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Hvordan har Dialog Forum Team på Selandia betydning for deltagernes relations kompetence? 

Af: Janne Risager Jensen 

Artiklen udfolder historien om en undersøgelse af et praksisfelt på erhvervsuddannelserne på SCEU, hvor et 
tværfagligt rum (DFT) forsøger at forbedre fagpersonernes kompetencer. Via et casestudie forsøger 
undersøgelsen at skabe forståelse af DFT`s betydning for udviklingen af deltagernes relations kompetence 
gennem fokusgruppeinterview med deltagerne. Formålet med undersøgelsen er at generere ny teori ud fra 
en induktiv tilgang og at oparbejde viden i samarbejde med deltagerne. Der er anlagt en narrativ-analytisk 
tilgang til den kvalitative forskning af DFT. Undersøgelsen er styret af forskningsspørgsmålet: Hvordan kan 
et rum med tværfaglig sparring have betydning for fagpersoners relations kompetence?                        
Artiklen beskriver hvorledes DFT igangsætter en forandringsproces, der skaber positive forandringer for 
deltagernes relations kompetencer, går nye veje og skaber ny viden samt ikke mindst bidrager med nye 
historier i debatten om frafald på EUD området. 

Gennem de seneste år har der været fokus på hvordan regeringens målsætning om at 95 % af en 
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015 nås. Der er iværksat og beskrevet mange 
forskellige tiltag både i Folkeskolen, i overgangen fra Folkeskolen og ind på erhvervsuddannelserne og der 
er iværksat mange forskellige tiltag på erhvervsuddannelserne. De mange tiltag for øget gennemførsel har 
forskellige teoretiske afsæt, men alle har de den samme intention: at mindske frafaldet, så flere unge 
gennemfører deres uddannelse. Undersøgelser har vist (Eva, 2012) at erhvervsskolerne ofte har svært ved 
at vurdere udbyttet af de forskellige indsatser, samt hvordan implementeringen understøtter at målene 
nås. Dialog Forum Team, herefter forkortet DFT, er et tiltag som viser hvordan opkvalificering i et praksisfelt 
af de professionelles relations kompetence, har betydning for hvordan målsætningen om øget 
gennemførsel måske kan nås. Undersøgelsen af DFT beskriver hvordan der konkret arbejdes med dette 
tiltag, samt hvilke erfaringer de involverede har med tiltagets betydning for udviklingen af deres relations 
kompetence og for elevernes gennemførsel på erhvervsuddannelsen. 

Både det globale og det danske samfund befinder sig i en opbrudsperiode, hvor mange gamle tankemåder, 
strukturer og systemer skal afvikles og erstattes af noget nyt. Vi er på mange måder og områder kørt fast, 
og mange af vores institutioner og virksomheder er i vildrede med hensyn til deres egen fremtid (Jensen, 
2012, s.35). Vi er som samfund optaget af at stoppe eller modificere problematisk udvikling og af at 
problematisere reaktioner på konflikter og problemer, men det er svært at beskrive og løse problemerne 
med de værktøjer og referencerammer der har skabt dem. DFT forsøger at tænke ud og op over det 
nuværende og finde nye veje, hvad der ikke indebærer at den viden vi allerede har, kasseres. Tværtimod, 
den bruges bare i en anden kontekst, hvor der lyttes til medarbejdere der gerne vil udvikle deres 
kompetencer og som i virkeligheden gerne vil yde og udfolde mere, end de i dag får mulighed for. 
Undersøgelsen af DFT viser, at hvis man afsætter tid og plads til, at de professionelle kan udvikle deres 
kompetencer ved at fordybe sig sammen med andre professionelle, og fra den position giver dem rum til, 
at de kan udfolde sig med den forbedrede kompetence, så vil man sætte gang i og opleve en 
forandringsproces. 

At være ung og have svært ved at gennemføre sin uddannelse medfører i erhvervsskole systemet ofte i dag, 
at man som ung af sin skole, let bliver beskrevet som en frafaldstruet elev. Beskrivelsen indeholder ofte en 
historie der peger på, at institutionen har at gøre med et ungt menneske, som besidder nogle iboende 



2 

 

vanskeligheder, som det unge menneske ikke selv er i stand til at tage hånd om, og som skolen vurderer, 
har betydning for hvorvidt eleven kan gennemføre sin uddannelse eller ej.  Praksisfeltet som denne 
undersøgelse ser på, er anderledes forankret. Fokus er flyttet fra at tage udgangspunkt i historier der 
beskriver de unges iboende vanskeligheder til historier der også indeholder lærere og vejlederes relations 
kompetence, som i denne undersøgelse anses for at have en uvurderlig betydning for hvorvidt de unge 
føler sig forstået, rummet og dermed i stand til at gennemføre deres uddannelse eller ej. Ved studier af 
begrebet relations kompetence stødes på mange, også forskellige beskrivelser af begrebet relations 
kompetence. Denne undersøgelse lægger sig op af den som Dansk Clearinghouse (2008) benytter, hvor de 
beskriver begrebet relations kompetence som det gode forhold mellem lærer og elev hvor læreren udviser 
respekt, tolerance, empati, interesse og hvor synet på eleverne er præget af, at alle har potentiale for at 
lære, har hver sin måde at lære på samt motivation. Forskning har vist (Hattie, 2009 og 2012) at 30 % af 
elevernes motivation for – og læring er afhængig af lærernes relations kompetence. I denne undersøgelse 
antages at samme relations kompetence har en uvurderlig betydning for hvorvidt de unges vanskeligheder 
kan rummes i relationerne, så de unge mennesker mødes, forstås og hjælpes til at gennemføre deres 
uddannelse. Mange empiriske studier, både nationalt og internationalt, beskriver de tre specifikke 
kompetencer: relations kompetence, klasseledelseskompetence og didaktisk kompetence som læreren skal 
magte for at øge elevernes læringsudbytte, men der er ikke undersøgt meget om, hvordan relations 
kompetence udvikles og opkvalificeres i praksis. I denne undersøgelse forudsættes at relations kompetence 
kan udvikles og påvirkes gennem viden, færdigheder, holdninger, værdier og bevidste refleksioner. 
Forskningsresultater viser, at metoder er underordnet relationen mellem den, der skal hjælpe, og den, der 
skal hjælpes (Møller, 2008). Det er derfor nødvendigt at rette fokus på hvordan relations kompetencer kan 
udvikles, hvis vi vil have flere til at gennemføre uddannelse.                                                                       
Hvorledes der indgås relationer, tales til, og ud fra hvilket udgangspunkt der tales med og ageres sammen 
med de unge om de vanskeligheder, som de oplever i forbindelse med at gennemføre deres uddannelse, 
anses derfor i denne undersøgelse for at have helt fundamental betydning for hvorvidt de unge selv, samt 
deres lærere og vejledere anser eleverne som frafaldstruede eller ej, og om hvorvidt 
uddannelsesinstitutionen i samarbejde med andre faggrupper i kommunen ser sig i stand til at hjælpe de 
unge til at gennemføre uddannelse, eller om de anser det som andres opgave at iværksætte individuelle 
tiltag, der kan afhjælpe de unges vanskeligheder, så de måske derefter bliver i stand til at gennemføre 
deres uddannelse.  

