

4. Jeg må indrømme jeg ikke har forstået hvorfor vi har lavet det som vi har 

lavet. Jeg har ikke syntes at det har været særlig interessant. Måske fordi 

jeg har lavet noget der minder om i de små klasser i folkeskolen. 

5. Det har været en trist oplevelse. Det har ikke sagt mig noget at skulle 

fortælle om da jeg gik ud af gymnasiet. Det har ikke sagt mig noget at lave 

fælles tegning. Jeg ved ikke hvad jeg har fået ud af det. Måske er det 

heller ikke mig, som skulle have noget ud af?? 
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6. Det er rigtig fedt at gå på højskole. Der er rigtig mange sjove og 

anderledes fag. Jeg har fået et rigtig dejligt pusterum, siden jeg droppede 

ud af 1.g 

7. Vejledningen har været okay. Der er god mulighed for at få vejledning. 

Det er også bedre når man kender vejlederen godt! 
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BILAG 2: LOGBØGER: ELEVERNE FRA HØJSKOLE B 

 (Transskriberet uden korrektion af stavefejl) 

 

1B 

1. Mand 

2. 21 år 

3. Folkeskole 

Efterskole (10. kl.) 

STX 

1 semester på idræt AU 

4. Fået mig til at overveje mine kvaliteter. Måske nogle man ikke lige tænker på 

at man har. Samtidig overvejer jeg også konceptet i at bruge tidligere 

oplevelser som grundlag for realisering af sig selv som person. 

5. Spændende og lærerigt. God stemning og helt klart noget der har fået mig til 

at reflektere over mig selv. Jeg ved ikke om jeg reelt set er kommet tættere 

på et uddannelsesvalg, men jeg har i hvert fald fået en metode til at få 

afklaret og opdaget en masse ting omkring mig selv, som – i mine øjne – gør 

mig mere kvalificeret til at træffe det rigtige valg. 

6. Et fantastisk sted, der giver mulighed for at udbygge sociale og 

idrætsmæssige kompetencer. Meget frit og med en god stemning, så man er 

frisk og livsglad. 

7. Eksisterende, men ikke dybdegående. Der er mange tiltag omkring de 

forskellige intelligenser og uddannelsesbesøg, men det går mange folk forbi 

at det er reel vejledning. 

Et forslag, hvis det kan bruges her, er at have 2-3 sammenhængende dage, så 

man var i fokus omkring uddannelse. Så kunne man arbejde med flere 

forskellige metoder der kunne pege henimod kvaliteter og dermed 

uddannelse. Denne metode er oplagt, da den er ideskabende og lægger op til 

refleksion. 

8. Næ. Tak for i dag. 

 

2B 

1. Kvinde 

2. 19 år 

3. Gymnasial udd.- blev student fra Aarhus Katedralskole i 2008 
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4. Det har været spændende at høre om hinandens baggrunde – at finde ud af, 

at vi rent faktisk har mange ligheder i vores historier – alle sammen er 

realiseringsprocesser på en eller anden måde. Det er også fedt at fortælle sin 

egen historie videre. Jeg er derudover kommet til at tænke på, hvor meget 

der er sket, siden begivenheden, og hvor meget jeg har udviklet mig – 

positivt. 

5. Det har som sagt været godt at dele sin historie med de andre og samtidig 

høre deres historier. At man kan se udviklingen, der er sket med én selv. 

6. At vælge at tage på højskole var det bedste valg, jeg kunne gøre. Jeg kan 

tydeligt mærke, hvor meget jeg allerede har fået ud af det. Det sociale 

element er guld værd, og det er dejligt hele tiden at have mennesker omkring 

sig. Lige nu er højskolelivet for mig at leve livet fuldt ud. Jeg er rigtig glad for 

de venskaber, jeg har fået her på skolen, og det var et godt tidspunkt for mig 

at tage på højskole i stedet for at tage på en lang rejse. Det kan også være 

hårdt, fordi der er så mange nye indtryk hele tiden, så man kan blive utrolig 

træt – men det er det hele værd. Det er virkelig fedt at gå på højskole. 

7. Jeg har endnu ikke benyttet mig så meget af studievejledningen, men den jeg 

har fået indtil videre har været god! 

3B 

1. Kvinde 

2. 19 år 

3. Stx 

4. At alle har noget , fx en oplevelse de kan vidergive og som kan være til gavn 

for andre. 

5. Det har været godt at få øjnene op for at der er andre måder at tænke på i 

forhold til søgen efter udd. Jeg vil helt klart kunne bruge vores øjenåbner 

model i min søgen efter hvad jeg vil i fremtiden. Det er som en søgen efter 

den samme aha – oplevelse som min klasselærer gav mig. 

6. Højskolen er et særligt sted fuld af gode oplevelser og engagement. I forhold 

til andre mennesker kommer man til at føle sig som en enhed man flytter 

fokus fra at være ”jeg når længst” til ”vi når længere!” 

7. Det er rart at man kan få så meget vejledning som man ønsker. Der bliver 

gjort rigtig meget for at hjælpe her på stedet, men i bund og grund er det én 

selv der skal ud at undersøge og derfor er det begrænset hvor meget mere en 

vejleder kan hjælpe, så det er meget godt at få udvidet sin horisont og lære 

at tænke på andre måder i forhold til hvilke kompetencer man har. 

4B 
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1. Mand 

2. 19 

3. Efterskole i 9. og Silkeborg gym.(Stx) 

4. Har fået mig til at tænke på en god oplevelse og derved givet mig inspiration 

til at oplevelse måske kan hjælpe mig videre. 

5. Det har godt at få tænkt lidt over uddanelser selvom snakken har været på 

historier. 

6. Min oplevelse af at gå på højskole er god. Er lærerigt/spændende at møde 

personer fra alle samfundslag. Samtidigt føler jeg at jeg udvikler nogle ( ? ) jeg 

ikke havde fokus på i gymnasiet. 

7. Jeg føler at vejledningen har vist mig steder hvor jeg kunne finde svar på de 

spørgsmål jeg havde. 

5B 

1. Kvinde 

2. 19 år 

3. Studentereksamen 

4. At det er vigtigt at der findes gode lærer som kan inspirre børn og unge både 

i forhold til deres uddannelsesvalg, men også til at de får øjnene op for nogle 

evner de ikke troede de havde. Noget andet jeg også har tænkt på er den 

sociale vinkel. Det med at det er vigtig at kunne begå sig socialt 

5. Det har været sjovt at prøve at være med til denne workshop. Det har været 

interessant i og med jeg ikke har prøvet noget lignende før. 

6. Jeg synes det er super godt at gå på højskole. Det sociale er i højsædet og 

man får nogle rigtig gode venner som man er sammen med 24 timer i døgnet. 

Ligeledes får man en masse oplevelser både på de rejser/ture man er på, men 

også i hverdagen. 

7. Vejledningen på skolen er fin, men man selv opsøge den hvis den skal være 

mere målrettet. Men når man opsøger den får man den så også. 

6B 

1. Kvinde 

2. 23 år 

3. Folkeskole, Efterskole ( ? ) Gymnasie uddannelse (matematisk). 

4. At jeg skal huske på de kompetencer jeg på et tidspunkt fandt ud af jeg 

besidder. 

5. Spændende, da jeg har fundet ud af hvor meget succesoplevelser kan påvirke 

mit liv i en positiv retning. Fået øjnene op for at det ikke blot er mig, som 

bærer på en historie, der har ændret noget i mit liv. 
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6. Højskolen er det sted jeg har fået den største ros og accept for at, blot den 

jeg er. Mine kompetencer er blevet set, og jeg har fået lov, plads og hjælp til 

at udvikle dem. Jeg har været en af de heldige, som har fået lov at blive her i 

længere tid – mine kompetencer er blevet set og jeg er nu ansat hos en af 

lærerne, som friluftshjælpelærer. Det er en af de største, mest lærerige og 

mest anerkendende  opgaver jeg har fået stillet. I og med at min person og 

mine kompetencer er blevet set, er jeg også blevet bedre til at se andres. 

Førhen ville jeg måske mere have fokuseret på deres mangler. På højskolen 

får jeg lov at føre ideer ud i virkeligheden. Her er plads til dette! 

7. En vejledning hvor jeg bliver respekteret, anerkendt og accepteret, men hvor 

jeg er den person som skal tage beslutninger. Reel vejledning, hvor jeg føler 

mig ligeværdig med personen overfor mig. En vejledning hvor jeg selv er 

aktiv. 

8. Jeg har været glad for at være med på workshoppen i dag, da jeg har fundet 

ud af, at jeg kan blive ved med at arbejde med selvrefleksion, selvom jeg er 

tilfreds med hvor og hvordan jeg er nu. 
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BILAG 3: LOGBØGER: ELEVERNE FRA HØJSKOLE C 

 (Transskriberet uden korrektion af stavefejl)  

 

1C 

1. Mand 

2. 20 år 

3. 10. klasse, Værnepligt, afbrudt ungdomsuddannelse 

4. Hvor meget mine venner betyder for mig 

5. Moderat interessant, dog en smuk oplysende angående ens egen situation 

6. Jeg nyder fælleskabet og min hverdag her. 

7. Jeg har valgt uddannelses-vejledning fra, men suger til mig af alle de indtryk, 

udfordringer, perspektiver og fag så jeg kan guide mig bedre. Og det går da 

egentlig fint nok. 

