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nelse, udforske arbejdslivet og vigtigst af alt sig selv i 
de forskellige situationer”, som ”Udsyn i udskolingen” 
formulerer det, er det positivt og kan indeholde ele-
menter af livsoplysning – afhængigt af, hvilke aktivi-
teter, det udmøntes i. Hvis det indsnævres til at handle 
om det individuelle valg eller endnu snævrere valget, 
vil det, som vejledningsforskeren Randi Skovhus pe-
ger på, ikke rumme det bredere, undersøgende udsyn 
mod flere livsperspektiver og fællesskab med andre.

Der er derfor grund til at være opmærksom på el-
ler skeptisk overfor udformninger af karrierelærings-
aktiviteter, som fokuserer snævert på valgprocessen 
ud fra en økonomisk effektivitetsmålsætning. Men 
det er ligeså vigtigt at være skeptisk overfor arbej-
det med udvikling af elevernes personlige og sociale 
kompetencer som led i karrierelæring eller uddannel-
sesparathedsvurderinger. Psykologiserende eller tera-
peutiserende aktiviteter, f.eks. med elever, som bliver 
opfattet som ’sårbare’ eller ’svage’, kan skygge for et 
kritisk blik for bagvedliggende uligheder og sam-
fundsmæssige forhold.

Vejledningsteori, vejlederkvalifikationer og vej-
ledningsetik er fundamentet for arbejdet med karri-
erelæring. Det skal sikre, at det ikke bliver til teknik 
og manualer, men til teoretisk og etisk funderet, re-
flekteret arbejde med børns, unges og voksnes ’udsyn 
mod livet’ og udvikling af deres ’perspektiver på ud-
dannelse, udforskning af arbejdslivet og vigtigst af alt 
udforskning af sig selv i de forskellige situationer’.
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siden sidst

redigeret af // 
OLE WIsLER OG TORBEN ELsIG-pEDERsEN

Kom og vær en del af vores fællesskab og 
mød nye venner.

Du møder en prøvefri skole med praktiske 
og kreative værksteder og hvor vi sammen 
har fokus på din personlige udvikling og 
livsglæde.

Læs meget mere om vores tilbud på:
www.efterskolenhelle.dk

Helle for fællesskab og udvikling
Efterskoleophold for sent udviklede unge

 

Kom og vær en del af vores fællesskab og 
mød nye venner.

Du møder en prøvefri skole med praktiske 
og kreative værksteder og hvor vi sammen 
har fokus på din personlige udvikling og 
livsglæde.

Læs meget mere om vores tilbud på:
www.efterskolenhelle.dk

Helle for fællesskab og udvikling
Efterskoleophold for sent udviklede unge

 

En ny chance – en unik mulighed

HjælpeGuide 
Nyt STU-tilbud på Efterskolen Helle
HjælpeGuide er et flerårigt forløb for unge  
med interesse for turisme og service. Der er  
bopligt, og gennem undervisning, bo- og job-
træning samt individuel vejledning hjælpes  
den unge på rette vej – mod en meningsfuld 
tilværelse.
HjælpeGuide optager fire unge årligt, og der 
er optagelse året rundt. 
Yderligere information, tlf. 8638 4466

Efterskolen Helle, Dyrehavevej 28, 8500 Grenaa.  
www.efterskolenhelle.dk

Danmark halter 
bagefter
Danmark er i den lave ende i OECD, når det gælder om at 
få unge med en videregående uddannelse i job. 83 procent 
af de danske unge i alderen 25-34 år med en videregående 
uddannelse er i arbejde. Det viser publikationen ’Education 
at a Glance’.

Danmark indtræder derfor på en 20. plads ud af 33 lande i 
OECD, når man måler på, hvor gode landene er til at få velud-
dannede unge i arbejde.

Det land, hvor flest unge med en videregående uddannelse 
er i arbejde, er Island. Her er 92 procent af de 25-34 årige i 
arbejde. 2. og 3.-pladsen indtages af Nederlandene og Luxem-
bourg.

fare for mindre dygtige faglærte 
De korte uddannelsesaftaler med virksomheder, der tager 
elever fra erhvervsskolerne i praktik, risikerer at gå ud over 
kvaliteten i de faglige uddannelser. Det er konklusionen i 
Danmarks Evalueringsinstitut – EVAs – evaluering af korte 
uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne.

»Evalueringen viser, at flere elever oplever at starte forfra, 
når de skifter arbejdsgiver, fordi arbejdsgiveren ikke ved, 
hvad de kan i forvejen, og hvad de skal lære, mens de er hos 
dem. Det giver stor risiko for faglige huller i elevernes ud-
dannelse,« fortæller Pernille Hjermov, der er projektleder hos 
EVA.

Punkterer fordomme om 
faguddannelser
Nordea-fonden har øremærket 75 millioner kroner til 
at øge attraktionsværdien og prestigen af de danske er-
hvervsuddannelser. De har sammen med Erhvervsskoler-
nes ElevOrganisation søsat det nye rollemodelkorps, som 
skal sætte fokus på erhvervsuddannelserne via ung-til-
ung-vejledning i grundskolerne

En af de mange unge rollemodeller er Casper Steppat, 
der er ved at uddanne sig til VVS’er og energispecialist. 
Med en studentereksamen og et gennemsnit på 11,3 er 
han med til at punktere myten, om at håndværksuddan-
nelser kun er for unge, der ikke kan klare sig i gymnasiet.

EVA anbefaler bl.a., at skolerne følger med i elevernes læ-
ring på tværs af forskellige praktikvirksomheder og uddan-
nelsesaftaler, og at der er dialog med virkosmheder.
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Diplom i Uddannelses-,  
Erhvervs- og  
Karrierevejledning 
som digital uddannelse?
Uddan dig til vejleder i et fleksibelt, digitalt undervisningsforløb med UC SYD’s Diplom  
i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning (DUEK) som digital uddannelse.  
Uddannelsens indhold og krav følger den ordinære DUEK, men undervisningen foregår  
digitalt med udgangspunkt i principper om Cooperative Learning.
 
Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig senest 1. december 2017
evu.ucsyd.dk/uddannelse/19

ucsyd.dk/videreuddannelse
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10 skarPe/tema: karrierelæring

tekst // 
torben elsig-Pedersen, redaktØr

_01
Hvordan ser du skiftet fra den åbne vejledning til en mere målrettet 
karrierevejledning og karrierelæring?
»Jeg mener, det er omvendt, for karrierelæring gør vejlednin-
gen mere åben og handler i højere grad om at se og under-
søge flere muligheder end om at afklare og fokusere. Det er 
rigtigt, at det politiske fokus på vejledning er at afklare og 
målrette, men i en tid, hvor den største del af de unge er over-
ladt til at foretage afklaring med deres forældre, fordi de ikke 
får individuel vejledning, er der et stort behov for, at de unge 
i folkeskolen gør sig erfaringer, oplever og drøfter med hin-
anden, åbner op og udvider perspektiverne. Og det er netop, 
hvad karrierelæring tilbyder, og måske derfor er det blevet 
så populært.«

_02
Hvad er karrierelæringens styrke?
»For det enkelte barn, unge og voksne er styrken, at det hand-
ler om at udvide perspektiver, lære om sig selv, om uddan-
nelse og om arbejdsmarkedet. Der er ikke et bestemt resultat, 
for den enkelte får selv mulighed for at reflektere og finde 
svar. I karrierelæringsaktiviteter er der ikke så meget snak 
om ’det rigtige valg’. Det handler om at undersøge mange 
valg i forhold til uddannelse, arbejde og veje i livet. I dag er 
karrierelæring mest udbredt i folkeskolen og gymnasiet og 
tildels også på universiteterne, men jeg mener, der er store 
perspektiver i forhold til at tilbyde karrierelæringsaktiviteter 
i forbindelse med vejledning til voksne, som livet i gennem 
kan have faser, hvor det kunne være godt at sætte fokus på 
balancen mellem arbejde, familieliv og øvrige interesser og 
livsvilkår.«

_03
Kan man sige, at skiftet fra fokus på valg til karrierelæring er en di-
rekte konsekvens af konkurrencesamfundet med fokus på præstation?
»Politisk er man måske fascineret af tanken. Nogle kan måske 
have tanken, at gymnasieelever skal være mere målrettede 
og fokuserede. I gymnasiereformen lægges op til at inddrage 
erhvervsmæssige elementer i undervisningen, men man skal 
passe på ikke at lukke vejledningen, men derimod sørge for 
at åbne og reflektere over muligheder.
Om man tænker det ind i konkurrencesamfundet er svært at 
vide, og jeg tror der nogen gange lægges noget forskelligt i 
begrebet karrierelæring. Nogle forstår måske begrebet mere 
i retning af fokus og målrettethed. Men for vejledere kan 
fokus på karrierelæring give rum for at arbejde med mere 

udvidende perspektiver med ALLE elever. Og måske være 
en mulighed for at sætte fokus på vejledningens brede og 
almene del, som bør være tilgængelig for alle. Det at vælge 
noget er en læreproces, det er ikke noget man gør en gang. 
Det gentages mange gange gennem livet. I karrierelæringens 
tænkning er udgangspunktet, at du udvikler dig hele livet. 
Og der opfordres til åbenhed over for, at du bevæger dig, og 
udvikler tillid til at du fortløbende kan undersøge og træffe 
nye valg, f.eks. i forbindelse med frafald og omvalg. Det byg-
ger på et læringsperspektiv. Det står faktisk i kontrast til den 
målrettede diskurs, hvor der er stort fokus på at vælge rigtigt 
første gang.«