Procenttallene og diskussionerne om hvad der skal til for at 95 % målsætningen nås bølger frem og tilbage. 
Denne artikel bidrager med skum på bølgerne ved at udfolde historien om et praksisfelt (DFT) på en 
erhvervsskole, hvor et tværfagligt rum, ved at forbedre fagpersonernes relations kompetencer, opnår at 
flere unge gennemfører deres uddannelse.  

Hvori består interventionen DFT?  
DFT er opstået og etableret med baggrund i skolens mission samt vision og bygger på anerkendende 
kommunikation og systemisk, narrativ tænkning. Med dette afsæt udvikler de professionelle omkring de 
unge på tværs af faggrænser kvalificeret sammenhængende hjælp og udvikling til både uddannelses- og 
erhvervsvejledere, lærere og til de elever, der har brug for særlig støtte i deres uddannelsesforløb for at 
kunne gennemføre deres uddannelse. I DFT deltager vejledere, lærere, psykolog og eksterne 
repræsentanter fra kommunen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). 
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DFT bygger på en forståelse af, at fagpersoners relations kompetence skal vedligeholdes og udvikles, så de 
hele tiden kan se og få øje på muligheder og begrænsninger, både i egne og andre fagpersoners relationer 
samt kompetencer, og dermed muligheder for at hjælpe de unge med deres uddannelse. Interventionen 
handler primært om at deltagerne gennem dialog og undersøgelse af kontekster opnår øgede relations 
kompetencer, som hjælper dem med at se nærmere på hvordan og med hvilken tilgang det enkelte unge 
”frafaldstruede” menneske så optimalt som muligt mødes og hjælpes videre på uddannelsen.                                                                                                                                                
DFT startede i januar 2010 som en del af et projekt, der havde fokus på metodeudvikling til hjælp og 
fastholdelse af unge på erhvervsuddannelserne. I projektet var fokus på de unge, der er havnet i 
vanskeligheder i stedet for at se på unge, som unge med iboende problemer og vanskeligheder. DFT blev 
skabt for at fagpersoner mere visionært kunne tænke og skabe udviklingsprocesser til gavn både for elever 
og professionelle. DFT er fokuseret på, at de frafaldstruede unge ikke skal ind om for mange instanser 
hvorfor uddannelses- og erhvervsvejlederen er primær tovholder for den unge. Derfor er fokus primært på 
netop udviklingen af denne faggruppes relations kompetence, fordi den tryghedsskabende funktion som 
vejlederen har, er helt uvurderlig for den unge. I narrativ praksis ser deltagerne på de fortællinger og 
narrativer, som kulturen tilbyder den enkelte og netop i DFT ses nærmere på disse narrativer, så de 
vanskeligheder de unge og vejlederne oplever omkring frafaldstruede elever ikke kun bliver til: ”Hvordan 
løser vi de vanskeligheder, der er med den unge”. Der ses ikke kun på det beskrevne eller observerede 
problem, men der forsøges at skabe en ramme, hvor alle prøver med forskellige øjne, ikke mindst den 
unges egne øjne, at være med til at skabe nye steder at se problemet fra. Målet er ikke at forandre i en 
bestemt retning, men at skabe et rum for refleksioner og ændringer som måske medfører opkvalificering af 
fagpersonernes relations kompetence til gavn både for de professionelle selv og eleverne.  
 
Hvordan arbejdes der i DFT? Arbejdet og hele kommunikationen i DFT foregår primært i to faser: en 
”udspørgende” og en ”reflekterende”, men der tale om noget andet end fx (Friedman, 1995)s brug af 
reflekterende team. I den første fase anses det for vigtigt at beskrive, hvad der i praksis foregår omkring 
den unge helt ned i konkrete handlinger. Når fagpersonerne efterfølgende bevæger sig eller guides ind i 
anden fase, der på mange måder ligner den definerende ceremoni i narrativ praksis (White, 2006) så er det 
med baggrund i den konkrete beskrevne praksis, at de lader sig udspørge og reflektere, og det er her, at der 
ofte fremkommer beskrivelser af, hvor vejleder og lærer nu kan stå eller rumme den unge, som har 
vanskeligheder med at gennemføre uddannelsesforløbet. Ofte opdages nye veje fremadrettet i arbejdet for 
at hjælpe den unge med at gennemføre sin uddannelse, ligesom refleksioner over eget arbejde og det der 
er problematisk, svært og bekymrende i den forbindelse, ofte skaber adgang til det der er vigtigt for 
deltagerne i deres arbejde, og som de ikke altid i en travl hverdag er så bevidste om. I narrativt sprogbrug 
er der tale om det fraværende men implicitte, som via denne proces bringer foretrukne værdier og 
intentioner i en problemmættet historie frem, og dermed er med til at skabe nye steder at stå og rumme 
det der er svært i arbejdet med de unge.  Fokus er på samtalen og processen, som styres af psykologen, der 
hele tiden forsøger at holde for øje, at der bliver skabt muligheder for, at der kan opstå nye veje i samtalen. 
De personer, der bringer problemstillinger ind i DFT, får således på baggrund af dialogen et andet eller 
mere nuanceret grundlag at træffe valg om, hvordan en fastlåst situation kan håndteres, ofte på en 
anderledes måde, end de ellers ville have gjort. Samtidig giver det andre og flere muligheder for at reagere 
på nye problemstillinger i fremtiden, eller med andre ord bliver det muligt at være både i denne og i 
lignende relationer på en ny og mere konstruktiv måde, måske på grund af, eller måske netop som en 
konsekvens af en forbedret relations kompetence. Der holdes fokus på, at alle professionelle skal have 
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mulighed for at blive dygtigere og gladere, og at får øje på, at man kan lykkes med ting, der er svære, at 
lære nyt af hinanden og at lede efter det, der virker.   
To eller flere indgange samarbejder således i et rum, hvor de erfaringsudveksler og reflekterer på 
problemstillinger om enkelt ung eller grupper af unge, alt sammen for at optimere den samlede indsats for 
øget gennemførsel gennem opkvalificering af kompetencer. 
Før mødet i DFT drøftes problemstillingen med den unge og evt. også med forældre eller andre vigtige 
personer i elevens liv, og der udfyldes et kort mødeoplæg, der fungerer som en slags dagsorden for 
samtalen. Er den unge under 18 år skal forældrene give tilsagn til, at problemstillingen drøftes på mødet, 
alternativt bliver problemstillingen anonymiseret. Eleven får også forelagt muligheden for selv at deltage i 
DFT, hvilket der er gode erfaringer med. Samme erfaring er gjort med forældre, der ligeledes har deltaget i 
DFT møder. Møderne holdes fast en gang om måneden i faste grupper og i det, som man kan kalde et 
praksisfællesskab med refleksioner over, hvordan man samlet set kan yde den bedste indsats til de unge 
der møder vanskeligheder, og som enten eleven selv, eller andre personer omkring eleven, anser for at 
være frafaldstruet og dermed ikke i stand til at gennemføre sin uddannelse. Efter DFT mødet skrives et 
referat, som sendes ud til alle deltagere. Hvis den unge er under 18 år skal forældrene give tilsagn til en 
eventuelt foreslået indsats fra psykolog eller sagsbehandler. Der er således både mulighed for egentlig 
sagsbehandling og vidensdeling gennem udviklingen af kompetencer. 
Vejlederen har ejerskabet og dermed den overordnede forpligtelse til at bede om hjælp til sig selv eller 
eleven. DTF’s opgave er ikke at sørge for, at alle tænker det samme, det rigtige, eller at holde fokus på 
enighed, men at sørge for, at være et forum, hvor der bliver lyttet, spurgt og opkvalificeret omkring de 
kontekster, hvor arbejdet med de unge på uddannelsen foregår.  
 