8. nej. 

2C 

1. Kvinde 

2. 20 år 

3. HHX fra handelsskolen i Viborg. 

4. Der er nogle ting som bliver sat lidt i perspektiv. Man kommer tættere på, 

hvad det er der betyder noget i ens liv, og hvem og hvor mange der har været 

med til at forme hvem man er. En lille øjenåbner. Desuden er jeg kommet til 

at tænke på nogle personer i mit liv, som jeg faktisk troede var af mindre 

betydning. 

5. Det har været spændende at se indad og komme sig selv lidt nærmere. 

Derudover at tænke på noget, som man nemt kan glemme i hverdagen. 

6. Det at gå på højskole har været en kæmpe oplevelse. At komme væk fra det 

velkendte, ens tryghedszone har været en udfordring men en udfordring som 

på mange områder har givet én en helt masse; Nye  venskaber, udvikling, en 

åbenhed over for noget nyt mm. Man bliver hevet væk fra hverdagen og sat i 

nye situationer med mennesker man ellers ikke ville have mødt. Alt i alt en 

fed og givende oplevelse. 

7. Jeg har ikke fået så meget vejledning hernede, hvilket primært hænger 

sammen med at jeg allerede inden (?) vidste hvilken retning jeg skulle gå. 

Havde jeg haft brug for det ville muligheden uden tvivl også have været der. 

8. (?) Tak for i dag. 
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3C 

1. Kvinde 

2. 21 år 

3. Studentereksamen Ribe Katedralskole 

4. Hvem der betyder noget for mig. Dejlige ting/steder i min barndom. Hvor 

heldig jeg er og hvor meget jeg allerede har opnået. Hvem der har været med 

til at forme mig. Hvordan jeg er kommet videre efter et ophold i krise i mit liv. 

5. lærerigt. Det gav et fællesskab ml. os 7, der var tilstede- forskelle og ligheder 

blandt os. – Kloge ord med på vejen ”følg ikke med strømmen” 

6. oplevelsen her er meget intens, da man er sammen m. folk 24 (?). Der er altid 

nogen omkring dig som er klar på en snak, spil mm. Her er plads til 

forskellighed og udefrakommende venner bliver altid taget godt imod. Folk er 

engagerede og positive over- for alt nyt. Til tider mangler man dog at komme 

hjem og nyde sit eget selskab. lærerne er tolerante og det er i høj  grad for 

vores egen skyld at vi er her og følger med i fagene – modsat f.eks. 

gymnasiet. Timerne går med store diskutioner og kontraster bliver sat op. – 

lærerigt. Viljen til at udføre ting sætte mål er meget nemmere her, da man 

kan være fælles om dem. 

7. Dejligt at man kan få en lærer til at tjekke ens CV – altid villige til at hjælpe! 

Har fundet min drømmeuddannelse, mens jeg gik her 

4C 

1. Mand146  

2. 21 

3. Matematisk studenter eksamen. 4 måneder på uni i Århus hvor jeg læste 

økonomi 

4. Jeg har tænkt lidt på hvor stor del af mine rødder bliver udgjort af min 

famillie. Og blev lidt overreskæ over at de nok var en støre del en som så. 

Blev lidt overresket over at jeg ikke har de helt store drømme og håbe til 

fremtiden. 

5. workshopen i dag har været hyggelig, der har ikke været noget der har skabt 

problemer, men jeg ville gerne havde haft mere tid til mit livstræ. 

Det ville ikke havde gjort noget hvis der var mere styring da vi talt om 

ligheder og foskelle. 

                                                      

146 Navnet var efterfølgende skrevet i parentes. Dette er slettet af forskeren af hensyn til 
anonymiteten. 
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6. Oh… at gå på højskole er lidt som en ferie, man laver ikke super meget og når 

man gør er det altid i et hyggeligt mijø. Dermed ikke sagt at man ikke lære 

noget, men man lære om en masse ting bland andet en selv 

7. Jeg har ikke fået studievejledning på højskolen. 

8. ikke rigtig men tak for en god dag 

5C 

1. Kvinde 

2. 22 år 

3. afsluttet grunduddannelse H.H 

afsluttet iværksætter kursus 

1½ år job som ufaglært SOSA 

1½ år på gymnasie, tre-sproglig. 

42 ugers Højskole ophold. 

1½ år i Norge – hestestutteri+ hotel. 

4. Mit  livs perspektiv. Gamle minder og personer der har/har haft stor 

betydning for/i mit liv. 

Hvor vigtigt det er at gøre andre opmærksomme på, at de har stor betydning 

– for mig og i verden. At mange forskelligheder forekommer blandt selv en 

lille gruppe. Men at vi trods forskelligheder, har mange ting vi er fælles om og 

holdninger vi deler. Hvor fedt det er at se ind i sig selv, arbejde med sig selv, 

at huske og leve. 

5. Det har været sjovt at få et indblik ind i de andre. Se deres livstræ og høre 

deres fortællinger. Fedt at få sat ord på nogle ting man for længst havde 

glemt alt om, eller bare ikke tænker på hver dag. Lærerrigt at sætte ord på 

fremtid og værdier. Drømme håb og visioner. 

6. Højskolelivet er super fedt og livsbekræftende! Man arbejder hver dag med 

sig selv, har et ansvar og får prøvet en masse ting af – som man ellers ikke 

ville ha´ haft mulighed for. Fedt at møde andre mennesker på samme plan – 

feste og bare nyde livet og hvad det bringer. Mulighederne er uendelige! Jeg 

elsker hvert minut her. 

7. fedt at blive vejledet på en ny måde af mennesker der ser dig som du er, nu. 

Som giver dig mulighed for udvikling og nye tiltag i forhold til uddannelse. 

Svend er Konge! 

8. Tak for en spændende dag. held og lykke med projektet og fremtiden. Det 

har været sjovt! 

6C 

1. Mand 
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2. 24 

3. Afbrudt gymnasiumuddannelse 

4. Min fortid, nutid fremtid. At det er fedt at høre andres historie og enskaber. 

5. Det har været spændende og fået mig til at vende og dreje min egen persons 

forskellige positive sider. Og forholde mig til de andres op imod mig selv. 

6. Højskolen har været et nødvendigt stop fra en travl hverdag jeg havde før jeg 

startede. Har været med til at give mig en selvopfattelse af, hvad jeg gerne vil 

og kan. Samtidig har jeg fået nye venner og bekendskaber som jeg er dybt 

taknemelig for. 

7. Det har været rigtig godt. Da jeg startede havde jeg ingen ide om mine 

fremtidsplaner, men nu har jeg. 

7C 

1. Kvinde 

2. 21 

3. Folkeskole, gymnasie, højskole, japansk studie i Tokyo niv.2 

4. Livet er ikke sukkersødt, der sker ulykker og tragedie, som ej må glemmes. 

Kun at snakke om det gode er at løbe fra problemerne. Lad det dårlige være 

dårligt og vend følgen af det til noget godt. Workshoppen fik mig også til at 

tænke på, at der er mange mennesker, som jeg elsker og holder af, men kun 

få er uundværlige. Ca. 5 mennesker har skabt mig i kærlighedens masse. De 

har åbnet mit sind og hjerte, så jeg kunne gå verden i møde. Jeg har fundet 

frem til den hårde kerne af substansen. 

5. Jeg synes det var o.k. Dog en anelse unødvendigt at fremlægge sig selv foran 

andre. Hvis du ville vide, hvad vores livstræ gik ud på, kunne det have været 

lidt sjovere at fortælle det én – til –én. På den anden side er det mere 

udfordrende og måske også lærerigt – nervøsiteten giver måske et nyt syn på 

tingene, et mere spontant syn. 

6. Det er lærerigt indadvent. Man graver ind i sig selv uden en garanti på hvad 

man vil finde, dog at man finder noget. Det er frit, man får lysten til at lære 

noget klogt igen – af fri vilje! 

7. Det har jeg ikke benyttet mig af, men jeg kan forstille mig, at højskolernes 

vejledere kan komme med langt bedre/kvalificerede bud/vejledning, fordi de 

kender os langt bedre end en studie vejleder nogensinde kan komme til. 
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(Transskriberet uden korrektion af stavefejl)  

Højskole A 

Liste med elevcitater grupperet efter Kategori og Elev 

 Deltagelse i forskningen giver håb om, at vejledning kan blive bedre for unge i fremtiden 

A 4 

Jeg håber det lykkeds jer at gøre vejledningen bedre for unge … Det er mit budskab. 

Nu tænker jeg egentlig lidt på, hvordan det kan på virke fremtiden, at jeg sider her og gør nogle 

ting og jeg håber da, at det kan blive bedre og at i har fået den hjælp i skulle bruge, som jeg 

uhvist har givet jer. 