_04
Hvad er det afgørende nye?
»Vejledere kender godt det her, for det ligger i deres professi-
on og i flere forskellige teorier og metoder. De forstår karriere 
som et livsbalancebegreb. Det nye er, at karrierelæring gribes 
politisk og derved får betydning i forhold til, at det skrives 
ind i reformer og politiske forslag, så der nu skal arbejdes 
med det i skolen og i gymnasiet.« 

_05
Hvordan udfordrer det vejlederen at skulle arbejde med karrierelæring?
»Vejlederne i Ungdommens Uddannelsesvejledning og i Stu-
dievalg har altid arbejdet med læring i vejledningen og lavet 
masser af gode aktiviteter, men UU-vejledningen har også 
været igennem en periode, hvor de er blevet kraftigt beskåret 
og er blevet bedt om at arbejde mere med målretning, afkla-
ring og uddannelsesparathed. Vejlederne kan rigtig meget i 
forhold til karrierelæringsaktiviteter i skolen og min erfaring 
er, at vejlederne er glade for at få den del af deres faglighed 
sat i spil. Karrierelæring må foregå i samarbejde med uddan-

//  i karrierelæring anerkender vi, at 
der ikke er rigtige valg, men at der 
er mange muligheder for at vælge sin 
karriere, sit arbejde og veje i livet.

rie tHomsen, forsker

Karrierelæring åbner verden
Rie Thomsen, forsker i karrierevejledning og karrierelæring på DPU/Aarhus universi-
tet, ser en åben og reflekterende vejledning som en god mulighed for mennesker, der 
lever i en verden, hvor  forandringer er et vilkår og hvor alle må træffe beslutninger om 
uddannelse og arbejde flere gange i livet
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nelsesinstitutioner og erhvervsliv, og for nogle vejledere er 
det nyt, at de også kan være koordinator og omdrejnings-
punkt for det samarbejde. Nogle skoler har ikke tradition for 
at samarbejde i så udstrakt grad, som der lægges op til.«

_06
Hvordan går det med karrierelæring i folkeskolen, hvor der jo har 
kørt et stort udviklingsprojekt under titlen Udsyn i udskolingen?
»Projektet har været med til at løfte vejledningsopgaven i fol-
keskolen og pege på skolernes ansvar. I forlængelse af refor-
merne på skoleområdet ligger ansvaret for ”Uddannelse og 
job” hos skoleledelsen. Vi vidste, at ikke alle levede op til det 
ansvar, men med Udsyn i udskolingen har det fået nyt fokus 
og inspiration til at leve op til ansvaret. Så længe Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning ikke har ansvaret for den al-
mene vejledningsindsats i skolen er skoleledelsernes priorite-
ring afgørende vigtig. Og lærerne mangler efteruddannelse.« 

_07
Hvordan ser et godt forløb omkring karrierelæring ud i en folkeskole?
»Man bør tænke, at det er et forløb som er på alle årgange, 
emnet ”Uddannelse og job” er beskrevet på samtlige klasse-
trin, så opgaven er at overveje aktiviteter på forskellige klas-
setrin og lægge en progression ind i emnet. Desuden skal et 
godt forløb afspejle de lokale muligheder for et samarbejde 
med erhvervslivet, og har tænkt forældrene ind i forhold til, 
hvad de kan tilbyde fra deres arbejdspladser og arbejdsliv. 
Og det bør overvejes om der er særlige normer, der gør sig 
gældende i lokalområdet, som det er vigtigt at tale om. Er 
det et sted, hvor alle vælger gymnasiet eller alle en håndvær-
keruddannelse? Der er ikke noget galt med normerne, men 
skolen skal sætte en refleksion i gang hos den enkelte elev, så 
eleven og forældrene er bevidste om, hvordan normerne i et 
lokalområde spiller ind på valget.«

_08
Bliver de unge bedre i stand til at træffe et uddannelses- 
og erhvervsvalg eller bliver de mere forvirrede?
»Jeg håber, de bliver mere trygge i deres valg og derfor bedre 
til at træffe et valg, for de får en oplevelse af, hvad der er vig-
tigt for dem. De får indsigt i, at hvis ting forandrer sig, og det 
vil de gøre, så kan de finde ud af det på ny. De lader sig ikke 
slå ud af forandringer, for de har lært, at de kan undersøge 
mulighederne på ny og finde ud af, hvad der er vigtigt for 
dem og for andre. Forandringer er et vilkår. Med karrierelæ-
ring er målet, at den enkelte lærer at håndtere forandringerne 
og får tillid til at de selv kan træffe beslutninger om deres 
liv.« 

_09
Politisk er der stor fokus på valg af erhvervsuddannelse. 
Hjælper karrierelæring dette ønske på vej?
»Ja og nej. Karrierelæring skal ikke gøre noget bestemt, det 
ville også bryde med vejledningens etik. Men det kan godt 
være, at fordi man gør mere ud af at udvide perspektiverne, 
så tager de unge andre valg. Udsyn i udskolingen viste f.eks., 
at de åbne og reflekterende aktiviteter bidrog til, at flere ele-
ver har fået et mere positivt syn på erhvervsuddannelserne og 
markant flere kan forestille sig at vælge erhvervsuddannelse.«

_10
Når karrierelæringsbegrebet tager over og når vejledningen i UU er 
fokuseret om de 20 procent uafklarede. Er der så ikke risiko for, at 
man mister grebet om et fokus på vejledning til livet? 
»Jeg synes også, det er forkert, at den individuelle vejledning 
er målrettet bestemte grupper. Vi har et komplekst uddan-
nelsessystem og et arbejdsmarked og arbejdsliv i forandring, 
hvilket stiller store krav til mennesker. Vejledning skulle 
være en ret til alle hele vejen gennem livet. 

med karrierelæring får den vejledte redskaber til at håndtere forandringer, mener rie thomsen.
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tema: karrierelæring

også formand for det ekspertudvalg, 
der har rådgivet og introduceret den 
nye forberedende grunduddannelse for 
regeringen med rapporten ”Bedre veje 
til en ungdomsuddannelse”. 

I øjeblikket forhandles der om den 
nye forberedende grunduddannelse, 
der blandt lægger op til, at kommuner-
ne skal levere en koordineret og sam-
menhængende ungeindsats i vejled-
ningen. Det kan både give et kvalitativt 
løft, men flere er også bekymrede, hvis 
ikke uddannede vejledere skal sikre 
vejledningsfagligheden – også i forbin-
delse med karrierelæringen af de unge.

Et stykke vej endnu
Det er vigtigt, karrierelæringsbegrebet 
ikke tages som gidsel, og blot bliver et 
stringent, politisk værktøj, der skal få 
presset de unge igennem uddannel-
sessystemet med ét rigtigt valg og helt 
uden pauser, mener Danmarks Vejle-
derforening.

»Nogle politikere taler om valgét, 
som om der kun er et. Og ikke, at der er 
tale om en lang række af valg – gennem 
hele livet. Det er vigtigt, at karrierelæ-
ring ikke gøres til en manual« siger 
Carla Tønder Jessing, der er vejleder-
foreningens nye formand. Hun oplever, 
at der er store kommunale forskelle på, 
hvorledes det timeløse emne “uddan-
nelse og job” gennemføres, og hvem 
der varetager gennemførelsen.

Undervisningsministeriet anbefaler 
blandt andet, at der i grundskolen af-
sættes minimum 25 timer til emnet 
”uddannelse og job” på kommunens 
skoler. Der skal også udarbejdes planer 
for, hvordan timerne i emnet ”uddan-
nelse og job” kan arbejde sammen med 
de øvrige fag. Og der skal laves planer 
for, hvordan der kan skabes sammen-
hæng med de aktiviteter, eleverne der-
udover deltager i. 

Der er en ny æra på vej i vejlednings-
kulturen på de danske skoler. Det 

er slut med sodavandsbesøgene. Dér, 
hvor eleven blot kommer ud på en 
virksomhed, ser fabrikken og får en 
sodavand i kantinen. Eleverne skal 
fremover lære om sig selv og de mange, 
forskellige karrieremuligheder, der lig-
ger i livet. Nu skal der være tid til både 
forberedelse og refleksion. Den nye, in-
tegrerede vejledningsfacon med karri-
erelæring implementeres i stor stil som 
en del af undervisningen i både folke-
skolen, efterskolen og gymnasiet. 

Undervisningsministeriet har lavet 
en klar beskrivelse med anbefalinger til 
implementering i emnet ”uddannelse 
og job”. Efterskolerne har netop udgi-
vet hæftet ”Muligheder for Karrierelæ-
ring”. Og i den nye gymnasiereform 
er karrierelærings-ambitionen skrevet 
ind i loven, så det fra i år skal være en 
del af undervisningen. 

Karrierelæring har dog igennem flere 
år været en del af værktøjskassen hos 
uddannede vejledere på landets Stu-
dievalg og UU-centre, så det er i vejle-
derkredse vigtigt, at denne erfaring og 
viden kommer eleverne til gode ude på 
landets mange skoler. 

Forskellige motiver
Ambitionen omkring brugen af begre-
bet karrierelæring, og hvorledes det 
skal implementeres, er dog båret af de 
øjne, der ser. Hele skolevæsenet og vej-
ledningen af de unge har gennem en 
årrække været præget af mange politi-
ske kampe.

»Grundlæggende er det således, at 
der er nogle politikere, der vil have de 
unge én vej, mens der er andre, der vil 
noget andet. Det er de vilkår, som vejle-
dere må leve med. Strukturen fra oven 
står ikke lige til at ændre. Derimod kan 
kulturen, som I står for, blandt andre 

påvirkes af jer selv,« sagde Jakob Fugl-
sang, uddannelsesredaktør på Politi-
ken, på Efterskolernes nyligt afholdte 
Vejlederkonference. 