Undersøgelsens formål er at undersøge hvorvidt et rum med faglig og tværfaglig sparring har betydning for 
deltagernes relations kompetence, eller med andre ord forfølge hypotesen om at interventionsformen 
(DFT) har indflydelse på fagpersonernes relations kompetence og derigennem på antallet af elever der 
gennemfører deres erhvervsuddannelse. 
 
Undersøgelsen er styret af følgende forskningsspørgsmål: 
Hvordan kan et rum med tværfaglig sparring have betydning for fagpersoners relations kompetence? 
 
Der findes ikke viden indenfor området, hvorfor undersøgelsen skaber ny viden og teori på området og 
derved er i stand til at fortælle nye historier om både udvikling af professionelles relations kompetencer, 
men også om frafald og gennemførsel på erhvervsuddannelserne. 
 
Design og metode 
Dataindsamlingen er foregået ud fra interview på grundlag af en udarbejdet interviewguide, med en 
reflekteret tilgang til den søgte viden og interviewsituationens interpersonelle karakteristika. Der er tale om 
et casestudie, der med sin forskningsstrategi søger at skabe forståelse af det der undersøges via 
fokusgruppeinterview med deltagerne. Selve interviewet, består af en indledende runde, opsamling 
undervejs og en afrunding. Analysen er sket på basis af undersøgelsens formål og interviewmaterialets 
karakter. Der er indtaget en narrativ tilgang, eller med andre ord lyttet til de personlige fortællinger om DFT 
som deltagerne leverer. Da der er tale om en undersøgelse af et felt, som er skabt og konstrueret af den 
der også undersøger feltet, er det vigtigt at træde tydeligt frem som undersøger. Jeg forsøger derfor 
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gennem hele undersøgelsen at gøre mig selv som undersøger tydelig og gennemsigtig, og har hele tiden en 
skærpet opmærksomhed på de forskellige positioner, som jeg indtræder i og tilbydes, hvorfor undersøger 
benævnes jeg gennem hele artiklen. Da der er tale om en proces i udvikling, hvor ønsket er at generere 
viden i samarbejde med deltagerne benævnes informanterne hele vejen gennem artiklen som deltagere 
for at pointere dette. Jeg indtræder med en ligeværdig relation i feltet som undersøges, og forsøger hele 
tiden at være opmærksom på både at være transparent og tilpas centreret og konstant på opdagelse efter 
hvilke diskurser der er på spil, hvad det er deltagerne har gjort og hvilke foretrukne steder de står med 
deres kompetencer i det der handler om deres arbejde med unge, som de selv eller andre 
samarbejdspartnere beskriver som frafaldstruede. Da jeg både har skabt og er med til at skabe det der 
undersøges, er jeg også den der knytter erfaringerne til hinanden. Jeg har gjort det ud fra temaer, som jeg 
inden interviewet var i dialog med deltagere om var væsentlige at fremhæve i forhold til hypotesen. 
Derefter udformede jeg nogle spørgsmål, som jeg ønskede at stille til alle deltagere, for at holde fast i, at 
hypotesen også holdt i interviewet. Jeg kom frem til tre indledende spørgsmål, som jeg anvendte som 
indledning inden temaerne i interviewguiden blev præsenteret for gruppen, og som der derefter blev 
opsummeret på, inden afrundingen i gruppen, hvor platforme hvorfra deltagerne nu stod med deres syn på 
de frafaldstruede unge foldede sig ud. Spørgsmålene i indledningen bestod således af interviewspørgsmål, 
som blev stillet til alle konkrete deltagere, for at få alle til at belyse undersøgelsens formål og indhold med 
udgangspunkt i deres egen eksisterende viden, og for at få peget klart på undersøgelsens genstand ved at 
anvende klare begreber. Spørgsmålene der blev stillet lød: 1. ”Hvad betyder DFT for dig, din faglighed og for 
din måde at indgå i relationer med de ”frafaldstruede” unge på?” 2.” Hvad er det der gør, at DFT virker for 
dig?” 3. ”Tror du, at DFT har betydning/indflydelse på antallet af elever der fastholdes på EUD?”. 
Der er således tale om et casestudie hvor generalisering sker i forhold til de valgte narrative ståsteder som 
fremkommer og hvor bevidning (White, 2006a, 2006b, 2008)er den metode, hvorudfra interviewet er 
analyseret. Af interviewresultaterne ses, at casestudiet er som skabt til studiet af det aktuelle, det 
enkeltstående og det konkrete i sin naturlige sammenhæng som DFT er. Undersøgelsen foregår med 
narrative ord på handlingens landskab (White, 2008), hvor deltagernes færdigheder udfolder sig. Metodisk 
har jeg valgt den kvalitative metode, fordi undersøgelsesfeltet er så relativt uudforsket, og da 
undersøgelsesfeltet er konstitueret af kulturelle konstruktioner, som feltet selv har skabt, forsøger jeg hele 
tiden, at pejle mig ind på disse konstruktioner og at holde fokus på interaktions-, kommunikations og 
kontrolprocesser samt subjektiv oplevelse af hvad der foregår i rummet. Fordi DFT er både konstrueret, 
ustabilt og foranderligt er der ingen ”naturlig afgrænsning”, så jeg medkonstruerer selv objektet, deltager 
og tillader mig selv at være sensitiv, fleksibel og adaptiv i forhold til feltets betingelser. Stadierne i en 
kvalitativ undersøgelse er fulgt (Brinkmann et al. 2010). 
 