Jeg blev positivt overrasket 

A 2 

Forskellige former for måder at vejlede på, og hvad man kan få ud af, at tale med andre og høre 

deres livshistorier, og hvordan man kan bruge det selv, og få nytte af det. 

A 3 

Personligt synes jeg meget godt om ideen med workshoppen. Jeg synes at tanker, overvejelser 

og ider meget bedre bedre kan udvikles i en ”levende” opgave end bare et monotont fordrag. 

Det fanger interessen og giver lyst til at fordybe sig i temaet. 

Workshoppen har givet mig en positivt oplevelse af spænnende vejledning og gav mig noget jeg 

kunne tage med ud af den. 

Workshoppen gav ikke mening for mig 

A 5 

Hvor dygtig jeg er til at tegne. Hvor glad jeg er for at jeg ikke er på et gymnasium. Og så tænker 

jeg over nytteværdien af at opholde sig på et dansk universitet. 

Jeg har oplevet det som temmelig nytteløst. 

A 6 

Det har været en trist oplevelse. Det har ikke sagt mig noget at skulle fortælle om da jeg gik ud af 

gymnasiet. Det har ikke sagt mig noget at lave fælles tegning. Jeg ved ikke hvad jeg har fået ud af 

det. Måske er det heller ikke mig, som skulle have noget ud af?? 

Jeg har ikke syntes at det har været særlig interessant. Måske fordi jeg har lavet noget der 

minder om i de små klasser i folkeskolen. 

Jeg må indrømme jeg ikke har forstået hvorfor vi har lavet det som vi har lavet. 

Workshoppen har fået mig til at tænke over mit liv 

A 1 

BILAG 4: KODNING FOR ELEVER PÅ HØJSKOLE A 
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At der er en mening med at vi er her, vi skal ha`det bedste ud af det. 

A 3 

Det har fået mig til at være mere opmærksom på hvad mine indre værdier er når det handler om 

skole/uddannelse. 

Workshoppen har fået mig til at tænke mere intensivt over hvad det specielt er, der gør at jeg er 

så glad for at gå på højskole. 

Workshoppen har motiveret mig til at give mine positive oplevelser på højskolen videre til 

andre unge 

A 3 

Samtidig har det motiveret mig til at give mine positive oplevelser videre til andre unge, der efter 

min opfattelse sikkert også ville føle at et højskoleophold kunne være en stor hjælp. (både 

personligt men også for valget af exsempelvis uddannelse.) 

Workshoppen var anderledes end noget, jeg har prøvet før 

A 1 

Anderledes, havde aldrig prøvet noget lignende, men ellers udemærket. 

Synes det var en anderledes måde at blive udspurgt om uddannelse på end har oplevet før. Jeg 

ved bare ikke hvordan det sådan er en hjælp. Blev ikke rigtig klogere efter besøget. Synes at 

snakken handlede for meget om skolen og os. 

A 2 

Lidt svært, når man ikke kender så meget til det, men også en interessant oplevelse at prøve 

noget nyt og se, hvad det går ud på. 

A 4 

Den har ikke sat nogle specielle tanker i gang, men jeg syntes at det har været fedt at deltage. 

Det har jeg aldrig prøvet før. 

Men det har været sjovt og anderledes. 
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BILAG 5: KODNING FOR ELEVER PÅ HØJSKOLE B 

(Transskriberet uden korrektion af stavefejl)  

Højskole B 

Liste med elevcitater grupperet efter Kategori og Elev 

 Det er rart at kunne bidrage til andres liv med sin historie 

B 3 

At alle har noget , fx en oplevelse de kan vidergive og som kan være til gavn for andre. 

Jeg har ikke prøvet noget lignende før 

B 5 

Det har været sjovt at prøve at være med til denne workshop. Det har været interessant i og med 

jeg ikke har prøvet noget lignende før. 

Workshoppen fik mig til at se mere positivt på mig selv 

B 2 

Jeg er derudover kommet til at tænke på, hvor meget der er sket, siden begivenheden, og hvor 

meget jeg har udviklet mig – positivt. 

B 6 

At jeg skal huske på de kompetencer jeg på et tidspunkt fandt ud af jeg besidder. 

Spændende, da jeg har fundet ud af hvor meget succesoplevelser kan påvirke mit liv i en positiv 

retning. 

Workshoppen gav anledning til refleksion 

B 1 

Fået mig til at overveje mine kvaliteter. Måske nogle man ikke lige tænker på at man har. 

God stemning og helt klart noget der har fået mig til at reflektere over mig selv. 

Samtidig overvejer jeg også konceptet i at bruge tidligere oplevelser som grundlag for realisering 

af sig selv som person. 

Spændende og lærerigt. 

B 2 

Det har som sagt været godt at dele sin historie med de andre og samtidig høre deres historier. 

At man kan se udviklingen, der er sket med én selv. 

Det har været spændende at høre om hinandens baggrunde – at finde ud af, at vi rent faktisk har 

mange ligheder i vores historier – alle sammen er realiseringsprocesser på en eller anden måde. 

Det er også fedt at fortælle sin egen historie videre. 

B 4 

Har fået mig til at tænke på en god oplevelse og derved givet mig inspiration til at oplevelse 

måske kan hjælpe mig videre. 

B 5 
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At det er vigtigt at der findes gode lærer som kan inspirre børn og unge både i forhold til deres 

uddannelsesvalg, men også til at de får øjnene op for nogle evner de ikke troede de havde. 

Noget andet jeg også har tænkt på er den sociale vinkel. Det med at det er vigtig at kunne begå 

sig socialt 

B 6 

Fået øjnene op for at det ikke blot er mig, som bærer på en historie, der har ændret noget i mit 

liv. 

Jeg har været glad for at være med på workshoppen i dag, da jeg har fundet ud af, at jeg kan 

blive ved med at arbejde med selvrefleksion, selvom jeg er tilfreds med hvor og hvordan jeg er 

nu. 

Workshoppen gav mere afklaring om uddannelsesvalg 

B 1 

Jeg ved ikke om jeg reelt set er kommet tættere på et uddannelsesvalg, men jeg har i hvert fald 

fået en metode til at få afklaret og opdaget en masse ting omkring mig selv, som – i mine øjne – 

gør mig mere kvalificeret til at træffe det rigtige valg. 

B 3 

Det har været godt at få øjnene op for at der er andre måder at tænke på i forhold til søgen efter 

udd. 

Jeg vil helt klart kunne bruge vores øjenåbner model i min søgen efter hvad jeg vil i fremtiden. 

Det er som en søgen efter den samme aha – oplevelse som min klasselærer gav mig. 

B 4 

Det har godt at få tænkt lidt over uddanelser selvom snakken har været på historier. 
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BILAG 6: KODNING FOR ELEVER PÅ HØJSKOLE C 

 (Transskriberet uden korrektion af stavefejl)  

Højskole C 

Liste med elevcitater grupperet efter Kategori og Elev 

 Workshoppen fik mig til at se mere positivt på mit liv 

C 1 

Hvor meget mine venner betyder for mig 

smuk oplysende angående ens egen situation 

C 2 

Desuden er jeg kommet til at tænke på nogle personer i mit liv, som jeg faktisk troede var af 

mindre betydning. 

C 3 

Hvem der betyder noget for mig. Dejlige ting/steder i min barndom. Hvor heldig jeg er og hvor 

meget jeg allerede har opnået. 

Hvordan jeg er kommet videre efter et ophold i krise i mit liv. 

C 5 

Fedt at få sat ord på nogle ting man for længst havde glemt alt om, eller bare ikke tænker på hver 

dag. 

Gamle minder og personer der har/har haft stor betydning for/i mit liv. 

Hvor fedt det er at se ind i sig selv, arbejde med sig selv, at huske og leve. 

Hvor vigtigt det er at gøre andre opmærksomme på, at de har stor betydning – for mig og i 

verden. 

C 7 

Workshoppen fik mig også til at tænke på, at der er mange mennesker, som jeg elsker og holder 

af, men kun få er uundværlige. Ca. 5 mennesker har skabt mig i kærlighedens masse. De har 

åbnet mit sind og hjerte, så jeg kunne gå verden i møde. Jeg har fundet frem til den hårde kerne 

af substansen. 

Workshoppen fik mig til at tænke over mit liv 

C 2 

Der er nogle ting som bliver sat lidt i perspektiv 

Derudover at tænke på noget, som man nemt kan glemme i hverdagen. 

Det har været spændende at se indad og komme sig selv lidt nærmere. 

En lille øjenåbner 

Man kommer tættere på, hvad det er der betyder noget i ens liv, og hvem og hvor mange der har 

været med til at forme hvem man er. 

C 3 
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Hvem der har været med til at forme mig. 

lærerigt. 

C 4 

Blev lidt overresket over at jeg ikke har de helt store drømme og håbe til fremtiden. 

Jeg har tænkt lidt på hvor stor del af mine rødder bliver udgjort af min famillie. Og blev lidt 

overreskæ over at de nok var en støre del en som så. 

C 5 

Lærerrigt at sætte ord på fremtid og værdier. Drømme håb og visioner. 

