
En forskergruppe har fået en eU-pris for et projekt, hvor erhvervsvejledning til kortuddannede er flyttet ud på 

arbejdspladserne. Peter Plant fra dPU er blandt de forskere, der forsøger at bruge erhvervsvejledning 
til at gøre målet om livslang læring for alle til virkelighed. 

* Læringsforskere refererer ofte til Matthäusevangeliets kapitel 

25, vers 29: ”For enhver, som har, til ham skal der gives, og han 

skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det 

tages, som han har.” 

 

Grove løjer, men den skinbarlige virkelighed på det moderne 

arbejdsmarked, hvor livslang læring og kompetenceudvikling 

sjældent bliver de lavtlønnede og kortuddannede til del – selv 

om det er afgørende for jobsikkerhed.
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”Det var meget få kvinder i arbejde, der spontant opsøgte 

vejledning. De kunne ikke se, hvad det skulle gavne dem.”

”jeg spurgte, om han havde tænkt på at få erhvervsvejledning, 

og han svarede: ’Hvad er det?’ “

En del af problemet er, at erhvervsvejledning ikke er målrettet til 

de kortuddannede, der allerede er i arbejde, men de har i høj 

grad brug for hjælp fra vejledere for at sikre deres jobmuligheder 

på langt sigt. Det fortæller Pamela Clayton fra Universitetet i 

Glasgow. Hun har været leder på et projekt, der har haft til formål 

at målrette erhvervsvejledning mod de lavtlønnede og kortud-

dannede. I december fik projektet tildelt EU’s Leonardo Award 

som anerkendelse af dets bidrag til at udvikle de europæiske 

landes politik på vejledningsområdet. 

”HVAD ER VEJLEDNING?”

Pamela Clayton illustrerer problemet med en af sine venner, der 

er lavtlønnet og ansat i en virksomhed, men som for nogle år 

siden ønskede at skifte job. Han anede blot ikke, hvordan han 

skulle gribe det an. 

“jeg spurgte, om han havde tænkt på at få erhvervsvejledning, 

og han svarede: ’Hvad er det?’,” fortæller hun. Da manden ville 

opsøge erhvervsvejledning i sin hjemby Birmingham, fandt han 

ud af, at der kun fandtes et enkelt vejledningskontor. Det lå i den 

modsatte ende af byen i forhold til mandens arbejdsplads, og 

det havde kun åbent i den normale arbejdstid. Det endte med, 

at manden måtte rejse 500 km til Glasgow for at få vejledning 

af en af Pamela Claytons bekendte.

Men livslang læring især for de kortuddannede har jo stået 

højt på politikernes dagsorden i lyset af globaliseringen og 

outsourcing af arbejdspladser over hele den rige del af verden. 

Man kunne måske forvente, at den offentlige erhvervsvejledning 

havde taget fat på at vejlede folk i lavtlønsjob for at sikre deres 

kompetenceudvikling?

“Så bliver du skuffet,” svarer Pamela Clayton lakonisk. “Da 

vi startede vores projekt, var arbejdsløsheden stor, så der var 

fokus på de arbejdsløse. Desuden har der længe været fokus 

på de unge, og det meste vejledning er fortsat rettet mod dem. 

Det drejer sig om prioritering, og ingen andre havde øje for 

problemet,” fortæller Pamela Clayton. 

Forskerne i projektet var kun i stand til at finde eksempler 

på vejledning målrettet lavtlønnede i halvdelen af de lande, der 

var med i projektet. I den anden halvdel var der intet at studere 

på forhånd.

UD I HJøRNERNE

Danmark er et af de lande, hvor man har forsøgt sig med at 

løse problemet, fortæller Peter Plant fra Danmarks Pædagogiske 

Universitet. Han leder universitetets forskningsenhed i vejledning, 

og han har deltaget i EU-projektet og har spillet en aktiv rolle med 

at sætte vejledning på den politiske dagsorden i Danmark. 

Billedet i Danmark ligner dog det, Pamela Clayton beskriver. 

“De fleste tilbud om vejledning finder sted i undervisningsmiljøer 

og er rettet mod elever,” siger Peter Plant. Forsøger det of-

fentlige at gå ud over rammerne, er det som regel de unge 

og de arbejdsløse, der er målgruppen. Alligevel er det muligt 

at finde tilbud rettet mod folk i arbejde takket være de danske 

fagforeninger, der har spillet en aktiv og fremtrædende rolle ved 

oprettelsen af vejledningstilbud for lavtlønnede og ufaglærte 

arbejdere, fortæller Peter Plant.

Et eksempel er de såkaldte vejledningshjørner, hvor ansatte 

kan få information og vejledning om efteruddannelse og kar-

rieremuligheder. Vejledningshjørnerne er startet af Kvindeligt 

Arbejderforbund i Danmark og er prøvet af på en række store 

og mellemstore virksomheder. Ideen er, at de ansatte kan få 

vejledning på selve arbejdspladsen, for eksempel i en pause. 