Etiske overvejelser betyder at undersøgelsen er opbygget omkring frivillighed, som alle deltagere har fået 
indsigt i, og undersøgelsens formål er beskrevet for dem. Interviewet er foregået som et socialt møde, en 
samtale ”on location” i forlængelse af et afholdt DFT møde. Jeg gjorde det tydeligt, at jeg ved interviewet 
indtog en anden position, end ved det lige afsluttede møde. Da formålet med interviewet er at oparbejde 
viden i samarbejde med deltagerne, er der tale om ”styret åbenhed” som det bærende princip. Jeg beskrev 
ved starten af interviewet både min position og interviewguiden, og guiden blev udleveret på skrift, så alle 
kunne se både de indledende spørgsmål, som blev stillet til alle, og derefter de anslåede temaer, som alle 
deltagere blev orienteret om var forslag. Deltagerne blev gjort klart, at de var medbestemmende om hvad 
der blev talt om, og i hvilken rækkefølge der skulle tales om temaerne. 
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Da der er etableret tre DFT på erhvervsskolen, er et enkelt DFT udvalgt tilfældigt ved lodtrækning. I 
interviewet deltog to uddannelseschefer, en uddannelses vejleder fra det lokale UU center, en 
repræsentant fra skolens skolehjem, tre af skolens vejledere, en lærer, en fastholdelsescoach, en 
sagsbehandler og en repræsentant fra kommunens Uddannelse til alle tiltag, samt erhvervsskolens 
psykolog og sekretær. 
Da jeg selv har deltaget undervejs i hele processen og derfor har været en aktiv deltager i DFT siden 
projektet startede, og indtil dato hvor DFT er implementeret i organisationen, er alle observationer fra 
samtlige DFT, referater fra alle møder og de efterfølgende dialoger der naturligt er affødt af 
udviklingsarbejdet med i rygsækken af historier, da jeg forbereder mig på at indgår i denne kvalitative 
undersøgelse af feltet, der som den egentlige observation har det kvalitative interview, som undersøgelsen 
bygger på. Dette har jeg været utroligt bevidst om i hele processen, og selv om det kan være problematisk 
at undersøge sit eget felt, så giver det en særlig mulighed for, at udvælge temaer til at belyse 
forskningsspørgsmålet og dermed kvalificering af det videre arbejde med deltagernes relations 
kompetencer. 
Interviewet er optaget, transskriberet og efterfølgende analyseret. Interviewet er valgt og indsamlet på den 
valgte måde, fordi jeg har en formodning om, at hypotesen om at tværfagligheden har stor betydning for 
arbejdet med at opkvalificere alles relations kompetence lettest kom i spil ved denne form for dokument. 
Analysen er derfor startet allerede inden, under interviewet og efterfølgende ved meningskondensering. 
Denne form for analyse og interview er således valgt, fordi jeg som tidligere beskrevet, i forvejen er den der 
igangsætter, vedligeholder og kvalificerer arbejdet i DFT og fordi deltagerne allerede på forhånd kender 
hinanden. Der er således på forhånd etableret en tryghed i gruppen, som er et godt fundament for at 
gennemføre interviewet. Jeg forsøger hele tiden ikke at låse mig fast, men undervejs at arbejde med en 
indholdsanalyse, som har fokus på indholds- og meningsaspekterne ved interviewet, dvs. på det deltagerne 
konkret fortæller både ud fra de i interviewguiden valgte spørgsmål og temaer, men også ud fra andre 
temaer, som de under interviewet bringer på banen. Analysen er en kronologisk analyse af det observerede 
i de tre faser i interviewguiden og med bevidningens punkter som disposition, fordi narrativ teori pointerer, 
at kun det som bliver bekræftet gennem bevidning, får eksistens. Metoden der bygger på den eksterne 
bevidnings principper (Holmgren, 2010 s. 25-28) benyttes. Undervejs i analysen er jeg opmærksom på, 
hvilken betydning det har at bevidne sig selv og sine egne observationer, men også på, at netop dette 
skaber en særlig mulighed for at beskrive historierne der fortælles om forskningsspørgsmålet og frafald på 
EUD området, som forpligter når overliggeren sættes højt, som DFT forsøger at gøre. 
 
Resultater og analyse 
Fokuspunkterne, som analyse og resultater præsenteres efter er:                                                                  
1.Udtrykket hvor jeg ordret gengiver hvad jeg især hæfter mig ved, at deltagerne siger til de stillede 
spørgsmål og temaer i interviewet.                                                                                                                                
2. Metaforen hvor jeg foreslår to metaforer, der hænger sammen med det, som jeg har hæftet mig ved, at 
der bliver sagt i interviewet.                                                                                                                                                
3. Færdigheder hvor jeg nævner nogle af de færdigheder, som deltagerne må have, siden de kan udføre de 
handlinger, som de fortæller om i interviewet, at de praktiserer.                                                                            
4. Resonans hvor jeg beskriver den genklang som undersøgelsen skaber i forhold til mit arbejdslivs 
referencer.                                                                                                                                                                             
5. Bevægelse som indeholder inspiration til fremtidigt arbejde med relations kompetence.  
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1. Udtrykket: Kvalificeret hjælp kræver nuancerede beskrivelser og ”den ekstra tid er givet godt ud,” siger 
en vejleder. ”Vi vidste jo egentlig godt, at en ensidig beskrivelse af vanskelighederne hos eleverne ikke 
bidrog til, at elevernes vanskeligheder hurtigere blev afdækket og afhjulpet. Vi havde brug for DFT, selv om 
det i starten var både svært og irriterende, for at kunne optimere indsatsen for de unge, og for ikke selv i 
den travle hverdag at komme til at gribe til hurtige løsninger, som på sigt måske ikke hjalp på så meget 
andet end vores egen samvittighed.” Sådan udtrykker en af vejlederne arbejdet i DFT.  Andre udtryk lyder: 
”Her har vi muligheden for et tværfagligt læringsrum, hvilket jeg har valgt at prioritere som en del af min 
vejledningstid, da jeg har opdaget, at tiden er givet godt ud, fordi overførselsværdien til andre 
problemstillinger er stor. På den lange bane kommer vi til at gøre vores arbejde mere kvalificeret både til 
gavn for eleverne og for vores egen glæde i arbejdet”.  
På det første spørgsmål: ”Hvad betyder DFT for dig, din faglighed og din måde at indgå i relationer med 
de frafaldstruede unge på?” hæfter jeg mig særligt ved: ”Jeg har ikke længere bare på forhånd besluttet, 
hvad der er i vejen med den unge. Jeg er ikke så forudindtaget mere” ”Pludselig er eleverne mennesker og 
ikke bare tal der skal gennemføre” ”De historier vi bringer op, giver mig hver gang mulighed for at lære 
nyt”. ”Der er mange flere vinkler på frafald, end jeg egentlig regnede med” ”Unge er jo så komplekse og vi 
kan jo ikke bare putte dem ind i en eller anden kasse, og når man så selv sidder og er dybt frustreret over 
det, så er det bare alle tiders, at vi kan dele det i det her forum” ”Jeg lærer jo hele tiden nyt, hver gang jeg 
hører hvordan nogle andre har tacklet noget, så er det noget jeg tager med til næste gang jeg sidder med 
en ung, så kan jeg sige, hov det her ligner vist noget vi talte om engang, så jeg skal ikke være helt så hurtig 
til at dømme, jeg kan måske i stedet sige, det kan være, at vi skal prøve at ringe der eller der, jeg kan helt 
klart bruge det” 
På det andet spørgsmål:” Hvad er det der gør, at DFT virker for dig?” hæfter jeg mig særligt ved: ”Jeg får 
noget inspiration igen og de formodninger og fordomme, som jeg må indrømme at jeg sikkert har haft, kan 
jeg give slip på og det er en stor hjælp både for mig og eleven”.  ”Man får vendt en masse, og så har jeg lært 
en masse samarbejdspartnere at kende på godt og ondt, især folk udefra, det har været rart. De fordomme 
vi har haft om hinanden og hinandens arbejde er manet i jorden”. ”Hverdagen bliver forstået på en anden 
måde” ”Dette rum betyder, at jeg kan få noget andet og mere ind i mine relationer både til elever og 
samarbejdspartnere” ”jeg har fået større overblik over de problemstillinger de unge kommer med” ”Jeg 
bruger jo de erfaringer, både gode og dårlige, som jeg hører at de andre har med at prøve at hjælpe” ”Det 
er bare så godt for vejledningen af de unge” ”Styrken her er helt sikkert samarbejdet mellem skolen og 
kommunen”.  
På tredje spørgsmål: ”Tror du, at DFT har betydning/indflydelse på antallet af elever der ”fastholdes” på 
EUD?” hæfter jeg mig særligt ved: ”Det er jeg slet ikke i tvivl om, jeg kan ikke give tal, men jeg ved det helt 
bestemt”. ”Vi har jo så mange succeshistorier, især fordi vi så hurtigt kommer i tæt dialog. ”Det er jeg ikke i 
tvivl om, jeg har fået viden om hvor meget vi egentlig har at tilbyde, så de får også mere til at gennemføre” 
”Det tror jeg da bestemt, fordi det bliver løftet og vi løfter i flok” ”De frafaldstruede unge har helt sikkert 
gavn af, at mit netværk er blevet større, så vi gør mere sammen” ”Det at jeg ikke længere selv har så meget 
øjnene på begrænsninger giver flere mulighed for at gennemføre” ”Vi har så mange strenge at spille på, så 
selvfølgelig virker det” ”Der bliver fastholdt flere, men frem for alt, så bliver flere afklaret og får den rigtige 
hjælp hurtigere, også selv om det måske ikke er uddannelse” ”Vi gør oftere noget nu i stedet for at vente til 
det måske går rigtig galt, på den bekostning har vi helt sikkert hjulpet mange igennem.” ”Det har det 
sikkert, men vi mangler tilbagemeldinger, for vi ved jo faktisk ikke om det fastholder flere unge i forhold til 