Mit  livs perspektiv. 

C 6 

Min fortid, nutid fremtid. 

C 7 

Livet er ikke sukkersødt, der sker ulykker og tragedie, som ej må glemmes. 

Workshoppen gav os et større fællesskab i gruppen 

C 3 

Det gav et fællesskab ml. os 7, der var tilstede- forskelle og ligheder blandt os. – Kloge ord med 

på vejen ”følg ikke med strømmen” 

C 5 

At mange forskelligheder forekommer blandt selv en lille gruppe. Men at vi trods forskelligheder, 

har mange ting vi er fælles om og holdninger vi deler. 

Det har været sjovt at få et indblik ind i de andre. Se deres livstræ og høre deres fortællinger. 

C 6 

At det er fedt at høre andres historie og enskaber. 

Det har været spændende og fået mig til at vende og dreje min egen persons forskellige positive 

sider. Og forholde mig til de andres op imod mig selv. 
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BILAG 7: KODNING FOR ALLE ELEVER 

 (Transskriberet uden korrektion af stavefejl)  

Alle højskoler 

Liste med elevcitater grupperet efter Hovedkategori, Kategori og Elev 

 Eleverne vil gerne bidrage positivt til andre menneskers liv med deres fortælling 

Deltagelse i forskningen giver håb om, at vejledning kan blive bedre for unge i fremtiden 

A 4 

Jeg håber det lykkeds jer at gøre vejledningen bedre for unge … Det er mit budskab. 

Nu tænker jeg egentlig lidt på, hvordan det kan på virke fremtiden, at jeg sider her og gør nogle 

ting og jeg håber da, at det kan blive bedre og at i har fået den hjælp i skulle bruge, som jeg 

uhvist har givet jer. 

Det er rart at kunne bidrage til andres liv med sin historie 

B 3 

At alle har noget , fx en oplevelse de kan vidergive og som kan være til gavn for andre. 

Workshoppen har motiveret mig til at give mine positive oplevelser på højskolen videre til 

andre unge 

A 3 

Samtidig har det motiveret mig til at give mine positive oplevelser videre til andre unge, der efter 

min opfattelse sikkert også ville føle at et højskoleophold kunne være en stor hjælp. (både 

personligt men også for valget af exsempelvis uddannelse.) 

Kollektiv Narrativ Praksis er anderledes end noget, eleverne har prøvet før 

Jeg blev positivt overrasket 

A 2 

Forskellige former for måder at vejlede på, og hvad man kan få ud af, at tale med andre og høre 

deres livshistorier, og hvordan man kan bruge det selv, og få nytte af det. 

A 3 

Personligt synes jeg meget godt om ideen med workshoppen. Jeg synes at tanker, overvejelser 

og ider meget bedre bedre kan udvikles i en ”levende” opgave end bare et monotont fordrag. 

Det fanger interessen og giver lyst til at fordybe sig i temaet. 

Workshoppen har givet mig en positivt oplevelse af spænnende vejledning og gav mig noget jeg 

kunne tage med ud af den. 

Jeg har ikke prøvet noget lignende før 

B 5 

Det har været sjovt at prøve at være med til denne workshop. Det har været interessant i og med 

jeg ikke har prøvet noget lignende før. 

Workshoppen var anderledes end noget, jeg har prøvet før 
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A 1 

Anderledes, havde aldrig prøvet noget lignende, men ellers udemærket. 

Synes det var en anderledes måde at blive udspurgt om uddannelse på end har oplevet før. Jeg 

ved bare ikke hvordan det sådan er en hjælp. Blev ikke rigtig klogere efter besøget. Synes at 

snakken handlede for meget om skolen og os. 

A 2 

Lidt svært, når man ikke kender så meget til det, men også en interessant oplevelse at prøve 

noget nyt og se, hvad det går ud på. 

A 4 

Den har ikke sat nogle specielle tanker i gang, men jeg syntes at det har været fedt at deltage. 

Det har jeg aldrig prøvet før. 

Men det har været sjovt og anderledes. 

Kollektiv Narrativ Praksis giver eleverne et større fællesskab 

Workshoppen gav os et større fællesskab i gruppen 

C 3 

Det gav et fællesskab ml. os 7, der var tilstede- forskelle og ligheder blandt os. – Kloge ord med 

på vejen ”følg ikke med strømmen” 

C 5 

At mange forskelligheder forekommer blandt selv en lille gruppe. Men at vi trods forskelligheder, 

har mange ting vi er fælles om og holdninger vi deler. 

Det har været sjovt at få et indblik ind i de andre. Se deres livstræ og høre deres fortællinger. 

C 6 

At det er fedt at høre andres historie og enskaber. 

Det har været spændende og fået mig til at vende og dreje min egen persons forskellige positive 

sider. Og forholde mig til de andres op imod mig selv. 

Kollektiv Narrativ Praksis giver ikke mening for eleverne 

Workshoppen gav ikke mening for mig 

A 5 

Hvor dygtig jeg er til at tegne. Hvor glad jeg er for at jeg ikke er på et gymnasium. Og så tænker 

jeg over nytteværdien af at opholde sig på et dansk universitet. 

Jeg har oplevet det som temmelig nytteløst. 

A 6 

Det har været en trist oplevelse. Det har ikke sagt mig noget at skulle fortælle om da jeg gik ud af 

gymnasiet. Det har ikke sagt mig noget at lave fælles tegning. Jeg ved ikke hvad jeg har fået ud af 

det. Måske er det heller ikke mig, som skulle have noget ud af?? 

Jeg har ikke syntes at det har været særlig interessant. Måske fordi jeg har lavet noget der 

minder om i de små klasser i folkeskolen. 

Jeg må indrømme jeg ikke har forstået hvorfor vi har lavet det som vi har lavet. 

Kollektiv Narrativ Praksis har givet anledning til refleksion hos eleverne 
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Workshoppen fik mig til at tænke over mit liv 

C 2 

Der er nogle ting som bliver sat lidt i perspektiv 

Derudover at tænke på noget, som man nemt kan glemme i hverdagen. 

Det har været spændende at se indad og komme sig selv lidt nærmere. 

En lille øjenåbner 

Man kommer tættere på, hvad det er der betyder noget i ens liv, og hvem og hvor mange der har 

været med til at forme hvem man er. 

C 3 

Hvem der har været med til at forme mig. 

lærerigt. 

C 4 

Blev lidt overresket over at jeg ikke har de helt store drømme og håbe til fremtiden. 

Jeg har tænkt lidt på hvor stor del af mine rødder bliver udgjort af min famillie. Og blev lidt 

overreskæ over at de nok var en støre del en som så. 

C 5 

Lærerrigt at sætte ord på fremtid og værdier. Drømme håb og visioner. 

Mit  livs perspektiv. 

C 6 

Min fortid, nutid fremtid. 

C 7 

Livet er ikke sukkersødt, der sker ulykker og tragedie, som ej må glemmes. 

Workshoppen gav anledning til refleksion 

B 1 

Fået mig til at overveje mine kvaliteter. Måske nogle man ikke lige tænker på at man har. 

God stemning og helt klart noget der har fået mig til at reflektere over mig selv. 

Samtidig overvejer jeg også konceptet i at bruge tidligere oplevelser som grundlag for realisering 

af sig selv som person. 

Spændende og lærerigt. 

B 2 

Det har som sagt været godt at dele sin historie med de andre og samtidig høre deres historier. 

At man kan se udviklingen, der er sket med én selv. 

Det har været spændende at høre om hinandens baggrunde – at finde ud af, at vi rent faktisk har 

mange ligheder i vores historier – alle sammen er realiseringsprocesser på en eller anden måde. 

Det er også fedt at fortælle sin egen historie videre. 

B 4 

Har fået mig til at tænke på en god oplevelse og derved givet mig inspiration til at oplevelse 

måske kan hjælpe mig videre. 
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B 5 

At det er vigtigt at der findes gode lærer som kan inspirre børn og unge både i forhold til deres 

uddannelsesvalg, men også til at de får øjnene op for nogle evner de ikke troede de havde. 

Noget andet jeg også har tænkt på er den sociale vinkel. Det med at det er vigtig at kunne begå 

sig social 

B 6 

Fået øjnene op for at det ikke blot er mig, som bærer på en historie, der har ændret noget i mit 

liv. 

Jeg har været glad for at være med på workshoppen i dag, da jeg har fundet ud af, at jeg kan 

blive ved med at arbejde med selvrefleksion, selvom jeg er tilfreds med hvor og hvordan jeg er 

nu. 

Workshoppen har fået mig til at tænke over mit liv 

A 1 

At der er en mening med at vi er her, vi skal ha`det bedste ud af det. 

A 3 

Det har fået mig til at være mere opmærksom på hvad mine indre værdier er når det handler om 

skole/uddannelse. 

Workshoppen har fået mig til at tænke mere intensivt over hvad det specielt er, der gør at jeg er 

så glad for at gå på højskole. 