Det understøttes af Stefan Hermann, 
der er rektor på professionshøjskolen 
Metropol.

»Jeg ser grundlæggende to forståelser 
omkring begrebet karrierelæring: Den 
politiske, der har en målsætning om 
at få flere til at vælge en erhvervsud-
dannelse. Den anden, er en mere pæ-
dagogisk orientering, der er mere bred 
og med fokus på at styrke den unges 
praktiske og erhvervsrettede erfaringer 
og søgeprocesser, fordi de uagtet om de 
vælger en gymnasial eller erhvervsret-
tet ungdomsuddannelse, skal forholde 
sig til erhverv, et fag, en profession med 
videre,« siger Stefan Hermann. Han sy-
nes selv, at karrierelæring er et dårligt 
ord, der konnoterer rundsave, mange 
penge og læring uden forbindelse til 
substans.

»Alle trækkræfterne har de sidste 10 
år peget i retning af gymnasiet; det vil 
derfor være en god idé at gøre mere ud 
af de erhvervsrettede spor,« siger Stefan 
Hermann. Han anerkender, at der det 
seneste år er kommet mere og mere fo-
kus på de erhvervsrettede uddannelser, 
og at karrierelæring kan bidrage til at 
åbne for en mere nuanceret vejledning 
af de unge.

»Karrierelæring bør ikke alene hand-
le om valget. Det skal og kan også gøre 
de unge i tvivl, de skal erfare og reflek-
tere omkring flere erhverv eller uddan-
nelser,« siger Stefan Hermann. 

Han påpeger dog, at karrierelæring 
ikke er nok i sig selv til at hjælpe alle de 
unge, der ikke er uddannelsesparate. 
Nogle skal måske ikke have en uddan-
nelse, men måske et arbejde som træ-
desten til senere kvalificering i stedet, 
mener Stefan Hermann. Han er i øvrigt 

Slut med sodavandsbesøg
Karrierelæring vinder frem i de danske skoler. Vi har set nærmere på, hvorledes 
skoleledere, uddannelseseksperter, erhvervslivet og vejlederne modtager de nye 
udfordringer, der ligger i implementeringen af de nye læringsveje

tekst // 
ole Wisler , journalist

>>>
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Men der er et stykke vej endnu, me-
ner Carla Tønder Jessing.

»Vi ser, at nogle kommuner bruger 
UU i stor grad, og køber sig til under-
visning på skolerne i emnet ”uddannel-
se og job”. Helt generelt vil jeg dog sige, 
det ikke er tilstrækkeligt alle steder. 
Grundlæggende er lærere ikke uddan-
nede til at levere karrierelæring. Vi skal 
derfor sikre, at den faglighed, der lig-
ger hos de uddannede vejledere, bliver 
definerende for, hvorledes der arbejdes 
med karrierelæring på skolerne,« si-
ger Carla Tønder Jessing og forklarer, 
at Danmarks Vejlederforening helt 
grundlæggende støtter ideen om at få 
integreret karrierelæring på skolerne, 
så eleverne kan få god tid til at arbej-
de med og reflektere over, hvordan de 
kommer derhen i livet, hvor de gerne 
vil være. 

Valgfokus lukker ned 
Typisk sker der det i skolen, at eleven 
er interesseret i at deltage i aktivite-
terne, når eleven endnu ikke har truffet 
et uddannelsesvalg og de vurderer, at 
aktiviteterne kan hjælpe med at træffe 
et valg. Når eleven er afklaret, så skif-
ter aktiviteterne betydning for mange 
unge på den måde at de oplever, at det 
ikke er relevant at deltage i aktivite-
terne. 

»For mange unge lukker valgfokus 
ned og snævrer ind fremfor at lukke op 
for nysgerrighed, undersøgelse og for 
at skabe refleksion i forhold til job, ud-
dannelse og til at lære sig selv at kende 

i forskellige sammenhænge« siger 
Randi Boeskifte Skovhus. Hun er lektor 
ved VIA University College i Aarhus, 
og så har hun netop afleveret sin ph.d. 
afhandling om uddannelses-, erhvervs- 
og karrierevejledning i grundskolen og 
hvordan den giver mening for unge.

Hun mener også, der er et stort poli-
tisk fokus på at få de unge til af træffe 
et valg og få dem hurtigt igennem ud-
dannelserne. Og samtidigt meget gerne 
også at få flere rettet ind mod erhvervs-
uddannelse.

»Hvis vi gerne vil have flere til at tage 
en erhvervsuddannelse, er vi også nødt 
til at give flere unge mulighed for at 
være nysgerrige på det. Men der bør i 
det hele taget arbejdes på, at alle unge 
får kendskab til og erfaringer med alle 
uddannelser og erhverv og kommer til 
at reflektere over disse,« siger Randi 
Skovhus. Hun påpeger, det er vigtigt at 
understøtte, at unge får et godt grund-
lag for at vælge frem for overvejende at 
understøtte, at de vælger.

»Jeg synes, at karrierelæring lige 
netop bidrager til det fornemme for-
mål med folkeskolen, der er beskrevet 
i Folkeskoleloven. Karrierelæring kan 
bidrage til at eleven får kendskab og 
erfaring og lejlighed for at reflektere og 
forstå betydningen af det arbejdsrum 
og det samfund, man skal leve i Og 
også at kunne forholde sig til sit eget liv 
i samspil med fælleskabet,« siger Randi 

Vil du Vide mere

”muligheder for karrierelæring” – om 
eksperimenterende obligatorisk brobyg-
ning og brobygningsrelaterede aktiviteter 
på efterskolerne: goo.gl/hmPcyp

”uddannelsesvalg, vejledning og kar-
rierelæring i et ungeperspektiv” 
Cefu’s rapport med Centrale konklusio-
ner fra følgeforskningsprojektet ‘fremti-
dens valg og vejledning: goo.gl/2cWXfd

Skovhus. Hun foreslår i i sin ph.d. af-
handling, at der arbejdes for et perspek-
tivskifte fra at vejledningsaktiviteter 
primært skal føre til valg af uddannel-
se til, at de skal have et større fokus på 
den vigtige læring om uddannelse, ar-
bejde og den unge selv i relation hertil, 
som deltagelse i vejledningsaktiviteter 
kan bidrage til. Det er en vigtig opgave, 
der kræver ressourcer for at lykkedes.

»Successen hænger sammen med 
skolens og lærernes undervisning i 
emnet uddannelse og job. Her kan UU-
centrene og vejlederne bidrage med 
kvalificeret support, så der skabes et 
godt fundament for karrierelæring,« si-
ger Randi Skovhus. Hun synes, der ar-
bejdes for lidt med emnet uddannelse 
og job i dag, da ambitionen faktisk er, 
at det skal integreres i alle fag.

Erhvervslivet tror på 
karrierelæring 
Ude i erhvervslivet modtages ideen 
med karrierelæring positivt. Specielt 
fordi den kan være med til at sikre kva-
lificeret og omstillingsparat arbejds-
kraft til virksomhederne. Tænketan-
ken DEA, der er en sammenslutning af 
danske erhvervsorganisationer og virk-
somheder, skriver i sin årsberetning:

”Når man er ung i Danmark, kigger 
man ikke særligt meget på, hvilket ar-
bejde man kan få, men mere på, hvad 
man har lyst til. Jeg er bekymret for, at 

//  karrierelæring bør ikke 
alene handle om valget. 
det skal og kan også 
gøre de unge i tvivl, de 
skal erfare og reflektere 
omkring f lere erhverv eller 
uddannelser. 

stefan Hermann, rektor

tema: karrierelæring
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vores uddannelsessystem på længere 
sigt ikke kan levere den arbejdskraft, 
som virksomhederne har brug for.” 
Stina Vrang Elias, administrerende di-
rektør i DEA. Hun synes, at især to ting 
er interessante ved karrierelæring. 

»For det første anerkendelsen af, at 
det danske uddannelsessystem inde-
holder utrolig mange valg. Og det er 
sværere at vælge i dag blandt andet 
fordi vi – heldigvis – ikke i samme grad 
som tidligere vælger den vej, som vo-
res forældre gjorde. For det andet kan 
jeg godt lide, at karrierelæringsbegre-
bet er en betegnelse for det samlede 
liv og ikke alene fokuserer på uddan-
nelse og erhverv. Det oversætter jeg 
til, at det handler om, hvilken type af 
liv, som passer til lige præcis Sofie el-
ler Rasmus,« siger Stina Vrang Elias. 
Hun finder det derfor oplagt at bruge 
karrierelæring, som et centralt element 
i et fremtidigt udviklingsprogram for 
udskolingen i grundskolen, og at der 
også afsættes tid og ressourcer på de 
respektive gymnasier til at integrere 
karrierelæring med fagene.

»Det er min opfattelse, at karrierelæ-
ring skal være meget tæt koblet og in-
tegreret i det faglige indhold. Og at der 
nu ligger et ansvar hos lærerne ude på 
skolerne. Projektet om karrierelæring 
i gymnasierne i Region Hovedstaden 
peger på, at de uddannede vejledere 
fra Studievalg kan understøtte lærerne 
i arbejdet med karrierelæring, ligesom 
de kan støtte den unge i mere individu-
el vejledning,« siger Stina Vrang Elias. 
Hun ser ikke den store konflikt i intro-
duktionen af karrierelæring i undervis-
ningen. Så længe man har for øje, at der 
altid tages udgangspunkt i den enkelte 
elev, vil man også honorere samfun-
dets og virksomhedernes behov.