8 

 

det vi sidder og foreslår.” ”Fremadrettet kunne jeg godt tænke at høre fra dem, de i kommunen får fra os, 
som er faldet ud, så vi kunne tale om, hvad vi egentlig mere kunne have gjort” 
 
Ordret gengivelse af det der blev fortalt om temaer: 
Meningsfuldhed og glæde i arbejdet. ”Man bliver hevet op igen, man har kørt på nogle rutiner, jeg har haft 
noget forudindtaget hed som jeg har sluppet. Der er kommet flere nuancer i arbejdet, jeg har fået 
inspiration”. ”Man bliver så inspireret af de andres måder at beskrive deres arbejde på – det giver mig en 
øjenåbner i mit arbejde” ”Det at det også er ok at tale om, at nogen kan have det så svært, at vi ikke kan 
hjælpe dem, men så ikke bare skal opgive, men vide at de bliver hjulpet videre og får hjælp et andet sted” 
”Mit netværk er blevet udvidet, det er jeg sikker på at de frafaldstruede unge har og får gavn af”. ”Det at 
opdage hvor meget godt arbejde der bliver lavet, giver også mig lyst, det var jeg ikke klar over før jeg kom 
herud” ”Jeg synes, at jeg bliver toptunet og mere professionel i det svære arbejde”. ”Vi kunne kvalificere 
det endnu bedre, hvis vi var mere forberedte, og det kan vi måske arbejde på i fremtiden” 
Relations kompetence. ”Jeg har ikke længere bare på forhånd besluttet hvad der er godt og dårligt for 
eleven” ”Jeg har helt klart udviklet min egen relations kompetence både i forhold til samarbejdspartnere og 
elever, jeg har fået mulighed for at analysere og nuancere mine råd på en helt anden måde og ikke kun i 
forhold til vejledning, nu ser jeg ting i et helt andet helhedsperspektiv”. ”Jeg oplever at jeg er blevet endnu 
stærkere og troværdig i relationen til den unge, fordi jeg nu ved, at jeg har en masse gode 
netværkspersoner, som jeg kan få hjælp og støtte af” ”Der er styrkelse af to slags relations kompetence, 
både den der handler om at vi ser os som samarbejdspartnere og kender hinandens ressourcer som den 
ene, og så styrkelsen i at jo mere viden, jo mere tør jeg i arbejdet med de unge” ”Jeg er ikke så 
berøringsangst, faktisk har jeg fundet ud af, at jeg kan meget som menneske”. 
Samarbejde i tværfaglige fællesskaber. ”Jeg har fået øjnene op for hvor meget de andre også gør for at 
fastholde eleverne i uddannelse, det er ikke kun mig og mine – jeg har lært de andres kompetencer at 
kende.” ”Det giver så meget mening at se og tale med samarbejdspartnere på denne måde, der er kvalitet 
og faglighed i samarbejdet – det er der hvor DFT bare er så stærkt, man sidder ikke længere bare og gætter 
på en masse ting, nu kan det blive nogle helt andre konklusioner, som vi kan drage på de svære opgaver”. 
”Samarbejdet omkring de unge er helt sikkert blevet bedre”. ”Kollega til kollega har jeg også lært en masse” 
”At opdage hvor langt vi går sammen for at hjælpe de unge er bare så dejligt” ”At få ansigter på eksterne, 
gør at det ikke er så farligt at kontakte fx jobcenteret” ”Jeg har fået øjnene op for alternative 
løsningsforslag” ”At få ansigter på de eksterne gør det lettere at samarbejde” ”Det er en kæmpe styrke for 
os i kommunen at opdage, hvor meget skolen egentlig gør og yder”. 
”DFT har opnået en tværfaglighed og helhedstænkning som egentlig blev lagt i fx UTA projekt i 2007 og som 
har været svært at opnå andre steder, men her fungerer det, det kan man tænke over, måske hænger det 
sammen med at her mødes folk der faktisk har med tingene at gøre, her er gensidig forståelse, her er det 
måske lettere at ignorere at der er penge med i spillet, det er alle tiders opfindelse” 
Egen udvikling 
”Det har været en form for efteruddannelse ”. ”Det giver bare så meget mening at sidde og være en del af 
dette her” ”Mit eget arbejde har fået meget mere mening, og det at jeg mere kvalificeret kan påvirke hele 
visitationssystemet, giver så megen mening” ”Jeg har også lært mine egne grænser at kende, men også 
opdaget at de kan nuanceres”. ”Det er nemmere for mig at få kontakt til dem jeg kender her fra DFT og det 
har stor betydning for mit netværk”. ”Jeg lærer hele tiden nyt her” ”Der er kommet meget mere refleksion 
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over tingene, tænker meget mere over tingene, det er bare så godt” ”Man får en faglighed der spreder sig 
ud i de andre systemer, det er en god ting”. 
 