Kollektiv Narrativ Praksis har givet eleverne et mere positivt syn på sig selv og deres liv 

Workshoppen fik mig til at se mere positivt på mig selv 

B 2 

Jeg er derudover kommet til at tænke på, hvor meget der er sket, siden begivenheden, og hvor 

meget jeg har udviklet mig – positivt. 

B 6 

At jeg skal huske på de kompetencer jeg på et tidspunkt fandt ud af jeg besidder. 

Spændende, da jeg har fundet ud af hvor meget succesoplevelser kan påvirke mit liv i en positiv 

retning. 

Workshoppen fik mig til at se mere positivt på mit liv 

C 1 

Hvor meget mine venner betyder for mig 

smuk oplysende angående ens egen situation 

C 2 

Desuden er jeg kommet til at tænke på nogle personer i mit liv, som jeg faktisk troede var af 

mindre betydning. 

C 3 

Hvem der betyder noget for mig. Dejlige ting/steder i min barndom. Hvor heldig jeg er og hvor 

meget jeg allerede har opnået. 

Hvordan jeg er kommet videre efter et ophold i krise i mit liv. 
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C 5 

Fedt at få sat ord på nogle ting man for længst havde glemt alt om, eller bare ikke tænker på hver 

dag. 

Gamle minder og personer der har/har haft stor betydning for/i mit liv. 

Hvor fedt det er at se ind i sig selv, arbejde med sig selv, at huske og leve. 

Hvor vigtigt det er at gøre andre opmærksomme på, at de har stor betydning – for mig og i 

verden. 

C 7 

Workshoppen fik mig også til at tænke på, at der er mange mennesker, som jeg elsker og holder 

af, men kun få er uundværlige. Ca. 5 mennesker har skabt mig i kærlighedens masse. De har 

åbnet mit sind og hjerte, så jeg kunne gå verden i møde. Jeg har fundet frem til den hårde kerne 

af substansen. 

Kollektiv Narrativ Praksis har givet eleverne mere afklaring i forhold til uddannelsesvalg 

Workshoppen gav mere afklaring om uddannelsesvalg 

B 1 

Jeg ved ikke om jeg reelt set er kommet tættere på et uddannelsesvalg, men jeg har i hvert fald 

fået en metode til at få afklaret og opdaget en masse ting omkring mig selv, som – i mine øjne – 

gør mig mere kvalificeret til at træffe det rigtige valg. 

B 3 

Det har været godt at få øjnene op for at der er andre måder at tænke på i forhold til søgen efter 

udd. 

Jeg vil helt klart kunne bruge vores øjenåbner model i min søgen efter hvad jeg vil i fremtiden. 

Det er som en søgen efter den samme aha – oplevelse som min klasselærer gav mig. 

B 4 

Det har godt at få tænkt lidt over uddanelser selvom snakken har været på historier. 
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BILAG 8: KODNING FOR VEJLEDER A 

 

Højskole A 

Liste med vejledercitater grupperet efter kategori 

 Drengene syntes, det var svært 

Vejleder A 

Sådan generelt oplevede jeg det som, at det var svært for dem generelt at være i, drengene i 

særdeleshed, at honorere det, som de blev udfordret på. 

Eleverne kan også godt lide at lytte 

Vejleder A 

Og jeg tror egentlig, at de synes, det er dejligt, at der er nogen, der siger mere, fordi så kan de, så 

bliver det italesat, det de også selv sidder og tænker. Eller de lytter til det og tænker: orv ja kan 

man også tænke sådan. 

Eleverne lærte noget nyt af workshoppen 

Vejleder A 

Det er rigtig sundt, synes jeg, at være i sådan en situation der, at skulle forhold sig til et eller 

andet i sit liv, der har været spændende og godt og skelsættende og blive ved med at fastholde, 

være i det, forholde sig til det. Hvad var det, der var godt? Hvor var det, du kom fra? Hvor er du 

på vej hen? Det kan jeg godt lide, at de får en hel dag til at… selvom det er svært for dem at være 

i, selvom de gerne vil have det overstået engang imellem. 

Det kan jeg godt lide ved det, at de vrider sig lidt. Men de kommer så også med nogle rigtig gode 

idéer, nogle rigtig gode ting, synes jeg faktisk. Også her det sidste med, hvordan kan man 

formidle det videre. 

Jeg kan godt lide, at de skal forholde sig til nogle emner på en helt anderledes måde, end de er 

vant til. 

Selvom de måske kan sige, jamen jeg synes det var kedeligt, så er det jo ikke fordi, det var 

kedeligt, det er jo fordi, det er svært at være i og så anderledes, så jeg kan godt lide at bringe det 

derhen. Så de får noget, de ikke ved, de kan få. 

Eleverne syntes, det var spændende 

Vejleder A 

Jeg opfattede det som om, det var spændende, og jeg synes, at de var spændte og interesserede 

og gik til det med interesse og nysgerrighed og velvilje til at være en del af det. 

Jeg fik lyst til selv at prøve værktøjet af 

Vejleder A 

Jeg vil i hvert fald gerne prøve det af selv også. Det får jeg lyst til at prøve i nogle sammenhænge. 

Så sådan helt konkret, tager jeg det med, at værktøjet i sig selv, det vil jeg gerne. 

Kollektiv Narrativ Praksis er ikke lige velegnet for alle 
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Vejleder A 

Nogle passer det på, eller der er nogen, hvor det bare får en helt masse frem i. Og andre får det 

også nogle ting frem i, men det er ikke konstruktivt for processen. 

Pigerne arbejdede godt 

Vejleder A 

Men pigerne, synes jeg, gik rigtig godt til den. 

Refleksionen i sig selv er guld værd 

Vejleder A 

Opgaven kan da godt være svær. Kan det have andres interesse, at jeg dropper ud af gymnasiet? 

Altså ligesom Kaj147 jo også spørger om: er det ikke kun interessant for mig? Og hele den 

reflektering over det spørgsmål er guld i sig selv, om der så kommer en artikel ud af det, eller 

kommer en morgensamling, eller kommer nogle slogans på vores hjemmeside, er i hvert fald ikke 

så vigtigt for mig, som det at han får lov til at reflektere over det spørgsmål. 

Valget af elevernes egen historie er afgørende 

Vejleder A 

For de to af drengene tror jeg, det er valg af den der skelsættende oplevelse. Det var det der 

med, at de har droppet ud af gymnasiet, og der var de måske lidt mere sårbare i forhold til det 

end, hvad de lige havde regnet med selv. 

Men der tror jeg, at kropsligt reagerer han på emnet, han vælger det der, da han dropper ud. Og 

det har været nederlagsfølelser, det har været stressfølelser, sådan kropsligt tror jeg. Det, tror 

jeg, var svært for drengene. 

Og pigerne der var det mere det glade, mødet, første dag på højskolen. Gå fra noget, der havde 

været svært og surt og folkeskoleagtigt til at være frie, og det de oplever med højskolen og det 

møde der. 

 
 

  

                                                      

147 Navnet er anonymiseret af forskeren. 
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BILAG 9: KODNING FOR VEJLEDER B 

 

Højskole B 

Liste med Vejledercitater grupperet efter Kategori 

 Alle kom til orde 

Vejleder B 

Der synes jeg også, at alle kom til orde på det niveau de nu… Altså fordi det er jo forskellige 

mennesker uanset hvad. 

Det er rart med inspiration udefra 

Vejleder B 

Vi har det, der hedder teams, hvor de er otte ni elever på, hvor man eventuelt kunne bruge det 

her. Hvor jeg så prøver at… hvor enten jeg prøver det, eller det kan også godt være, nu skal du jo 

godt nok på barsel, men ellers kunne det være sundt, hvis der kom en udefra, hvis det var noget, 

der kunne være et input på vores pædagogiske møder. 

Det giver åbenhed, at man selv bestemmer, hvordan man vil fortælle det 

Vejleder B 

Igen er det ikke den der sådan traditionelle måde, hvor man skal fortælle om sig selv og sådan 

nogle ting. Der tror jeg, man kommer ind, for nogles vedkommende kan være mere åbne, fordi 

man kan fortælle det på en anden måde. 

Eleverne agerede positivt 

Vejleder B 

Det, tror jeg, er noget af det, som jeg har nævnt overfor dig, at jeg tager noget positivt med 

tilbage, fordi jeg synes, de har ageret positivt. 

Eleverne får noget ud af det på forskelligt vis 

Vejleder B 

Jeg tror på, at de på forskellige vis kan få noget ud af det. 

Eleverne var lyttende og reflekterende 

Vejleder B 

Jeg synes, de var klar på opgaven og var lyttende og reflekterende. 

I andre gruppesammenhænge ville det måske ikke fungere 

Vejleder B 

Men jeg kan godt se, at hvis det var nogle andre gruppesammenhænge, at der ville være nogle 

andre ting, man skulle tage højde for, inden man går i gang med det. Altså nogen, der kan blive 

stødt af det, altså hvordan forbereder man, at der ikke er nogen, der går over i den anden grøft 

og ikke fortæller om sig selv, fordi man ikke har den gode historie? 

Ingen blev holdt tilbage 

Vejleder B 
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Men jeg synes ikke, der var nogen, der blev holdt tilbage. 