»Hvis vi lærer de unge at træffe valg 
med udgangspunkt i deres egne evner, 
motivation og lyst, så er målet jo, at de 
ikke falder fra eller vælger om i samme 
grad som i dag. Så der er ikke tale om 
en modsætning i mine øjne – snarere at 
de unge skal lære at vælge den vej, som 
er den rigtige for lige præcis dem. Og 
det vil med al sandsynlighed lede til 
mere differentierede valg end det, som 
vi ser i dag,« slutter Stina Vrang Elias.

MARIE ANKER JACKsON , vejleder , 
uu bornHolm

»Jeg tænker karrierelæring er den rig-
tige måde, når eleven skal blive klogere 
på valg og valgmuligheder. Det nye er, 
at der skal afsættes mere tid til at reflek-
tere: Hvad er det man godt kan lide, og 
hvad man bryder sig mindre om. Her 
på Bornholm har man købt UU ind, så 
man er sikker på, at karrierelæringen 
kommer korrekt ind på skolerne. 

tema: karrierelæring

karrierelæring: Det mener...
NICLAs FICK , 
skoleleder På sydbornHolms 
Privatskole (tidligere skolelærer 
ved udskolingen På rØnneskolen)

»Jeg synes godt om karrierelæring, 
og har deltaget i et givende projekt 
faciliteret af UU. Karrierelæring og 
”åben skole” er som skabt til at give 
en bedre synergi i hverdagen. Det er 
læreren, der står for undervisnin-
gen, og er med til at sikre, der sker 
et flow. Det forstyrrer, når der kom-
mer nogen udefra og skal undervise. 
Så det at knytte karrierelæringen til 
en af skolens lærerne er bedre for 
eleverne.

Det er min erfaring fra projektet, 
at eleverne i 7-9 klasse har stor gavn 
af deres logbog i forhold til deres re-
fleksioner. Og det er vigtigt, man gør 
det over tid. Det giver eleverne den 
bedste karrierelæring.

Jeg har dog oplevet, at karrierelæ-
ringen i folkeskolen desværre er gået 
lidt i stå, fordi der simpelthen ikke er 
tid nok. Det er paradoksalt, når nu 
børn og lærerne er på skolen mere 
end nogensinde.«

//  faktisk er der sket en 
stigning her på bornholm, 
hvor nu godt 30% vælger 
en erhvervsuddannelse 
mod tidligere 25%.

Vi har eksempelvis erfaret, at er-
hverv, der typisk tidligere havde lidt 
lavstatus blandt eleverne, får meget 
mere respekt, når nogen har fået lov at 
tale begejstret om eksempelvis det at 
være kok eller elektriker. Faktisk er der 
sket en stigning her på Bornholm, hvor 
nu godt 30% vælger en erhvervsuddan-
nelse mod tidligere 25%.«
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Forbereder dig til fremtiden
Efterskolen Østergård er en 

efterskole for elever med særlige 

forudsætninger for læring. Hos os 

vægter vi de praktiske, kreative 

og musiske fag, hvor de bærende 

elementer i vores pædagogiske 

arbejde er struktur og forudsige-

lighed. 

På Efterskolen Østergård arbej-

der vi ud fra værdierne respekt, 

tryghed, ansvar og ligeværd.

Gennem mange års erfaringer 

har vi skabt et trygt læringsmiljø, 

hvor glæden, trivslen og fæl-

leskabet er i centrum. Det sikrer, 

at eleverne udvikler personlige, 

sociale og faglige kompetencer. 

Vores mål-

sætning med 

eleverne er, at 

de skal udvikle 

alsidige evner 

som mennesker 

og medborgere. Vi forbereder 

vores elever til fremtiden. 

Østergårdstræde 42, 4735 Mern

Tlf. 55 39 61 30

www.efterskolenøstergård.dk

Scan koden for 

at besøge siden 

for kommende 

elever.

“En
oplevelse
for livet”

På�Ærø�Efterskole�kan�alle�være�med.�
Vi�er�en�efterskole�med�praktiske�
værksteder�og�vægten�på�trygt�
fællesskab.

LÆS�MERE�PÅ
WWW.AEROE-EFTERSKOLE.DK

TRANDERUPGADE�59
5970�ÆRØSKØBING

TLF.:62�52�17�24
AEROE@AEROE-EFTERSKOLE.DK

HVAD ER EN UNGDOMSHØJSKOLE?
En Ungdomshøjskole er en alment dannende 
skole for unge, der ønsker at fordybe sig i
kreative, teoretiske eller praktiske fag. Her kan 
de finde ud af, hvad de har lyst til, er gode til 
og lære sig selv bedre at kende. En højskole er 
en fri skoleform uden eksamener, men med en 
lang tradition for at ruste unge mennesker til 
livet og til at indgå i forpligtende fællesskaber.

VENSKABER OG VEJLEDNING
Højskoler er kostskoler, hvor man kommer 
meget tæt på hinanden og lærer sigselv bedre 
at kende. Der opstår stærke venskaber, og der 
er også tid til fortrolige snakke imellem elever 
og undervisere. Under opholdet er der pro-
fessionel og kyndig uddannelsesvejledning.  
Det sociale og faglige miljø er intenst, og 
underviserne er engagerede og møder elev-
erne i øjenhøjde. Det ruster de unge til at tage 
de valg efter opholdet, som er de rigtige for 
dem. Rigtig mange af vores elever kommer 
videre i uddannelse efter et ophold hos os.UN
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GOKART
For dig der i forvejen kører 
gokart og ønsker at udvikle 
dit talent og dyrke din inte-
resse for gokart.

TEKNIK/AUTO 
For dig der tænker på at 
blive smed, mekaniker, 
ingeniør, maskinoperatør, 
elektriker, maskinmester 
eller lignende.

Tronsø Efterskole & Fri Fagskole

HESTE – TRONSØ 
EQUESTRIAN
For dig der overvejer de hestefagli-
ge uddannelser berider, ridepæda-
gog, ridelærer/ træner, hestemas-
sør - eller som talentudvikling for 
dig, der dyrker konkurrence. 

TURISME, 
OPLEVELSER OG 
GASTRONOMI 
For dig der har interesse i oplevel-
ses-/turistbranchen.

LANDBRUG
For dig der har interesse i land-
bruget, og er klar til et år, hvor 
fagligheden er i højsædet. 

Tronsø Parkvej 40 ı 7200 Grindsted  
Telefon 75 32 07 22 ı mail@tronsoeskolen.dk 
www.tronsøskolen.dk

TronsøSkolen, der i forvejen drives 
som en Fri Fagskole, forventer med 
en godkendelse fra ministeriet, at 
blive en kombinationsskole der også 
indeholder efterskole fra august 
2017.

TronsøSkolen er et naturligt valg for 
unge, der er nysgerrige på hvordan 
en praktisk vej til ungdomsuddan-
nelse kan forløbe, uanset om frem-

tiden skal være på et gymnasie eller 
på en erhvervsuddannelse.

TronsøSkolen tilbyder skoleophold 
– med 9. eller 10. klasse eller som 
erhvervslinje indenfor følgende 
retninger: 

• Gokart
• Teknik / auto
• Heste – Tronsø Equestrian
• Turisme, oplevelser  
 og gastronomi
• Landbrug

Efter et år på Erhvervslinjen har du  
mulighed for at starte på Grundforløb 2 

på en erhvervsuddannelse. 

Kontakt skolen 
og få en aftale 

om rundvis-
ning.
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tema: karrierelæring

skal drives frem, men det behøver ikke 
blive omsat på den måde. Vi vejledere 
ser ikke kun én linær vej for det enkelte 
menneske.«

Tekniske forhindringer 
og nye veje
Vejledere har traditionelt et ret stramt 
skema med faste dage på skolerne. 
Hver vejleder har typisk ansvaret på 
5-8 skoler, så det kræver en langsigtet 
planlægning. Derfor er der nogle rent 
tekniske udfordringer i at skulle bidra-
ge med vejledning i undervisningen.

»Det kræver en vis fleksibilitet, at 
kunne bidrage til skolernes undervis-
ning, så man kan få plads til det i ka-
lenderen,« siger Claus Lei Hansen, der 
også oplevede, at skolerne skal vænne 
sig til at huske, vejlederne er der og få 
booket sig ind.

Erfaringerne fra projektet er, at be-
grebet karrierelæring bliver fortolket 
og implementeret forskelligt fra skole 
til skole og fra lærer til lærer. Det un-
drer ikke Claus Lei Hansen.

»Hvis man ser på den måde karri-
erelæring er blevet brugt i vejlednings-

Det kan lade sig gøre at levere en 
god karrierelæring til eleverne, 

hvis man opstiller gode rammer for et 
samarbejde mellem underviser og vej-
leder. Det lykkedes i det store projekt: 
”Karrierefokus – i og efter gymnasiet.” 

»En af grundene til, vi i studievalg 
synes så godt om projektet, er at vi har 
så begrænset tid med eleverne. Så det 
er godt, lærerne kan få noget ind med 
undervisningen også,« fortæller Claus 
Lei Hansen, der er studie- og karrier-
evejleder hos Studievalg København. 

Målet med at hjælpe eleverne til at 
mestre overgangs- og valgsituationer 
nu og senere, er ikke nyt for Claus Lei 
Hansen og kollegaerne hos Studievalg 
København. Det nye er, at lærere og 
vejledere er sammen om processen i en 
integreret vejledning og at de trækker 
på samme hammel.

»Vi ser dog ikke, at lærerne skal være 
vejledere og overtage vores faglighed 
og rolle. Vores samarbejde var af for-
skellig karakter,« fortæller Claus Lei 
Hansen. 