2. Metaforen. En metafor, der hænger sammen med det der er blevet sagt i interviewet, og som er et 
billede af situationen på det der foregår i DFT, der måske sætter gang i bevidsthedsstrømmen og bidrager 
kreativt i processen med at vurdere resultaterne og analysen, er det der foregår i og omkring et holdspil 
eller når et orkester spiller sammen. Intet hold eller orkester spiller optimalt, hvis ikke der spilles sammen 
eller fokuseres på alles færdigheder til gavn for helheden. Kun et hold eller orkester hvor alles relationer og 
kompetencer spiller sammen gør en forskel, og er tilfredse med den fælles holdindsats. Der kræves en 
dirigent eller træner, der ved hvad der trænes hvornår, og som er åben overfor kreativitet og nytænkning, 
at spilleregler eller noder er tydelige, og at alle spillernes forskellige kompetencer hele tiden forfines, 
nuanceres og trænes til gavn for den fælles holdindsats og glæde på holdet, så melodien eller spillet kan 
blive så optimalt som muligt. 
 
3. Færdigheder. Vejlederne pointerer, at opgaver om konkrete elever er blevet løst. På langt sigt pointeres, 
at DFT vil have indvirkning på hele organisationen, fordi der langsomt men sikkert er ved at blive opbygget 
en kultur, hvor elever med særlige behov, der har brug for hjælp og støtte spottes hurtigere og hjælpes 
mere kvalificeret. ”Det, at man som medarbejder ved, at man ikke er alene om at løse opgaven, gør også at 
man tør tage ansvar på en anden og mere kvalificeret måde” siger en vejleder.  
DFT er med andre ord med til at skabe orden i en kaotisk verden og argumentationer i gruppen får 
aktørerne til at bevæge sig. Det fremgår at saglighed og nøjagtighed er det bærende, og at der er opstået 
en større ydmyghed over for opgaverne: ”Vi erkender, at vi ikke er alvidende.” Flere siger, at de har fået 
øjnene op for andre menneskers potentialer på en ny måde. Det fremhæves som særligt, at ”det, at vi kan 
komme til at bruge den samlede faglige viden, som vi kan hente, er af uvurderlig betydning for vores 
arbejde”. Gennem forskellighed gives noget til hinanden og flere nævner og fremhæver den store udvikling, 
som de oplever, at der er sket med dem selv.  
Nogle beskriver DFT som en slags efteruddannelse, hvor de lærer strategier til at håndtere det svære 
arbejde. ”Jeg tør mere,” siger en vejleder. Mange beskriver, at de selv er blevet bedre til at kontakte andre, 
såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.  
”Overordnet er der opstået større skarphed på, hvad vi har som opgave, og vi løser den mere kvalificeret”, 
understreges det fra flere sider. Flere vejledere vurderer, at afdelingerne er blevet bedre til at tale 
pædagogik og til at tale om de elever, som de oplever som svære og frafaldstruede. Endvidere er de 
generelt blevet bedre til at tale om udfordringerne i arbejdet og ”vores sagsbehandling og strukturer er 
blevet bedre”. 
Vejlederne vurderer ligeledes, at der i vejledergruppen er opstået et mere naturligt samarbejde. ”Vi taler 
mere åbent om grænseelever og samarbejdet med eksterne aktører er blevet meget bedre”. Der er 
kommet en anden forståelse for hinandens arbejdsfelter og ”meget er blevet meget lettere”. Der er 
opstået en mere naturlig kontakt ud og ind af kommunens tilbud.  
Eksterne samarbejdspartnere pointerer, at DFT er et godt forum mellem uddannelsesinstitutionen og den 
samarbejdende kommune. Et forum, som danner grundlag for et samarbejde, der ikke tidligere er set i 
kommunen mellem en erhvervsskole og kommunen. ”Det er meget vigtigt, at det følges op og fortsætter”. 
De vurderer, at ”alle kan drage fordel af at høre, hvad andre tænker”.  En nævner, at DFT har den 
sidegevinst, at hun selv skal være helt præcis og klar på egne udmeldinger og sin egen rolle, ”DFT bidrager 
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til egen udvikling, såvel fagligt som personligt”. De kommunale aktører pointerer, at der i kommunen er 
opstået et særligt kendskab til uddannelsesinstitutionen, og at det tværfaglige samarbejde er styrket. ”Det 
er blevet meget nemmere at maile eller ringe sammen”. Derudover har DFT betydet og givet en bredere 
forståelse af, hvad der tilbydes på erhvervsskolen. Der ses en tydelig kunnen fra alles side, formentlig fordi 
det i DFT bliver tydeligt, hvad aktørerne kan og gør. Det, at der bliver talt om de færdigheder som aktørerne 
må have, siden de kan handle og gøre det, som de gør i forhold til de frafaldstruede unge betyder, at de 
bliver mere opmærksomme på det de kan. Deres kunnen bliver i dette rum en del af deres selvfortælling 
om at have betydning for hvorvidt de unge gennemfører deres uddannelse eller ej. 
 
4. Resonans. Kulturen og samarbejdsånden på en skole spiller en betydelig rolle for skolens faglige og 
sociale udvikling, og dermed for hjælpen til de unge og deres mulighed for fastholdelse og gennemførsel af 
deres uddannelsesvalg. Det er derfor helt centralt, at skolen tilbyder et sådant rum, hvor man trygt og med 
forpligtigelse kan henvende sig med det, der er svært i hverdagen. DFT er dette vigtige rum, der sørger for, 
at refleksion bliver mulig for alle involverede parter og at der bliver skabt mulighed for samarbejde og 
gensidig respekt, der er med til at facilitere processerne og mulighederne for at turde indgå i frugtbare 
relationer både med hinanden og med de unge frafaldstruede elever. 
Det er ikke muligt med denne undersøgelses resultater alene at påvise hvor stor betydning netop dette 
tiltag har for fastholdelse, men deltagerne har en formodning om, at betydningen er meget stor. Ikke 
mindst fordi de beskriver, hvordan de oplever, at deres egen arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen 
påvirkes positivt af interventionen. Deltagerne peger på, at der er etableret et samarbejdsfællesskab, som 
de nødigt vil undvære, især fordi det i den etablerede trygge ramme er muligt at reflektere over egen 
praksis. Alle pointerer at deres egne måder at indgå i dialog og relationer med de unge frafaldstruede 
elever på, er ændret i forhold til måden, som de tidligere gik til opgaven, men de har svært ved at vurdere, 
om det konkret har betydning for fastholdelse af flere elever, selvom de klart giver udtryk for, at det ved 
de, at det har. Fra tidligere nævnt forskning ved vi, at netop skolens kultur samt lærere og vejlederes 
relations kompetence er afgørende faktorer for, hvilket udbytte eleverne får af undervisningen, og om de 
er eller bliver i stand til at gennemføre og fastholde deres uddannelse, hvilket denne undersøgelses 
resultater understøtter. Det må derfor pointeres at denne undersøgelse bekræfter eller styrker 
konklusionerne fra allerede eksisterende viden, og peger på nye muligheder for at udfolde dette yderligere 
af andre veje end de oftest benyttede. 
Resultaterne bekræfter også, at hvis vi vil lære nyt, kræver det et rum, hvor organisationer anerkender, at 
vi træner og øver os i kritisk refleksion (Haslebo, 2010). DFT er med andre ord det rum, hvori 
organisationen accepterer og anerkender, hvilke alternative livsprojekter der kan ligge i skyggen af det, der 
kan se ud som en beskrivelse af en ung frafaldstruet elevs fiasko. I denne skygge opdager deltagerne i DFT 
ofte, at når de giver sig selv lov til at reflektere og lede og ikke kun problemløse for at finde resultater, så 
ligger der ofte andre sociale, historiske og kulturelle livsformer for eleven, som en forbedret relations 
kompetence kan rumme på en anden og mere frugtbar måde, til gavn på sigt, både for dem selv, for eleven, 
for organisationen og for hele samfundet. Disse livsformer forsøges i DFT på bedst mulig måde at forstås, 
rummes og hjælpes videre så uddannelsesinstitutionen og kommunens repræsentanter på denne baggrund 
kan støtte op med de muligheder, som de tilsammen har at gøre godt med, for at hjælpe de unge videre 
med deres uddannelse og liv i det hele taget. 
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5. Bevægelse. Konkret har undersøgelsen af DFT vist, at det, at der hele tiden i en tryg ramme forsøges at 
skabe positioner, hvorfra fagpersoner kan lytte og tale sammen og opdage nye måder at være i relationer 
med både hinanden og de unge på, skaber nysgerrighed omkring hvordan andre anskuer vanskeligheder. 
Herved opstår en fornyet viden om måder at indgå i relationer med de frafaldstruede elever på, som har 
stor betydning for måden at håndtere det problematiske og at skabe eventuelle interventioner til gavn for 
antallet af elever der dermed gennemfører deres uddannelse. Ved at trække på det indsamlede materiale 
er det muligt at undersøge den mening, som deltagerne selv tilskriver deres relations kompetence og 
muligheder for udvikling. Det kræver stolthed og mod at sætte overliggeren højt, ikke blot på egne vegne, 
men også på fællesskabets. Samfundet har vi brug for, at vi etablere rum som DFT, hvor tværfaglighed og 
relations kompetencer kan folde sig ud, hvis vi vil forandringsprocesser. 
 