Jeg overvejer at bruge Kollektiv Narrativ Praksis i min vejledning 

Vejleder B 

Jo, men det er da klart, at siden jeg selv har oplevet det, er det da noget, jeg vil overveje at tage 

med i min vejledning. Men det øjeblik jeg vil gøre det, så vil jeg inddrage min kollega i det. 

Man bestemmer selv, hvad man vil fortælle 

Vejleder B 

Jamen det kan jeg jo gøre ved, at de oplæg, du og metoden har, gør at man selv kan bestemme, 

hvordan man vil give udtryk for hvad det er for en historie, man gerne vil fortælle. 
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BILAG 10: KODNING FOR VEJLEDER C 

 

Højskole C 
Liste med Vejledercitater grupperet efter Kategori 

 Alle kan få fortalt deres historie 

Vejleder C 

Igen spænder du jo sådan et net ud under dem. Og så bliver der ro til, at alle får fortalt stille og 

roligt. 

Eleverne arbejdede koncentreret 

Vejleder C 

Det ville have overrasket mig meget, hvis ikke de var gået så koncentreret til værks. Så på den 

måde vidste jeg, at de ville. Det kunne godt være, det var svært for dem, det var jeg spændt på, 

men hvor svært, altså hvor meget de ville gå i stå. *…+ Hvis de bliver taget ordentligt imod og 

opfattet seriøst, så arbejder de seriøst med det, de skal. 

Og derfor så har du egentlig fat. For så får du jo fat i dem. Og så oplever jeg egentlig en vanlig 

koncentration fra de elever. 

Eleverne kunne godt have brugt mere tid 

Vejleder C 

Jamen jeg er faktisk meget enig i det eleverne siger, at de kunne godt have brugt noget mere tid. 

Workshoppen fik mig til at reflektere over min egen undervisning og vejledning 

Vejleder C 

Og tænker straks reflektorisk, hvordan har det været det her forår, hvad har du [om sig selv] gjort 

det her forår, hvordan har du fremlagt det. Det tænker jeg sådan på, da jeg går ud. 

Workshoppen gav mig inspiration til min undervisning og vejledning 

Vejleder C 

Det er spændende at se faglige kompetente personer arbejde med dem, man selv har arbejdet 

med og arbejder med. Fordi det giver nogle inspirationsvinkler både til undervisningen og til min 

vejledning. Det nyder jeg hver gang, der er nogle der byder sig til eller gerne vil, eller hvis jeg ser 

en chance for at koble mig på 
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BILAG 11: KODNING FOR ALLE VEJLEDERE 

 

Alle højskoler 

Liste med Vejledercitater grupperet efter Hovedkategori, Kategori og Vejleder 

 Forskerens involvering af vejlederen giver vejlederen inspiration 

Det er rart med inspiration udefra 

Vejleder B 

Vi har det, der hedder teams, hvor de er otte ni elever på, hvor man eventuelt kunne bruge det 

her. Hvor jeg så prøver at… hvor enten jeg prøver det, eller det kan også godt være, nu skal du jo 

godt nok på barsel, men ellers kunne det være sundt, hvis der kom en udefra, hvis det var noget, 

der kunne være et input på vores pædagogiske møder. 

Jeg fik lyst til selv at prøve værktøjet af 

Vejleder A 

Jeg vil i hvert fald gerne prøve det af selv også. Det får jeg lyst til at prøve i nogle sammenhænge. 

Så sådan helt konkret, tager jeg det med, at værktøjet i sig selv, det vil jeg gerne. 

Jeg overvejer at bruge Kollektiv Narrativ Praksis i min vejledning 

Vejleder B 

Jo, men det er da klart, at siden jeg selv har oplevet det, er det da noget, jeg vil overveje at tage 

med i min vejledning. Men det øjeblik jeg vil gøre det, så vil jeg inddrage min kollega i det. 

Workshoppen fik mig til at reflektere over min egen undervisning og vejledning 

Vejleder C 

Og tænker straks reflektorisk, hvordan har det været det her forår, hvad har du [om sig selv] gjort 

det her forår, hvordan har du fremlagt det. Det tænker jeg sådan på, da jeg går ud. 

Workshoppen gav mig inspiration til min undervisning og vejledning 

Vejleder C 

Det er spændende at se faglige kompetente personer arbejde med dem, man selv har arbejdet 

med og arbejder med. Fordi det giver nogle inspirationsvinkler både til undervisningen og til min 

vejledning. Det nyder jeg hver gang, der er nogle der byder sig til eller gerne vil, eller hvis jeg ser 

en chance for at koble mig på 

Kollektiv Narrativ Praksis har givet anledning til refleksion hos eleverne 

Eleverne kunne godt have brugt mere tid 

Vejleder C 

Jamen jeg er faktisk meget enig i det eleverne siger, at de kunne godt have brugt noget mere tid. 

Eleverne lærte noget nyt af workshoppen 

Vejleder A 

Det er rigtig sundt, synes jeg, at være i sådan en situation der, at skulle forhold sig til et eller 

andet i sit liv, der har været spændende og godt og skelsættende og blive ved med at fastholde, 
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være i det, forholde sig til det. Hvad var det, der var godt? Hvor var det, du kom fra? Hvor er du 

på vej hen? Det kan jeg godt lide, at de får en hel dag til at… selvom det er svært for dem at være 

i, selvom de gerne vil have det overstået engang imellem. 

Det kan jeg godt lide ved det, at de vrider sig lidt. Men de kommer så også med nogle rigtig gode 

idéer, nogle rigtig gode ting, synes jeg faktisk. Også her det sidste med, hvordan kan man 

formidle det videre. 

Jeg kan godt lide, at de skal forholde sig til nogle emner på en helt anderledes måde, end de er 

vant til. 

Selvom de måske kan sige, jamen jeg synes det var kedeligt, så er det jo ikke fordi, det var 

kedeligt, det er jo fordi, det er svært at være i og så anderledes, så jeg kan godt lide at bringe det 

derhen. Så de får noget, de ikke ved, de kan få. 

Eleverne var lyttende og reflekterende 

Vejleder B 

Jeg synes, de var klar på opgaven og var lyttende og reflekterende. 

Refleksionen i sig selv er guld værd 

Vejleder A 

Opgaven kan da godt være svær. Kan det have andres interesse, at jeg dropper ud af gymnasiet? 

Altså ligesom Kaj148 jo også spørger om: er det ikke kun interessant for mig? Og hele den 

reflektering over det spørgsmål er guld i sig selv, om der så kommer en artikel ud af det, eller 

kommer en morgensamling, eller kommer nogle slogans på vores hjemmeside, er i hvert fald ikke 

så vigtigt for mig, som det at han får lov til at reflektere over det spørgsmål. 

Valget af elevernes egen historie er afgørende 

Vejleder A 

For de to af drengene tror jeg, det er valg af den der skelsættende oplevelse. Det var det der 

med, at de har droppet ud af gymnasiet, og der var de måske lidt mere sårbare i forhold til det 

end, hvad de lige havde regnet med selv. 

Men der tror jeg, at kropsligt reagerer han på emnet, han vælger det der, da han dropper ud. Og 

det har været nederlagsfølelser, det har været stressfølelser, sådan kropsligt tror jeg. Det, tror 

jeg, var svært for drengene. 

Og pigerne der var det mere det glade, mødet, første dag på højskolen. Gå fra noget, der havde 

været svært og surt og folkeskoleagtigt til at være frie, og det de oplever med højskolen og det 

møde der. 

Kollektiv Narrativ Praksis kræver, at deltagerne føler sig trygge 

I andre gruppesammenhænge ville det måske ikke fungere 

Vejleder B 

                                                      

148 Navnet er anonymiseret af forskeren. 
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Men jeg kan godt se, at hvis det var nogle andre gruppesammenhænge, at der ville være nogle 

andre ting, man skulle tage højde for, inden man går i gang med det. Altså nogen, der kan blive 

stødt af det, altså hvordan forbereder man, at der ikke er nogen, der går over i den anden grøft 

og ikke fortæller om sig selv, fordi man ikke har den gode historie? 

Kollektiv Narrativ Praksis er ikke lige velegnet for alle 

Vejleder A 

Nogle passer det på, eller der er nogen, hvor det bare får en helt masse frem i. Og andre får det 

også nogle ting frem i, men det er ikke konstruktivt for processen. 

Workshoppen gav mening for eleverne 

Drengene syntes det var svært 

Vejleder A 

Sådan generelt oplevede jeg det som, at det var svært for dem generelt at være i, drengene i 

særdeleshed, at honorere det, som de blev udfordret på. 

Eleverne agerede positivt 

Vejleder B 

Det, tror jeg, er noget af det, som jeg har nævnt overfor dig, at jeg tager noget positivt med 

tilbage, fordi jeg synes, de har ageret positivt. 

Eleverne arbejdede koncentreret 

Vejleder C 

Det ville have overrasket mig meget, hvis ikke de var gået så koncentreret til værks. Så på den 

måde vidste jeg, at de ville. Det kunne godt være, det var svært for dem, det var jeg spændt på, 

men hvor svært, altså hvor meget de ville gå i stå. *…+ Hvis de bliver taget ordentligt imod og 

opfattet seriøst, så arbejder de seriøst med det, de skal. 