Nyt og positivt udfordrende
Han er opmærksom på, at vejlederne 
arbejder indenfor nogle politisk, dik-
terede rammer, og finder det udfor-
drende, som det er skrevet ind i gym-
nasiereformen – både for lærere og for 
vejledere. Fordi det er nyt. 

Jeg opfatter karrierelæring som en 
god ting i gymnasiet. Det er nyt, at det 
skal implementeres i fagene. Det er ud-
fordring. Og så er der en udfordring i at 
skulle arbejde sammen – vejledere og læ-
rere. Men jeg ser det kun som en positiv 

udfordring, for vi er faktisk lykkedes rig-
tigt godt i disse samarbejder i projektet,« 
fortæller Claus Lei Hansen og fortsætter:

»Det kan godt være, det springer af 
en politisk opfattelse om, at eleverne 

Succesfuld 
Karrierelæring
Det store projekt ”Karrierefokus – i og efter gymnasiet” har leveret et godt 
fundament for en succesfuld integration af karrierelæring i gymnasiet, 
hvor lærere og vejledere kan samarbejde

tekst // 
ole Wisler , journalist

//  Hvis man ser på den måde 
karrierelæring er blevet brugt i 
vejledningsfaget ud over landet, kan 
man måske forstå, hvor forskelligt det 
forstås på de forskellige gymnasier.

Claus lei Hansen synes, samarbejdet med lærerne 
lykkedes rigtigt godt i projektet  ”karrierefokus – i og 
efter gymnasiet”.
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tema: karrierelæring

faget ud over landet, kan man måske 
forstå, hvor forskelligt det forstås på de 
forskellige gymnasier. Jeg tror, det bli-
ver meget varieret, hvorledes det bliver 
implementeret.« 

Studievalg København har derfor 
besluttet at være fleksible og facilitere 
med forskellige vejledertilbud og -ideer 
til gymnasieskolerne. 

Projektet har resulteret i en karri-
eremodel, udarbejdet af CEFU – Center 
for Ungdomsforskning. Modellen skal 
fungere skabelon for arbejdet med kar-
rierelæring i gymnasiet. 

»Karriere-modellen er overskuelig, 
og der er en progressionsdel indbygget, 
så den hjælper de, der arbejder med 
den. Udover at hjælpe eleven med at 
få karrierekompetencer, så hjælper den 
også os vejledere i vores samarbejde 
med skolerne og lærerne,« fortæller 
Claus Lei Hansen.

Simpelt og succesfuldt
Der er kørt en række af aktiviteter i 
”Karrierefokus – i og efter gymnasiet.” 
En af de aktiviteter, som vejlederne har 
stor succes med – både for elever og 
lærere – er, at have rollemodeller til at 
komme på skolerne. Den ene type er 

Karrierelæringsmodellen
Modellen er tænkt som et pædagogisk refleksionsredskab, der kan benyttes i forbindelse med 
planlægning og evaluering af karrierelæringsforløb. redskabet tilbyder et fagligt sprog, som 
gør det muligt at indfange, tydeliggøre og konkretisere, hvordan karrierelæring kan forstås og 
arbejdes med i konkrete pædagogiske sammenhænge. 
karrierelæringsmodellen er udviklet af Cefu – Center for ungdomsforskning –  i samarbejde 
med projektet ”karrierefokus – i og efter gymnasiet”. du kan hente modellen her: karrierefo-
kus-gym.dk/karrierelæringsmodellen

Karrierelæringsmodellen
Dimensioner af karrierelæring

VIDEN OM OG ERFARING MED 
UDDANNELSE, FAG OG JOB

ERFARING MED MINE HANDLINGER  
OG BESLUTNINGER

VIDEN OM OG ERFARING MED MIG
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Opdage

Ordne

Fokusere

Forstå

studerende, altså alumner fra skolen, 
som er i gang med et studium. Og den 
andet er forældre eller personer fra for-
skellige jobs, der er invitererede til at 
komme og fortælle om deres arbejde.

»Det er en succes, fordi eleverne kan 
høre fra nogen, som er i gang med en-
ten en uddannelse eller arbejde, i ste-
det for at læse om det eller høre det 
fra vejleders mund,« siger Claus Lei 
Hansen. Det passer også meget godt 
med de erfaringer, der ligger fra rap-
porten ”Muligheder for Karrierelæ-
ring” fra Efterskoleforeningen. Den 
viser, at de unge får en øjenåbner i 

//  karriere-modellen er overskuelig, og 
der er en progressionsdel indbygget, så 
den hjælper de, der arbejder med den. 
udover at hjælpe eleven med at få 
karrierekompetencer, så hjælper den 
også os vejledere i vores samarbejde 
med skolerne og lærerne.

HVad er Karrierelæring
karrierelæring kan forstås som: 
”elevernes håndtering af og forstå-
else for deres forløb og overgange 
i uddannelsessystemet ved hjælp af 
viden om dem selv, fag, uddannel-
ser, arbejdsmarked og samfundet.” 
(katznelson & lundby 2015)

”KarrierefoKus  
– i og efter gymnasiet”
Projektet ’karrierefokus - i og efter 
gymnasiet’ er støttet af region 
Hovedstaden  med deltagelse af 17 
gymnasier og 3 videregående ud-
dannelser i region Hovedstaden.
formålet er at forebygge, at unge 
bliver ”ufaglærte studenter”, der 
ikke tager en uddannelse efter 
studentereksamen, ved at udvikle 
deres arbejde med karrierelæring. 
Cefu – Center for ungdomsforsk-
ning – laver følgeforskning og eva-
luering for projektet. du kan læse 
slutrapporten her: goo.gl/aCvse7

forhold til, at karrierevejen sjældent 
er lineær, når de i dialogen til brobyg-
ningen møder gamle efterskoleelever 
og hører om deres uddannelsesveje. 

De unge kan godt lide dialogen med 
andre og at stemningsafkode, hvorle-
des de oplever uddannelsen eller job-
bet. Studievalg København har også 
oplevet et kvalitativt løft i forhold til de 
virksomheds- eller uddannelsesbesøg, 
som eleverne har været på. Med karri-
erelærings-processen bliver der nemlig 
også ledt op til besøgene, og der bliver 
efterfølgende fulgt op, så eleverne får 
tid til at reflektere.
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I 2015 udgav den amerikanske vejled-
ningsforsker Mark L. Savickas bogen 

”Life-Design Counseling Manual”. Fra at 
Life-Design i 2009 af Savickas og en ræk-
ke internationale kollegaer blev beskrevet 
som et paradigmeskift for karrierekon-
struktion, en ny tilgang til vejledning, 
og en ny måde at forstå karrierebegrebet 
på, bliver det med vejledningsmanualen 
i højere grad et afgrænset pædagogisk 
redskab og en opskrift på, præcis hvor-
dan man som vejleder skal bedrive Life-
Design vejledning. Savickas nævner det 
ikke direkte i sin bog, men Life-Design 
vejledning har rødder i narrativ teori og 
praksis, hvor identiteten forstås som en 
fortælling, der kan ændres og genfortæl-
les undervejs i livet og dermed skabe nye 
handlemuligheder. 

Spørgsmålet er, om Savickas med sin 
manual instrumentaliserer Life-De-
sign vejledning i stedet for at åbne for 
nye muligheder? Jeg diskuterer dette 
spørgsmål i slutningen af artiklen, men 
først vil jeg gennemgå manualen og se 
på dens narrative rødder. 

Career Construction Interview
Life-Design vejledning består af et for-
løb på to sessioner med fokus på hen-
holdsvis Career Construction Inter-
view (CCI) og et livsportræt. 

Første session indledes med en kort 
introduktion, som primært går ud på at 
spørge ind til, hvad der ligger til grund 
for vejledtes ønske om at tale med en 
vejleder. Efter det følger et såkaldt Ca-
reer Construction Interview (CCI) med 
spørgsmål ud fra fem emner:
1) Rollemodeller: 
Vejledte bliver bedt om at vælge tre rol-
lemodeller. Formålet er at forstå vejled-
tes konstruktion af sit eget selv. 
2)  Foretrukne magasiner (blade), TV 

og hjemmesider:
Formålet er at identificere aktiviteter og 
miljøer, som interesserer vejledte.
3) Yndlingshistorie:
Giver forståelse for de fortællinger og 
kulturelle koder, som vejledte måske 

kan bruge til at forestille sig resultatet 
af forandring og transition.   
4) Yndlingstalemåder/ mottoer: 
Formålet er at lære de råd at kende, som 
vejledte plejer at give sig selv. 
5) Tidlige minder: 
Formålet er at forstå det perspektiv, 
som vejledte ser på sin aktuelle udfor-
dring ud fra, sådan som vejledte præ-
senterede det i starten af samtalen. 

Mellem første og anden vejlednings-
session kombinerer og skriver vejlede-
ren de små fortællinger fra CCI i første 
session sammen til et såkaldt livspor-
træt af vejledte. Formålet med livspor-
trættet er at udfolde og udvide vejled-
tes selvforståelse, ændre perspektiv og 
motivere til handling ved at give vej-
ledte andre vinkler på sit liv. 

Livsportræt 
Ved anden vejledningssession gennem-
går vejlederen livsportrættet sammen 
med den vejledte. De styrende og gen-
nemgående elementer er henholdsvis 
fortællingens plot og tema. Savickas 
skriver, at plottet er vejlederens særlige 
måde at arrangere og strukturere begi-
venhederne ind i en større fortælling, 
hvor temaet er den idé eller hovedem-
ne, der giver plottet sammenhæng (s. 
37-38). Vejlederen og den vejledte re-
flekterer sammen over livsportrættet. 
Som et understøttende redskab anbe-
faler Savickas anvendelse af John Hol-
land’s SDS-test (Self-Directed-Search), 
som er en klassisk typologi-test. 