Diskussion og implikationer for praksis 
Hvorvidt et ungt menneske ses og beskrives som en elev der er i stand til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse eller ej afhænger af mange forskellige faktorer, som yderligere hænger sammen med 
synet på, hvad det vil sige at være ung i dag, hvad det vil sige at være lærer på erhvervsuddannelserne, 
samt ikke mindst, hvad der ud over uddannelse måske er erhvervsuddannelsernes opgave. Der er med 
andre ord tale om måder at tale på, der udelukker andre måder at tale på om 95 % målsætningen, også 
kaldet diskurser, som opstiller usynlige regler for, hvad der kan siges, ses og gøres i den forbindelse, hvilket 
også fremgår af de forskellige fastholdelses tiltags fokus. DFT har fokus på at fortælle andre historier end de 
herskende om unge der ved første øjekast beskrives som frafaldstruede elever. Jerome Bruner (2004) 
påpeger hvor vigtigt det er, at vi bliver i stand til selv, og også til, at få andre til, at fortælle inkluderende 
historier, så det usædvanlige og uretfærdige kan blive konventionaliseret og inddæmmet, så vi kan leve 
med det i en form for meningsfuldhed. Vi må nemlig ikke lade os forlede af den romantiske tro, at livet kan 
leves uden konflikter og uoverensstemmelser. Der vil altid være kløfter mellem intentioner, som Michel 
Foucault skriver (Heede 2004, s.14), og der vil altid være historier at fortælle om disse kløfter, hvilket må 
siges at DFT formår på en særlig og meningsgivende måde for deltagerne.                             
DFT har uden tvivl betydning for udvikling af fagpersonernes relations kompetence og på fastholdelse af 
elever på erhvervsuddannelserne, men der ikke kan udelukkes bias, da jeg selv har været en del af DFT og 
dets udvikling gennem perioden hvorover tiltaget har udviklet sig til det, som det er i dag. 
Praksisfælleskabet på tværs i DFT er dog så unikt, at den positive betydning må tages for pålydende, som 
casestudiet gør med den høje grad af generaliserbarhed der er til stede. Formentlig er der også tale om en 
modning over tid hos deltagerne, da det stort set er de samme personer, der har deltaget i DFT siden det 
startede som et projekt, hvorfor de også som en af deltagerne nævner: ” er blevet mere trænede i netop 
denne måde at arbejde på” og derved måske kommer til at vurdere, at DFT har en helt særlig betydning for 
udviklingen af netop deres relations kompetence.  

Det helt særlige for dette tiltag, er udviklingssynet der arbejdes med og tales om og ud fra i DFT. I mange 
andre beskrevne tiltag bliver der ofte blot talt om behov for tiltag for at flere unge kan gennemføre deres 
uddannelse, men kun lidt om det udviklingssyn, der må følge med, hvis der ikke blot skal etableres tiltag der 
kommer til at handle om unge på tålt ophold. Et sådant udviklingssyn arbejdes der med i DFT, hvilket er det 
helt særlige i forhold til udviklingen af fagpersonernes relations kompetence og som måske er det, som 
deltagerne i virkeligheden beskriver, udgør den helt store forskel, når de sætter ord på hvad DFT betyder 
særligt for dem, og for udviklingen af deres relations kompetence og dermed for fastholdelse af flere 
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elever. DFT`s har, uanset hvordan det vendes og drejes, en særlig betydning og er anderledes forankret end 
de mange andre interventioner, både på denne og andre institutioner, der bygger på et andet 
udviklingssyn, som fortæller helt andre historier om de unge frafaldstruede elever, og ikke mindst om hvad 
der skal til for at hjælpe dem.                                                                                                                        
Betydningen af, at man i DFT er bevidste om udviklingssynet som tiltaget bygger på, og på den viden som 
man har om, at unge i dag bruger uddannelsesstederne til at skabe identitet (Sørensen, 2011) anses for at 
have uvurderlig indflydelse på tiltagets succes. Kastes denne bevidsthed på feltet, så bliver det ekstra 
tydeligt hvor vigtigt det i dette lys er at skabe en kontekst, hvor professionelle kan blive inviteret med på de 
unges uddannelsesrejser og hjælpe dem med at navigere i det farvand, der for mange af de unge er svært 
at sejle i. Eller som en ung har udtrykt det: ”Man kan godt være søsyg, selvom man sejler den rigtige vej”.  
En søsyg ung har brug for fagpersoner der er der for dem og som kan rumme det som de slås med, og som 
er i stand til at indgå i frugtbare relationer med dem, så de kan støtte op om identitetsprocessen og 
uddannelsesvalget, så den unge kan gennemføre sin uddannelse, i stedet for måske at falde i vandet. Den 
evne opøver de professionelle i DFT, hvor de kan reflektere sammen med andre fagpersoner over, hvordan 
det er at være ung i dag, og hvad der måske kan være hjælpsomt, ikke mindst i egen måde at indgå i 
relationer med de unge på.                                                                                                                            
Arbejdslivet, som de unge mennesker skal klædes på til at kunne magte, og som deres lærere og vejledere 
også er en del af, er kendetegnet af at forandring er blevet en permanent tilstand. Derfor er en central rolle 
for vejlederen at kunne magte at være i denne foranderlige proces i relationen med den unge, hvorfor de 
også beskriver det som essentielt at kunne hjælpe med at opbygge styrker og modstandskraft for at kunne 
navigere i den endeløse strøm af forandringer, som både de selv og eleverne befinder sig i. Den ro og det 
rum som DFT tilbyder dem, øger deres præstationer og trivsel i hverdagen, og via udvikling af deres 
relations kompetence, så bliver DFT så betydningsfuldt for dem og deres generelle kompetencer og trivsel 
på arbejdspladsen.                                                                                                                                                          
For flertallet af unge i dag er kvalificering til et efterfølgende arbejdsliv ikke længere det centrale (Sørensen, 
2011). Det handler i stigende grad om udvikling af identitet og antenner til at navigere i modernitetens 
kaotiske samfund. Det kræver, at professionelle lærer at åbne øjnene mellem uddannelsernes tilbud og de 
unges identitetsprocesser og på egen måde at indgå i relationer med de unge på. Trivsel og mistrivsel er en 
del af ungdomslivet og har altid været det, men er nu mere komplekst og kræver mere viden af de personer 
der indgår i relationer med de unge, hvis der skal gøres en forskel for frafaldet på ungdomsuddannelserne. 
Det kræver at fagpersonerne vil de unge og kan rumme deres identitetsprocesser, og det kræver 
opkvalificering af netop relations kompetencen hos fagpersonerne. Selvom mange fagpersoner mener, at 
de besidder kompetencen på forhånd, så kræver opkvalificering og vedligeholdelse af kompetencer viden 
og refleksioner over, også hvad andre gør og kan med deres kompetencer, hvis de skal udvikles yderligere, 
og det skal de, hvis vi vil give plads til den forandringsproces, som er nødvendig, hvis flere unge skal 
gennemføre en ungdomsuddannelse. I DFT forsøger man konkret at sætte gang i en sådan proces ved at 
give de professionelle plads til fordybelse.  