Og derfor så har du egentlig fat. For så får du jo fat i dem. Og så oplever jeg egentlig en vanlig 

koncentration fra de elever. 

Eleverne får noget ud af det på forskelligt vis 

Vejleder B 

Jeg tror på, at de på forskellige vis kan få noget ud af det. 

Eleverne syntes, det var spændende 

Vejleder A 

Jeg opfattede det som om, det var spændende, og jeg synes, at de var spændte og interesserede 

og gik til det med interesse og nysgerrighed og velvilje til at være en del af det. 

Pigerne arbejdede godt 

Vejleder A 

Men pigerne, synes jeg, gik rigtig godt til den. 

Workshoppen gav plads til alles historier 

Alle kan få fortalt deres historie 

Vejleder C 

Igen spænder du jo sådan et net ud under dem. Og så bliver der ro til, at alle får fortalt stille og 
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roligt. 

Alle kom til orde 

Vejleder B 

Der synes jeg også, at alle kom til orde på det niveau de nu… Altså fordi det er jo forskellige 

mennesker uanset hvad. 

Det giver åbenhed, at man selv bestemmer, hvordan man vil fortælle det 

Vejleder B 

Igen er det ikke den der sådan traditionelle måde, hvor man skal fortælle om sig selv og sådan 

nogle ting. Der tror jeg, man kommer ind, for nogles vedkommende kan være mere åbne, fordi 

man kan fortælle det på en anden måde. 

Eleverne kan også godt lide at lytte 

Vejleder A 

Og jeg tror egentlig, at de synes, det er dejligt, at der er nogen, der siger mere, fordi så kan de, så 

bliver det italesat, det de også selv sidder og tænker. Eller de lytter til det og tænker: orv ja kan 

man også tænke sådan. 

Ingen blev holdt tilbage 

Vejleder B 

Men jeg synes ikke, der var nogen, der blev holdt tilbage. 

Man bestemmer selv, hvad man vil fortælle 

Vejleder B 

Jamen det kan jeg jo gøre ved, at de oplæg, du og metoden har, gør at man selv kan bestemme, 

hvordan man vil give udtryk for hvad det er for en historie, man gerne vil fortælle. 
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BILAG 12: SWOT 

 

Interne forhold 

Stærke sider (Strengths) Svage sider (Weaknesses) 

Refleksion: Deltagerne bliver trænede i 

at reflektere over eget liv samt 

uddannelses- og erhvervsmuligheder. 

Læring: Deltagerne lærer noget af at 

skulle reflektere over deres egen 

fortælling, lytte til de andres og sammen 

skabe et fælles dokument. 

Fællesskab: Deltagerne oplever, at de 

har et fællesskab med de andre i 

gruppen og bliver opmærksomme på, 

hvordan deres egen fortælling kan indgå 

i en fælles fortælling. 

Samarbejde: Deltagerne bliver nødt til at 

samarbejde for at nå frem til en fælles 

fortælling, de alle kan nikke 

genkendende til. 

Bidrag: Det styrker den enkelte at 

opdage, at personens egen fortælling 

bidrager positivt til andre menneskers 

liv, både indenfor og udenfor gruppen. 

Indsigt: Vejlederen får indsigt i 

deltagernes uddannelsesoplevelser på 

en ny måde, som kan være afsæt for 

mere præcise vejledningstiltag. 

Tid og organisering: En workshop med 

Kollektiv Narrativ Praksis tager en hel 

dag. Derefter er der opfølgning, som også 

tager tid. Desuden skal vejlederen finde 

6-8 unge, som frivilligt vil bruge en dag på 

en anderledes vejledningsform. 

Krævende proces for vejlederen: 

Kollektiv Narrativ Praksis er en proces, 

som vejlederen skal drive fremad ved at 

motivere deltagerne, opmuntre dem, 

udfordre, give tryghed og mod. 

Krævende proces for deltagerne: 

Kollektiv Narrativ Praksis kræver, at 

deltagerne er villige til at reflektere over 

deres liv og deres tilgang til uddannelse. 

For nogle unge er det svært og 

grænseoverskridende. 

Sløret mål: For nogle unge kan det være 

vanskeligt at bruge en hel dag på noget, 

de kan have svært ved at se målet med. 

Samarbejde og netværk kommer ikke af 

sig selv: For at få Kollektiv Narrativ 

Praksis til at lykkes skal vejlederen 

samarbejde med andre vejledere udenfor 

egen institution. Det kan være krævende 

at prioritere dette samarbejde med 

vejledere, som måske står med samme 

overvejelser vedrørende, om det er 
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besværet værd. 

 

Eksterne forhold 

Muligheder (Opportunities) Trusler (Threats) 

Afklaring: Det kan medføre ny afklaring i 

forhold til uddannelse og erhverv at 

sætte tidligere gode 

uddannelsesoplevelser i fokus, prøve at 

forstå baggrunden for dem og 

aktualisere dem i nutiden. 

Deltagernes netværk: Gennem 

udveksling af fortællinger til andre 

grupper kan deltagerne opleve, at de er 

en del af et større fællesskab. Deres 

fortælling rækker ud over individet og 

gruppen og bliver en del af et større 

netværk. 

Vejledernes netværk: Vejledernes eget 

faglige netværk kan blive styrket ved at 

gruppens fælles fortælling udveksles 

med andre gruppers fælles fortællinger. 

Vejledernes samarbejde: Det kan styrke 

samarbejdet mellem vejledere fra 

forskellige institutioner, når de har noget 

konkret at samarbejde om, og som deres 

egne vejledte får glæde af. I dette 

tilfælde: udveksling af vejledtes fælles 

fortællinger. 

 

Vejlederen finder Kollektiv Narrativ 

Praksis besværlig. 

Vejlederens arbejdsplads mener ikke, 

der skal bruges ressourcer på Kollektiv 

Narrativ Praksis. 

De unge vil ikke bruge tid på det. 

Jagten på målbar effekt: Kollektiv 

Narrativ Praksis giver ikke nødvendigvis 

en hurtig, målbar effekt eller afklaring. 

Politikerne vil ikke spilde penge på det. 
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BILAG 13: TOWS 

 

 

Interne forhold 

Stærke sider (S) 

1. Refleksion 
2. Læring 
3. Fællesskab 
4. Samarbejde 
5. Bidrag 
6. Indsigt 

 

 

 

 

Svage sider (W) 

1. Tid og 
organisering 

2. Krævende proces 
for vejlederen 

3. Krævende proces 
for deltagerne 

4. Sløret mål 
5. Samarbejde og 

netværk kommer 
ikke af sig selv 

 

 

Ek
st

er
n

e 
fo

rh
o

ld
 

Muligheder (O) 

1. Afklaring 
2. Deltagernes 

netværk 
3. Vejledernes 

netværk 
4. Vejledernes 

samarbejde 

 

(SO) Strategiske tiltag 

1. Pædagogisk 
udvikling 

2. Differentieret 
vejledning i en 
gruppe 

3. Perspektiv i 
vejledningen 

4. Integreret 
vejledernetværk 

 

(WO) Strategiske tiltag 

1. Udvidelse af 
vejledningstilbud 

2. Formidling 
3. Kvalificering af 

vejledningen 
4. Opbygning af 

vejlederteams 
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Trusler (T) 

1. Vejlederen 
2. Vejlederens 

arbejdsplads 
3. De unge 
4. Jagten på 

målbar effekt 
5. Politikerne 

 

(ST) Strategiske tiltag 

1. Faglig udvikling 
2. Effektivitet 
3. Skræddersyede 

vejledningstiltag 
4. Fordelen ved 

gruppevis vejledning 

(WT) Strategiske tiltag 

1. Krav om evidens 
2. Evidens som 

selvfølgelighed 
3. Beskrivelse og 

dokumentation 
4. Mod 
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BILAG 14: STRATEGIFELTER, TOWS 

 

(SO) Strategiske tiltag (WO) Strategiske tiltag 

Pædagogisk udvikling: Kollektiv Narrativ 

Praksis giver mulighed for pædagogisk 

udvikling indenfor vejledning. Metoden er 

dynamisk, og resultatet vil bevæge sig alt efter 

hvilket fælles dokument, deltagerne kreerer, 

og hvilke nye refleksioner, der bliver sat i gang 

af udvekslingen af fortællingerne. 

Differentieret vejledning i en gruppe 

Kollektiv Narrativ Praksis giver mulighed for at 

arbejde med gruppevejledning ud fra et 

perspektiv om differentieret vejledning, idet 

deltagernes forskellige forudsætninger og 

fortællinger åbner for forskellige 

vejledningsindsatser både undervejs og 

efterfølgende. 

Perspektiv i vejledningen 

Kollektiv Narrativ Praksis giver mulighed for at 

se vejledning i et større perspektiv end blot en 

individuel samtale. Dermed forbinder Kollektiv 

Narrativ Praksis sig til et bredere 

karrierevejledningsbegreb. 