Den kulturelle kontekst
Måske fordi Savickas er en del af den 
amerikanske kultur inden for den 
psykologiske forskning, har han som 
forsker brug for at manifestere sig og 
forsvare sin videnskabelige tilgang og 
forståelse gennem en fast manual, som 
synliggør kompleksiteten på feltet – og 
samtidigt reducerer den. I USA er test 
i karrierevejledningen en selvfølgelig-
hed, og det er denne selvfølgelighed, 
Savickas forsøger at opponere imod. 

Han skriver, at Life-Design vejledning 
tager udgangspunkt i fortællinger, der 
viser vejledtes ”uniquiness” i modsæt-
ning til resultater fra vejledningstest, 
der blot indikerer, hvad vejledte har 
til fælles med andre. Han går dog ikke 
hele vejen i forsvaret for Life-Design 
vejledning, og skriver, at Life-Design 
vejledning ikke bør erstatte den tradi-
tionelle (amerikanske) vejledning, men 
at det bør være både-og. Hans tvety-
dighed i forhold til brug af test viser 
sig også ved hans inddragelse af SDS-
testen. 

Savickas skriver i forordet, at det pri-
mære formål med manualen er at gøre 
det muligt for vejledere og vejlednings-
studerende at udvikle færdigheder 
og viden til at kunne praktisere Life-
Design vejledning. Og han betoner, at: 
”life designing is much broader than 
building a career” (s. 1). 

Tro mod rødderne
Med sin manual til Life-Design vejled-
ning reducerer Savickas det brede Life-
Design koncept. Men i forhold til sine 

tekst//
Helene valgreen, PH.d.

life-design i karrierevejledningen: 

Fra paradigmeskift til manual

tema: karrierelæring

Helene valgreen giver sit bud på, hvordan metoden 
life-design kan bruges i karrierevejledningen.
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kus er på sprogets magt og betydning.  
•  Opdagelse af unikke hændelser 

(undtagelser): 
Her handler det om at få øje på tids-
punkter, hvor problemet ikke viste sig, 
hvor det ellers normalt ville have gjort 
det. Opdagelse af unikke hændelser 
giver mulighed for handling og er som 
oftest springbræt for mere righoldige 
fortællinger. Tænkningen bygger på, 
at mennesket kan forandre sig ved at 
forstå sin egen identitet på nye, positive 
måder. 
• Det fraværende men implicitte: 
Bag vejledtes problemer og udfordrin-
ger gemmer sig håbet om et andet liv 
og ønsket om en anden tilstand. Hvil-
ket liv, vejledte drømmer om, viser sig 
i de unikke hændelser. Men ofte har 
vejledte næsten opgivet, at det kan 
lade sig gøre. Udgangspunktet er, at 
menneskets liv kan forandre sig, hvis 
man forstår sin egen identitet på en ny 
måde. Det giver plads til den fravæ-
rende drøm. 
• Genforfattende samtaler:
Genforfattende samtaler handler om at 
hjælpe vejledte med at inkludere nogle 
af de oversete men potentielt betyd-
ningsfulde oplevelser i deres liv. Gen-
forfattende samtaler kan hjælpe men-
nesker til at reflektere over og bringe 
overensstemmelse mellem det, Michael 
White kalder ”handlingslandskab” og 
”identitetslandskab”. Udgangspunk-
tet er, at sprog ER handling. Sprog er 
identitet, og sproget er dermed også 
indgangen til en ny identitet. 

I forhold til de nævnte kendetegn 
ved narrativ teori og praksis holder 
Savickas’ Life-Design vejledning sig 
tro mod de grundlæggende princip-
per. Savickas’ manual består af blot to 
vejledningssessioner, men det i sig selv 
gør den ikke mindre troværdig. I narra-
tiv praksis er fortællingen i centrum på 
forskellige, men altid strukturerede og 
afgrænsede måder. Men der er en for-
skel – og den ligger i vejlederens rolle. 

narrative rødder er han rimelig loyal. 
Jeg vil her fremhæve fem kendetegn 
ved narrativ teori og praksis (Valgreen 
2013):
•  Udfoldelse af overbevisninger gen-

nem en undersøgende tilgang:
Vejlederen forholder sig undersøgende 
og respektfuld nysgerrig overfor vej-
ledte. Gennem undersøgelsen prøver 
vejlederen sammen med vejledte at 
udfolde de overbevisninger, vejledte 
har om sig selv. Vejlederen er ikke eks-
pert på vejledtes liv, men er optaget af 
vejledtes fortællinger om sin identitet. 
Afsættet er, at selvet ikke er en fast stør-
relse.
•  Eksternalisering af problemet gen-

nem navngivelse: 
Grundlæggerne af narrativ terapi, Mi-
chael White og David Epston, skrev i 
1990 om eksternalisering: ’Personen er 
ikke problemet, problemet er proble-
met’. Eksternalisering i narrativ terapi 
handler grundlæggende om, at det al-
drig er mennesket selv, der er proble-
met. Det er problemet i ens liv, man 
skal undersøge, navngive og løse. Fo-

Et asymmetrisk forhold
Som sagt samler vejlederen vejledtes 
små fortællinger til et sammenhængen-
de livsportræt af vejledte, som vejlede-
ren indleder anden vejledningssession 
med at præsentere for vejledte. Savic-
kas skriver, at man som vejleder ikke 
skal vurdere eller fortolke men udeluk-
kende spejle det sagte ved at strukture-
re situationerne til en større fortælling. 
Spørgsmålet er, om det er muligt? 

Indenfor narrativ terapi er det et vel-
kendt greb, at terapeuten kan hjælpe 
klienten med at skabe sammenhæng i 
en fragmenteret fortælling ved netop 
at fortolke det, der er blevet sagt – eller 
måske netop ikke sagt. Australske Da-
vid Denborough (2008) har f.eks. omsat 
flere fragmenterede klientfortællinger 
til sange, der pludselig bliver menings-
fulde pga. terapeutens fortolkning. 
Men det er ikke et greb, vi normalt bru-
ger i karrierevejledningen, fordi et ho-
vedformål her netop er, at vejledte selv 
får øje på sammenhænge gennem den 
fælles refleksion. Vejlederens rolle er 
ikke at servere løsninger, men at sørge 
for, at der sker en progression i vejled-
ningen, så vejledte bliver klogere på sig 
selv. Den engelske vejledningsforsker 
Hazel Reid (2017) peger på, at vejled-
ning i en engelsk kontekst i højere grad 
bygger på tillid til vejledte, hvorfor det 
primært handler om, hvad vejledte selv 
får øje på ved sin egen gennemgang af 
de små fortællinger. På den måde kon-
struerer vejledte selv sit livsportræt.

Instrumentalisering eller nye 
muligheder
Med danske vejledningsbriller kunne 
man godt kritisere Savickas’ Life-De-
sign manual for at være instrumentel, 
ufri og for stramt struktureret med de 
fem faste spørgsmål. Men samtidigt er 
manualen et eksempel på, at man har 
stor frihed som narrativ praktiker, når 
man blot er tro overfor de grundlæg-
gende principper.

//  vejlederens rolle er ikke at servere løsninger, men 
at sørge for, at der sker en progression i vejledningen, 
så vejledte bliver klogere på sig selv.

tema: karrierelæring
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Styrket elevtrivsel er et centralt mål, når 
vi taler erhvervsskolereform, gymnasi-

ereform og de forberedende tilbud. Men en 
række nyere undersøgelser peger på, at et 
stigende antal unge har ondt i trivslen. For 
eksempel viste Ungdomsprofilen fra 2014, at 
12 % af gymnasieeleverne og 8 % af eud-ele-
verne dagligt oplever stress, og at henholds-
vis 39 % og 22 % oplever det ugentligt. Det er 
sammenlignet med lignede undersøgelser en 
fordobling over tid. Tilsvarende er andelen, 
der oplever angst eller depression steget mar-
kant. Hvor der eksempelvis i 1997 var 12 % af 
de unge, der angav at have oplevet ængstelse 
og angst inden for de sidste 14 dage, så er det 
tal steget til 23 % i 2013, viser tal fra Vidensråd 
for forebyggelse.

Trivselsproblemerne er hårde for de unge, 
der oplever dem. Men de udgør også en barri-
ere for de unges uddannelse. Personlig, faglig 
og social trivsel er vigtige forudsætninger for 
både at de unge fastholdes i uddannelse, men 
også for at de engagerer sig i undervisningen 

og rykker sig læringsmæssigt. Derfor er der 
god grund til at sætte fokus på, hvad de un-
ges trivselsproblemer bunder i og på hvad der 
kan gøres i vejlednings- og uddannelsessyste-
met i forhold til at komme dem til livs. 

For selv om langt fra alle problemer relate-
rer sig til de unges skoleliv, så er skole og ud-
dannelse vigtige arenaer både i forhold til at 
understøtte de unges trivsel og i forhold til at 
sætte ind over for unge, som mistrives.