Vejledningshjørnet befinder sig i kantinen eller i et pauserum, 

hvor medarbejderne alligevel kommer, og det er bemandet af 

en repræsentant fra fagforeningen

“Det nytter at være tæt på. Det vil sige at være på arbejds-

pladsen i stedet for at lægge vejledning et andet sted, selv om 

det kan være nok så centralt placeret i byen,” fortæller Peter 

Plant. 

Andre erfaringer fra vejledningshjørnerne er, at vejledningen 

skal gøres personlig, og at den tager tid, fordi der skal være plads 

til eftertanke. Især det sidste er en udfordring, fordi medarbej-

derne skal finde tid i deres arbejdsdag til en længerevarende 

vejledning. En anden udfordring er at motivere de ansatte til at 

opsøge vejledningen:

“Det var meget få kvinder i arbejde, der spontant opsøgte 

vejledning. De kunne ikke se, hvad det skulle gavne dem, og 

vejledningstilbuddet stod noget uklart. Det var efter deres opfat-

telse mest rettet mod arbejdsløse,” fortæller Peter Plant.

LÆRING MELLEM LANDE

Selv om forsøget med vejledningshjørner havde sine problemer, 

var der deltagere i EU-projektet, der kunne se perspektivet, 
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”Det nytter at være tæt på. Det vil sige at være på arbejds-

pladsen i stedet for at lægge vejledning et andet sted.”

fortæller Pamela Clayton. Ideen blev taget op i Island af den 

største fagforening for ufaglærte og folk med korte uddan-

nelser, Efling, i samarbejde med uddannelsesfonden Starfsafl. 

I dag er det en fast del af fagforeningens praksis at arrangere 

vejledningshjørner. 

Den gensidige læring stopper dog ikke her. Peter Plant bragte 

nemlig nyheden hjem til Danmark om, at man i Island havde 

besluttet at tage KAD’s forsøg med vejledningshjørner op i stor 

stil. Det fik det danske undervisningsministerium til at se seriøst 

på modellen, fortæller han. Peter Plant spillede også en vigtig 

rolle, da OECD blev overbevist om at gøre de lavtlønnede til en 

vigtig målgruppe for erhvervsvejledning. 

Denne læring på tværs af landegrænser – og i det førstnævnte 

tilfælde både frem og tilbage – har været et af hovedformålene 

med projektet. Det har vist sig, at de europæiske lande har 

meget tilfælles på dette område, fortæller Pamela Clayton, og 

derfor har de haft gode muligheder for at lære af hinanden. Et 

land som Tjekkiet er for eksempel gået ind i projektet med den 

eksplicitte ambition at lære af de andre deltagere.

I dag fungerer projektets hjemmeside som en erfaringsopsam-

ling, hvor det er muligt på en række sprog at læse om erfaringerne 

i de enkelte deltagerlande. Her findes også et online-kursus om 

vejledning af lavtlønnede på arbejdspladsen. Kurset, som er 

designet af Peter Plant, er frit tilgængeligt på otte forskellige 

sprog. Kurset var en vigtig begrundelse for, at EU belønnede 

projektet med en Leonardo Award. Kurset rummer et særligt 

afsnit om den rolle, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer 

kan spille. De er vigtige, fordi medarbejdere på arbejdspladsen 

ofte har større kontakt til arbejdsgiveren og fagforeningen, end 

de har til det offentlige arbejdsmarkedskontor.

REDSKAB MOD SOcIAL EKSKLUSION

Man kan spørge, om ikke offentligt ansatte vejledere gør ret i 

at prioritere de arbejdsløse og de unge? Er det ikke rimeligt at 

forvente, at folk i arbejde selv tager ansvar for at sikre deres 

fortsatte beskæftigelse? Så enkelt er det ikke. Pamela Clayton 

forklarer, at en del lavtlønnede gerne vil bevæge sig videre i 

deres arbejdsliv, men at de mangler kompetencerne og ikke 

tror, at de er i stand til at lære. Derfor er deres chancer for at 

komme videre små, og risikoen for, at de bliver arbejdsløse, er 

stor i takt med, at der bliver mindre manuelt arbejde. Derfor 

spiller vejledningen en vigtig rolle ikke kun for økonomien, men 

også socialt:

 ”Vi ser erhvervsvejledning som et redskab til at bekæmpe 

social udstødning. Man kan se det som en læreproces. Folk 

får ikke blot informationer. De lærer at træffe beslutninger, og 

de får selvtilliden og de nødvendige færdigheder til at finde 

information og finde ud af, hvad de gerne vil. Det er ikke det, 

der forandrer samfundet, men det kan betyde, at folk bliver mere 

selv-aktiverende og kan handle på en mere passende måde ud 

fra deres ønsker og behov,” slutter Pamela Clayton.  
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