”Det gælder trods alt vores fremtid …”
Unges perspektiv på vejledning …
Af
Mette Hensel, ungevejleder og egu-koordinator for Ishøj og Vallensbæk Kommuner, UU:Center Syd,
Marie-Louise Stouenborg, ungevejleder og STU-vejleder, UU:Center Syd, samt
Helle Merete Nordentoft, lektor i vejledning ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.

Fra venstre mod højre: Mette Hensel, Marie-Louise Stouenborg og Helle Merete Nordentoft

Interviewundersøgelse med ti unge i to forskellige kontekster samt 130 svar fra
gymnasieelever indikerer, at politikere, vejledere og uddannelsesinstitutionerne i
højere grad bør lytte til de unges behov og inddrage dem i udviklingen af vejledning
og uddannelsessystemets grundvilkår for at nå 95-procent-målsætningen.
Undersøgelsen viser, at de unge gerne vil samarbejde, og at de udfordres af en
kaotisk hverdag, hvor de skal have job, fritid og skole til at hænge sammen. Den
peger desuden på, at vejlederen har en central rolle i forhold til at skabe
forudsigelige rammer, således at de unge udvikler følelsen af begribelighed og
meningsfuldhed.
Som deltagere i forskningscirklen Fremtidens vejledning har vi haft mulighed for at spørge
ind til og forske i egen praksis ved at inddrage de unges perspektiv på vores arbejde.
Dette skal hjælpe os til at udvikle egen praksis og blive klogere på, hvorledes Fremtidens
vejledning ifølge de unge skal være. I vores delprojekt deltager både vejledere fra HøjeTaastrup Gymnasium samt vejledere fra UU:Center Syd.
Da vi sidder med forskellige vejledningsopgaver, har vi valgt at inddrage unge fra to
forskellige målgrupper: Unge fra gymnasiet, som har behov for gennemførelsesvejledning,
og unge fra en produktionsskole, som står i en overgangssituation. Vi havde inden
undersøgelsen forventet, at de unge ville komme med meget forskellige betragtninger i
kraft af deres forskellige livssituationer. Det viste sig, at de havde påfaldende mange
fælles anskuelser og behov. Vores undersøgelse er ikke repræsentativ, men den har givet
os et rigtig godt indblik i flere unge menneskers tanker og forventninger.

Du kan læse hele artiklen i VejlederForum Magasinets serie ”Ondt i livet”. Du kan tilmelde dig en gratis
prøveperiode på www.vejlederforum.dk
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