Forventningspresset
Ser man nærmere på forskningen på området, 
så viser den, at der kan være flere grunde til, 
at nogle unge mistrives i en uddannelsessam-
menhæng. For det første oplever mange unge 
et stort forventningspres i forhold til at få en 
uddannelse både fra samfundet, fra deres for-
ældre og dem selv. Man skal klare sig godt i 
uddannelsessystemet for at være en succes – 
og det kan skabe et pres i forhold at få gode 
karakterer, komme ind på den rigtige uddan-
nelse eller få en praktikplads. Det kan være 

klummen

tekst // 
CAMILLA hUTTERs

vejlederens faste klummepanel består af: 

Svend Broholm, uddannelsessekretær i 3f odense 
Camilla Hutters, områdechef for ungdomsuddannelserne ved  
eva, danmarks evalueringsinstitut. 
Bo Klindt Poulsen, lektor i vejledning på Professionshøjskolen via uC, 
Hanne Paustian Tind, centerleder, uu nord-vestjylland.  

de skriver på skift om løst og fast inden for vejledning. 

Når trivsel 
bliver en barriere 
for uddannelse
Stadig flere unge har ondt i trivslen og 
oplever stort forventningspres
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koordineret ramme omkring undervis-
ningen, sådan at lektier, praktiksplads-
søgning med videre koordineres. 

For det andet er det vigtigt at være 
opmærksom på og yde hjælp til elever 
med konkrete trivelsproblemer. I og 
med at problemerne ikke altid er tyde-
lige, er det vigtigt at have fokus på pro-
blemadfærd hos den unge. For eksem-
pel hvis en elev har meget fravær eller 
ikke deltager i undervisningen. Her er 
det vigtigt at vise omsorg for den unge 
og finde ud af, hvad problemet bunder 
i og om eleven har brug for hjælp. En-
ten i form af en faglig indsats på skolen 
eller ekstern hjælp fra eksempelvis en 
vejleder eller psykolog. For en ting er 
sikkert: Falder den unge først fra ud-
dannelsen uden en plan for, hvad der så 
skal ske, så er grunden til endnu større 
trivselsproblemer lagt. 

De står alene
Fælles for ovennævnte problemer er, at 
de unge oplever at stå alene med dem. 
Mange vender problemerne ind ad og 
tænker, det er deres egen skyld, at de 
ikke trives. Derfor er det ekstra vigtigt, 
at de vejledere og undervisere, der mø-
der de unge i hverdagen er opmærk-
somme på, hvordan de unge har det og 
på at skabe et miljø omkring de unge, 
hvor de trives. 

Forskningen på området peger her 
på, at det for det første kræver en bred 
indsats i forhold til at skabe inklude-
rende og engagerende læringsmiljøer 
på ungdomsuddannelserne. Det vil 
sige miljøer, hvor eleverne får støtte og 
omsorg, mødes af et ressourcesyn fra 
de professionelle og får mulighed for 
at deltage og engagere sig fællesskaber 
omkring deres interesser og kompeten-
cer. En vigtig faktor er desuden, at sko-
len sørger for en sammenhængende og 

klummen

svært at leve op til alle krav, og det kan 
være med til at presse og stresse den 
unge. 

Samtidig oplever mange unge også 
et tidspres i deres hverdag i forhold til 
at få det hele til at gå op: De skal være 
gode i skolen og have styr på lektierne 
samtidig med at de har styr på er-
hvervsarbejde, træning og venner mm.  
Mange kan derfor opleve, at de står 
med mange krævende opgaver på en 
gang, som de har svært ved at håndtere 
og prioritere mellem. Endelig oplever 
nogle unge vanskeligheder i forhold 
til at falde til og opleve de hører til på 
en uddannelse. De føler sig ikke som 
en del af fællesskabet og har svært ved 
at opbygge relationer til lærerne og de 
andre elever. Nogle slås desuden med 
personlige problemer, som kan gøre 
det svært for dem at starte på en ny ud-
dannelse og opbygge nye relationer.

//  Personlig, faglig og 
social trivsel er vigtige 
forudsætninger for både 
at de unge fastholdes i 
uddannelse, men også 
for at de engagerer sig i 
undervisningen og rykker 
sig læringsmæssigt.
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Den Grundlæggende Maritime Uddannelse
- Springbræt til en maritim karriere

Med Den Grundlæggende Maritime Uddannelse 
kan et ungt menneske på kort tid, skabe 
grundlaget for en maritim karriere. Uddannelsen 
fokuserer i høj grad på praktiske fag og knap så 
meget på det boglige og teorien bag. 

Efter kun 20 uger, enten på land hos MARTEC, 
eller til vands med Skoleskibet DANMARK, kan 
den unge kalde sig Ubefaren Skibsassistent. 
Herefter kan karrieren begynde. Efter kun 20 
ugers uddannelse kan den unge komme ud og 
tjene gode penge. 
Med yderligere praktikperiode til søs, er vejen 
åben for alle de maritime uddannelser.

På land    
• Topmoderne træningsudstyr og simulatorer.
• En dannelsesrejse der ruster dig fysisk og psykisk til en karriere i Det Blå Danmark.
• Et inspirerende studiemiljø i trygge rammer på MARTECs skolehjem.

På Skoleskibet DANMARK
• 6 ugers forberedende uddannelse på land, efterfulgt af 13-14 ugers togt med Skoleskibet 

DANMARK.
• Et dagligt indblik i livet til søs.
• Et sted hvor man lærer at værdsætte fællesskabet.

DEN GRUNDLÆGGENDE MARITIME UDDANNELSE - INDLEDENDE EMNER:

MARTEC 
Hånbækvej 54 
DK-9900 Frederikshavn

P: +45 96 20 88 88 
martec@martec.dk 
www.martec.dk

Studiestart i januar og august - se mere info på www.martec.dk/uddannelser

Adgangskrav: Ansøger skal være fyldt 17½, have 2 i gennemsnit i både Dansk og 
Matematik samt kunne fremvise gyldigt sundhedsbevis uden begrænsninger.
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En praktisk og prøvefri 
efterskole for elever 
med særlige behov.

Boglig og praktisk undervisning

www.ulstrup-efterskole.dk
e-mail: 

kontor@ulstrup-efterskole.dk
Tlf: 59 31 53 45

MUNKEGÅRDEN
VI STØTTER VED HVERT TRIN OP AD STIGEN

Scan koden og se film
om vores linjeværksteder
www.munkegaarden.dk

• STU (Lov 564)
• Særligt tilrettelagte 

beskæftigelsestilbud (LAB §32)
• Bo-del med botræning (SEL §107)
• Kollegieboliger til unge, 

der kan klare sig i egen bolig
• Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)
• Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)
• Socialpædagogisk Støtte (SEL §85)
•  Ressourceforløb

Uddannelses-, beskæftigelses-
og botilbud til unge med
særlige behov

Munkegården er en helhedsorienteret
socialpædagogisk institution placeret 
midt i Danmark. Linjeværksteder: Træ; 
Køkken; Orangeri med heste; Landbrug; 
og Motor- & Metal.

kontor@munkegaarden.dk | tlf. 6444 1383

EFTERSKOLE
Kultur & samfund

Natur & videnskab
Iværksætter & event
Håndværk & teknik

FRI FAGSKOLE
Care

Gamedesign
Håndværk

Medie

DET UNIKKE SKOLETILBUD
På Halvorsminde Efterskole & Fri Fagskole vælger du en unik tilgang til 
undervisning og læring - vælg mellem otte forskellige læringsprofiler. HALVORSMINDE.DK
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Der er ingen tvivl om, at en vejled-
ningssøgende lærer noget af vej-

ledning, og vi kan godt argumentere for 
at vejledning allerede er læring. Og når 
vi tænker os godt om, finder vi måske 
også ud af, at det er svært at definere, 
hvornår der ikke sker læring? Lærer vi 
ikke hele tiden noget, også når vi ikke 
regnede med det? Det er umuligt at 
forudsige, hvornår man lærer noget, og 
hvornår man ikke lærer noget. Hvornår 
er der tale om læring? Mange af de læ-
ringsteorier, der anvendes i dag (heri-
blandt Bill Laws karrierelæringsteori) 
er et forsøg på at sætte læring på en for-
mel, altså at kunne forudsige, hvornår 
der sker læring. Det er på mange måder 
et prisværdigt projekt, men det kom-
mer til at skygge for en mere substan-
tiel diskussion om, hvad der skal læres, 
og hvad det er for et læringsbegreb, der 
dominerer vores samtid.  

Med denne tekst vil jeg forsøge at 
beskrive nogle af de konsekvenser, det 
kan have for de unge og for vejlednin-
gen generelt, hvis vejledning bliver til 
et spørgsmål om (karriere)læring. 

Beskæftiger man sig med vejledning, 
kan man ikke undgå at have stiftet be-
kendtskab med begrebet karrierelæ-
ring. Det bliver indskrevet i bekendt-
gørelser, lovgivninger og udbydes som 
valgfag på vejlederuddannelser. Der 
bliver udgivet rapporter og materialer 
til vejledere og lærere, så karrierelæ-
ring nemt kan implementeres på ud-
dannelsesinstitutioner og i forskellige 
vejledningspraksisser. Læser man de 
to udgivelser ”Udsyn i udskolingen” 
eller Cefus rapport:  ”Karrierelæring 
i gymnasiet – de vidste ikke, hvad de 
ville”, efterlades man med et indtryk 

tema: karrierelæring

tekst // 
MAThIAs M. ALDINGER , uu-vejleder

Når vejledning bliver til 
(karriere)læring

Et kritisk blik på vejledning som et spørgsmål om karrierelæring

af, at karrierelæring er den næste store 
frelse. 

Karrierelæring skriver sig dog ind i 
en heftig debat om netop læringsbegre-
bet. En debat som indeholder en kritik 
af en bestemt forståelse af læring, der 
præger det pædagogiske miljø. Læring 
har længe været set som løsningen på 
mange af de problemer, der blandt an-
det præger folkeskolen. Politikere og 
forskere har haft stor succes med at im-
plementere begrebet i praksis, mange 
skoler arbejder blandt andet med meto-
den ”synlig læring”. 