Integreret vejledernetværk 

Kollektiv Narrativ Praksis giver mulighed for at 

udvide og udvikle vejlederes netværk med 

udgangspunkt i et konkret samarbejde til 

direkte gavn for deres egne 

vejledningssøgende. 

 

 

 

Udvidelse af vejledningstilbud 

I stedet for at se Kollektiv Narrativ Praksis 

som besværlig mht. tid og organisering, 

kunne man vælge at se det som en 

udvidelse af det vejledningstilbud, den 

pågældende institution udbyder. 

Formidling 

At målet med Kollektiv Narrativ Praksis kan 

være sløret for deltagerne kræver klar 

formidling af, hvad det specifikt er, man 

som deltager kommer til at arbejde med i 

denne form for vejledning. Samtidig kunne 

det være en lejlighed til at præcisere, hvad 

det er for andre vejledningsformer, man 

tilbyder. 

Kvalificering af vejledningen 

For at lykkes kræver Kollektiv Narrativ 

Praksis, at vejlederen har et aktivt 

samarbejde med andre vejledere udenfor 

egen institution. Samarbejdet og det nære 

kendskab til andre vejlederes arbejde kan 

være med til at kvalificere vejlederens 

arbejde. 

Opbygning af vejlederteams 

I erkendelse af at det er krævende for den 

enkelte vejleder selv at gå i gang med 

Kollektiv Narrativ Praksis, kunne et 

strategisk tiltag være at flere vejledere på 

samme arbejdsplads gik sammen om at 

starte initiativet. Det kunne også være et 

tværfagligt samarbejde alt afhængigt af, 
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hvilken institution, det drejede sig om. 

 

(ST) Strategiske tiltag (WT) Strategiske tiltag 

Faglig udvikling 

Vejlederen kan selv opnå en faglig udvikling 

direkte i kraft af samarbejdet med de andre 

vejledere i nye netværk. 

Effektivitet 

At deltagerne både bliver trænet i at 

reflektere og i at samarbejde, at de opnår 

både læring og fællesskab og tillige oplever, at 

de kan bidrage positivt til andre menneskers 

liv med deres egen fortælling er mange 

aspekter samlet i én vejledningsmetode. Det 

skal formidles til kritikerne. 

 

Skræddersyede vejledningstiltag 

Vejlederen lærer den unge bedre at kende 

gennem Kollektiv Narrativ Praksis. Det 

betyder, at vejlederen har mulighed for bedre 

at forstå den unges vejledningsbehov og 

efterfølgende kan sætte ind med 

vejledningstiltag tilpasset den enkelte unge. 

 

Fordelen ved gruppevis vejledning 

Selvom Kollektiv Narrativ Praksis kan være en 

tidsmæssig og organisatorisk udfordring har 

gruppevejledning den fordel, at 6-8 

mennesker har vejledning samtidigt. Udover 

vejlederens støtte får de hjælp og inspiration 

af hinanden. 

 

Krav om evidens 

Det øgede politiske krav om, at der skal 

være videnskabeligt og målbart bevis for 

vejledningseffekt, stemmer ikke 

umiddelbart overens med det brede sigte i 

Kollektiv Narrativ Praksis. Derfor kræver det 

formidling og dokumentation, så metoden 

ikke bliver affejet som useriøs. 

 

Evidens som selvfølgelighed 

Kravet om evidens har bredt sig til 

universiteter, uddannelsesinstitutioner, 

vejledningscentre, ledere, vejledere, 

forældre og unge. Det skal vejlederne og 

institutionerne være forberedt på at 

imødegå. 

 

Beskrivelse og dokumentation 

En måde at overkomme kravet om evidens 

kan være en kvalificeret beskrivelse og 

dokumentation på flere niveauer af 

Kollektiv Narrativ Praksis, herunder hvordan 

metoden kan bruges i en uddannelses- og 

erhvervsmæssig afklaringsproces med 

henblik på at skabe refleksion hos de 

vejledningssøgende. 

Mod 

At der kan være modstand mod nye 

vejledningstiltag kan vendes til en styrke for 

den enkelte vejleder og institution. Men det 

kræver mod og udholdenhed. 
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BILAG 15: SÅRBARHED, YDRE OG INDRE 

 

Oversigt over vejledernes beskrivelse af sårbarhed grupperet efter om der er tale 

om en ydre påvirkning/fremtræden eller en indre følelsesmæssig tilstand 

 Ydre Indre 

Højskole A Vanskeligt ved at skabe kontakt til 

andre (mest piger) 

Generthed, indadvendthed og 

ensomhed 

Vanskeligt ved at fungere fornuftigt 

sammen med andre unge, voldsom 

og til tider aggressiv adfærd (mest 

drenge) 

Diagnose, fx ADHD 

Udpræget grad af behov for 

voksenkontakt 

 

Ustandselig brug for anerkendelse, 

både socialt og fagligt. Meget 

opmærksomhedskrævende både i 

undervisningssammenhænge og i de 

øvrige frie højskolerum 

 

Høj sygefrekvens  

Pendler fra den ene stil til den anden På mange planer i tvivl om, 

hvem de er, har svært ved at 

finde deres eget værdisæt 

Kan ikke sove alene om natten Angste for at være alene 

Har brug for andres forståelse og 

overskud 

Gennemlever sorg 

Kan ikke passe og håndtere 

hverdagen (fordi de tidligere har 

været udsat for forskellige former 

for svigt og/eller overgreb) 

Smerte og sårbarhed 

Har svært ved at vise tillid til andre 

unge og voksne (fordi de tidligere 

har været udsat for mobning) 

 

Højskole B Overspisning/bulimi eller anoreksi. 

Træner meget, er tynd og skrøbelig, 

får mange skader. Overspiser, kaster 

op eller møder ikke op til spisning, 

får mange skader og benægter fakta. 

Negativ påvirkning af sine nærmeste 

Forvirret, forsøger at have 

kontrol, negativ påvirkning af 

sig selv, mangel på energi. 

 



Helene Valgreen Refleksion og fællesskab Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen 

280 

 

veninder, mindre velfungerende, 

ikke noget overskud. 

Misbrugsbaggrund og svigt. Ønsker 

ikke at åbne sig, samtaler foregår på 

værelset. 

Depression, går i hi. 

Ordblindhed Dårlig oplevelse af skolegang, 

giver op, ingen lyst til 

dagligdagen. 

Stille piger, som forsvinder i 

mængden. Har svært ved social 

kontakt. Gør sig usynlige. Rejser 

pludseligt hjem. 

Føler ikke, at andre vil dem. 

Stort alkoholforbrug, svært ved at 

sidde stille, ukoncentreret, har det 

svært i store forsamlinger, svær at få 

øjenkontakt med, har svært ved at 

overholde aftaler. 

ADHD 

Småkriminel, bliver meget på 

værelset 

Angst for noget nyt 

Virker truende ved indtagelse af 

alkohol (tidligere stofmisbruger fra 

et misbrugshjem med svigt). Ellers 

rar og intelligent. 

Prøver at finde sig selv 

Tidligere storforbruger af hash, 

pakkede sig ind på værelset eller 

hjemme. 

Depressiv, bange for andre. 

Kan ikke gennemføre og opretholde 

en dagligdag (som resultat af 

svigt/egoisme fra forældrenes side) 

Sårbarhed, følelsen af at være 

”Palle alene i verden”, intet 

selvværd 

Dårligt socialt fungerende, sidder og 

spiller til sent om natten, står ikke 

op om morgenen, kræsen, spiser 

ikke maden 

Ingen motivation 

Har svært ved at tage beslutninger, 

fx om valg af uddannelse. Ser sit 

høje snit som et problem: Det, der 

vælges, skal være 100 % rigtigt. 

Meget lidt selvværd, tør ikke 

at fejle. 

Højskole C Spisevægring og cutting. Kan ikke mærke sig selv. 

Gemmer sig bag et lag af sminke,  
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evig søgen efter at blive accepteret 

og bekræftet. 

Tidligere med i pigebande, der 

tæskede andre. 

Ked af det, føler skyld. 

Kan på mystisk vis skaffe computere, 

tv osv. til særdeles god pris. Ingen 

nære relationer. 

Usikkerhed, sårbarhed, tør 

ikke at knytte sig til nogen. 

Træner for at få store muskler Bange for at andre opdager, 

han er homoseksuel. 

Ualmindeligt højt alkoholforbrug fra 

onsdag-søndag. 

 

Stille, genert og fraværende i 

den ædru periode. Hvem er 

jeg? 

Alt skal være perfekt. Græder og mister livsmodet. 

At være fra et andet land. Føler ikke, man hører til - 

hverken her eller der 

Svært ved at komme i seng om 

aftenen og svært ved at stå op om 

morgenen. 

Ligeglad, intet har rigtig nogen 

betydning. 

Krav fra forældrene om, at de unge 

skal kunne klare forskellige 

skolerelaterede opgaver. 

Usikker på, om de er ok, 

selvom de ikke kan indfri 

forældrenes forventninger. 

 