Konklusion. 
Analysen af undersøgelsens resultater konkluderer, at de fortællinger som deltagerne vælger at fortælle 
om DFT, beskriver deres arbejde med de unge som svært og med mange udfordringer, men også som 
noget, som de bliver bedre til og mere tilfredse med via fællesskabet i DFT, som de vurderer, har stor 
betydning for hvordan de hjælper unge frafaldstruede elever til at gennemføre deres uddannelse. Dette er i 
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overensstemmelse med undersøgelsens forankring, idet narrativer netop har til formål at skabe 
sammenhæng og mening i det enkelte menneskes liv og selvforståelse. 
Det er vigtigt at pointere, at hvis målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse i 2015 skal nås, så skal det ikke være et individuelt anliggende for den enkelte 
professionelle at udvikle sin relations kompetence. Det kræver udvikling af fællesskaber som DFT, hvor det 
handler om at arbejde i tværfagligt samspil med andre professionelle, hvis kompetencerne skal udvikle sig. 
Det kan med fordel være et ansvar som organisationer påtager sig, og er således anliggender hvor ledere 
må påtage sig ansvaret for at skabe og stille rum til rådighed, så kompetenceudviklingsprocessen kan 
sættes i gang til gavn både for de unge, de professionelle selv og ikke mindst for organisationen.                
For at kunne drage denne konklusion er alle tænkelige argumenter i materialet forsøgt afprøvet ved en 
diskussion af resultaterne med udenforstående samarbejdspartnere, hvor alle tænkelige former for bias er 
diskuteret. Det konkluderes at DFT både opkvalificerer de professionelles kompetencer og skaber positive 
forandringer til gavn for øget gennemførsel. 
Det skal pointeres, at hele udviklingssynet og mødestrukturen har stor betydning for at alles fagligheder 
kan komme i spil og bidrage til opkvalificering af alles relations kompetence. At mødet foregår i et trygt rum 
med plads til refleksioner og fordybelse, der bliver styret af en bestemt struktur har formentlig uvurderlig 
betydning for konklusionen. Det er specielt for dette tiltag, at det har en anden form for organisering, 
tænkning og udviklingssyn end mange andre tiltag, som måske intensiverer og forstærker den samme form 
for organisering og tænkning, som har været med til at forme de særlige udfordringer, som 95 % 
målsætningen forsøger at reparere på. DFT går nye veje og skaber ny viden samt ikke mindst bidrager til 
nye historier i debatten om frafald på EUD området. 
 
Opsummering af resultater og anbefalinger 
Problematikken vedrørende det store frafald på ungdomsuddannelserne generelt og på 
erhvervsuddannelserne (EUD) i særdeleshed er et nationalt problem. Betydningen af det store antal unge, 
som ikke får en uddannelse, er sigfinikant og har store samfundsmæssige implikationer. Bekymringen for 
95 % målsætningen har affødt mange tiltag på EUD området, fordi frafaldet på især erhvervsuddannelserne 
er hovedårsagen til den træge udvikling på området. Med tiltaget DFT understreges, at en frafaldsindsats 
ikke nødvendigvis er en indsats, der har fokus på de unges mangler. Det er vigtigt at anlægge et nyt 
perspektiv på problemstillingerne og især ændre bevidst fokus fra at anskue de unge frafaldstruede elever, 
som unge der er et problem, til unge der har et problem. Undersøgelsen af DFT viser, hvordan et rum med 
faglig og tværfaglig sparring, som bygger på en nuanceret fagligt begrundet udredende og undersøgende 
indsats af, hvad der er på spil i konteksterne hvor de unge befinder sig, giver mulighed for at tænke nye 
veje og fastholder formentlig flere unge i uddannelse end en tilfældig indsats på baggrund af en uklar 
beskrivelse, der blot indikerer et hjælpebehov, som ikke nødvendigvis indeholder et syn på de 
professionelles relations kompetence og et udviklingssyn på unge som unge der er havnet i vanskeligheder. 
Opfordringen er, at andre skoler og kommuner lader sig inspirere af DFT, og udvikler deres egne tværfaglige 
rum hvor relations kompetencer opkvalificeres og udvikles til gavn først og fremmest for de unge der er i 
gang med en uddannelse, men så sandelig også for de professionelle der arbejder med dem, for de 
professionelles arbejdsglæde og tilfredshed med deres arbejde, samt for samfundet som helhed. 
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Undersøgelsens konklusion bør bruges til at udvikle yderligere fællesskaber på kryds og tværs, både internt 
og eksternt, hvor fagpersoner får tildelt tværfaglige rum, hvori de trygt og roligt kan fordybe sig og udvikle 
deres relations kompetencer, hvilket formentlig vil medføre, at flere unge gennemfører deres uddannelse. 
Følges denne anbefaling skabes der muligheder for at fortælle nye historier om 95 % målsætningen og 
udvikling af professionelles relations kompetencers betydning, måske inspireret af historien, som 
undersøgelsen af DFT har udfoldet.                                                                                                                             
Mit håb er, at vejene som historien om undersøgelsen af DFT viser at man også kan gå, bidrager med 
værktøjer og referencerammer der vil sætte gang i og skabe flere undersøgelser, fx af de unges oplevelser 
af interventionen, i fremtiden. Til gavn både for de mange unge der i dag har svært ved at gennemføre 
deres uddannelse, for professionelle på vores uddannelser og især for vores perspektiver på den fælles 
samfundsudvikling og de problemer som vi skal løse i fællesskab. 
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