Kritik af læringsbegrebet
På trods af troen på læringsbegrebets 
fortræffeligheder findes der også kri-
tikere af det dominerende læringsbe-
greb. En af dem er den belgiske filosof 
og uddannelsesforsker, Gert Biesta. 
Han argumenterer for, at læringsbegre-
bet har udviklet sig til kun at handle 
om den enkelte elevs læreproces, til 
spørgsmålet om;  hvordan lærer jeg 
bedst? Umiddelbart et hæderligt fokus. 
Men Biesta mener, at eleven pacificeres, 
fordi læring i denne optik blot bliver 
et spørgsmål om processen, altså et 

spørgsmål om hvordan eleven lærer.   
Fælles for mange af de dominerende 

læringsteoretiske metoder er, at de er 
dynamiske, de kan altid tilpasses til 
den pågældende elev eller de pågæl-
dende omstændigheder. Hvis eleven 
yder modstand, så er det fordi læreren 
eller vejlederen ikke har tilpasset meto-
den godt nok. Det er endnu en måde at 
pacificere eleven på, at gøre eleven til et 
passivt subjekt, til en læreproces.  

Karrierelæring
De fleste vejledere har arbejdet med et 
væld af forskellige metoder. Og mange 
har sikkert oplevet at skulle kæmpe for 
at få metoden til at passe til en vejled-
ningsaktivitet. Metoderne er ofte rene 
og steriliseret, udformet som kasser, 
skemaer eller pyramider, som vejlede-
ren skal udfylde. Man kan hævde, at 
Bill Laws karrierelæringsteori ikke er 
nogen undtagelse. Han mener, at der 
er fire niveauer i et menneskes karri-
erelæringsproces;  1. sensing, 2. sifting, 
3. focusing, 4. understanding. Når man 
har gennemgået de fire niveauer, er 
der sket karrierelæring, og der er sket 
en udvikling af det repertoire, som et 

//  vi kan med andre ord ikke smide 
det ud, når det viser sig, at metoden 
ikke har den lovede helbredende 
effekt. derfor er det vigtigere end 
nogensinde, at vi diskuterer og 
kritiserer karrierelæringsbegrebet.
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Vejledningspraksis
Hvad betyder det for vores daglige vej-
ledningspraksis, at vejledning bliver til 
karrierelæring? Måske ikke så meget 
umiddelbart. De fleste vejledere er dyg-
tige, kritiske og reflekterende prakti-
kere, der formår at navigere i en suppe 
som konstant får tilført mere eller min-
dre velsmagende krydderier. Vi kan 
godt fornemme, hvad der skal fiskes op 
igen, og hvad der kan få lov til at blive. 
Men når karrierelæring bliver skrevet 
ind i diverse lovgivninger, bliver det 
umuligt at vurdere om det skal have 
lov at blive, fordi det bliver os pålagt. 
Vi kan med andre ord ikke smide det 
ud, når det viser sig, at metoden ikke 
har den lovede helbredende effekt. Der-
for er det vigtigere end nogensinde, at 
vi diskuterer og kritiserer karrierelæ-

ringsbegrebet. 
Når vejledning bliver berørt af 
læringsbegrebet, skal det ses 
som en større samfundsmæs-
sig tendens, hvor i alt skal 
gøres til læring. Fra multina-
tionale selskaber, der forstår sig 

selv som lærende organisationer, 
til vuggestuer hvor legen skal gøres 

til læring. Pædagoger i daginstitutio-
ner har længe været udsat for et væld 
af forskellige metoder, de har skullet 
arbejde med. Det har medført en vis 
metaltræthed hos flere pædagoger. 
Christian Aabro, der er Lektor på UCC, 
har undersøgt pædagogers holdning til 
brugen af metoder eller koncepter, som 
han benævner det. Og han konkluderer 
blandt andet, at ”Pædagogerne savner 
mening med koncepterne. De skal kon-
stant arbejde for at tilpasse sig koncep-
terne eller for at få koncepterne til at 
passe til deres hverdag ”. 

Hvis vejledning bliver til karrierelæ-
ring, risikerer vi, at vejlederens fokus 
kommer til være på metoden, og at 
hensynet til og forsøget på at forstå den 
vejledningssøgende forsvinder. Vejled-
ning er i sin grund en etisk handling. 
Vejledningen skal lede mennesket på 
vej hen til det sted, hvor individet kan 
stå ene, og derfra kan træde ud i den for 
os endnu ukendte verden. Med inspi-
ration fra Hannah Arendt kan vi sige, 
at vejledning er at drage omsorg for 
de nye begyndelser, som ethvert ungt 
menneske repræsenterer. 

tema: karrierelæring

Metoderne kan ikke forudsige alle si-
tuationers udfald, fordi de er generali-
seret og rene. Vejledning er mudret, det 
er urent, og det er uklart. Selv når vej-
ledningen proppes ind i de rene sterili-
serede metoder, så sviner den. Vejlede-
ren opererer altid i et sammensurium 
af påvirkninger, der ikke kan adskilles 
i klare psykologiske eller sociologiske 
begreber, og som ikke kan indeholdes 
i klare og veldefinerede metoder. Der-
for er der god grund til at pege på det 
absurde i, at der konstant dukker nye 
vejledningsmetoder op, der mener at 
kunne løse alle professionens udfor-
dringer. 

Vejledning er tilstedeværelsen af 
den anden
Hvis vejledning reduceres 
til et spørgsmål om kar-
rierelæring, så be-
grænses vejlednin-
gens betydning for 
de unges dannelse. 
De unge forstener 
og bliver til passive 
individer, der blot 
skal tilpasses hersken-
de uddannelsespolitiske 
ambitioner – flere unge på erhvervsud-
dannelse. Det sker i det øjeblik indivi-
det pacificeres for at kunne klemmes 
ind i en karrierelærings metode. Når 
vejledning bliver til læring risikerer 
vi, at individet frarøves friheden til i et 
fællesskab at (med)skabe og forandre 
den verden, som vi lever i. Vejledning 
og uddannelse skal ikke transformere 
de unge til dydige borgere, men den 
skal tværtimod danne de unge til ak-
tivt handlende subjekter i vores fælles 
verden.

Når vejledning bliver til et spørgsmål 
om individets læreproces – de fire ni-
veauer i Bill Laws karrierelæringsteori, 
så mister vi blikket for, at uddannelse 
og vejledning altid foregår med tilste-
deværelsen af andre. Med filosoffen 
Hannah Arendt kan vi sige, at uddan-
nelse ikke kan være subjektiv eller in-
dividuel, men netop altid vil ske med 
tilstedeværelsen af andre.  Vejledning 
er altså ikke en subjektiv og forudsige-
lig læringsproces, men snarere et ufor-
udsigeligt møde, der stiller høje krav til 
vejlederens evne til at fornemme, føle, 
kritisere og perspektivere. 

//  Hvis vejledning 
bliver til 
karrierelæring, 
risikerer vi, at 
vejlederens fokus 
kommer til være 
på metoden.

menneske, ifølge Bill Law, bruger for at 
kunne navigere igennem en karriere, 
der i den Lawske optik er uforudsigelig 
og omskiftelig. 

Det er nu op til vejlederen at finde ud 
af, om den pågældende elev har gen-
nemgået alle niveauerne, hvor i proces-
sen er eleven; er han mest i sensing? 
eller er han mere i focusing?, indehol-
der aktiviteten nu alle niveauerne? Og 
sådan bliver den dygtige vejleder ved 
med at prøve at få metoden til at passe 
til konteksten. De forskellige vejled-
ningsaktiviteter, og de unge mennesker 
der udsættes for karrierelæring, bliver 
proppet ind i dette rene og steriliserede, 
rum som metoden opererer i. Individet 
kommer ikke til syne, processen stjæ-
ler alt opmærksomheden. Det er den 
konsekvens, Gert Biesta argumenterer 
for, at samtidens forståelse af læring og 
læringsprocesser har. 

Den urene vejledning
Vejledning sker næsten altid i et møde 
mellem mennesker. Et sådan møde er 
uforudsigeligt, der sker ting vi ikke 
kan være forberedte på. Vi skal kunne 
lytte, fornemme, den vejledningssø-
gende kan yde modstand mod det, vi 
gerne vil have den pågældende til, hun 
kan bryde ud af det, vi havde forestil-
let os. Det gør vejledningssituationerne 
uklare eller snarere urene. 

Professor Lene Tanggaard argumen-
ter i bogen  ”Uren pædagogik 3”  for, 
at mødet i mellem mennesker altid er 
urent, fordi der ”bestandigt sker vur-
deringer og fortolkninger af”, hvad der 
skal gøres i den pågældende situation. 
Vi kan ikke forudsige, hvad der vil ske 
i vejledningssituationen, derfor er det 
op til den enkelte vejleder at vurdere 
og handle i den pågældende situation. 
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3 X r  anmelder

tekst // 
3 X r : RIE ThOMsEN , RANDI sKOVhUs og RITA BUhL

Rie Thomsen: forskningsenheden i vejledning, dPu, aarhus universitet. 
Ph.d. i karrierevejledning.
Randi Boelskifte Skovhus: lektor på via, underviser på diplomuddannelsen 
i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Ph.d. studerende på institut 
for uddannelse og Pædagogik, aarhus universitet. 
Rita Buhl: lektor på via, underviser på diplomuddannelsen i uddannelses-, 
erhvervs- og karrierevejledning.

Hooley, Tristram Citation Hooley, T. 
(2015). Emancipate yourselves from men-
tal slavery: self-actualisation, social justice 
and the politics of career guidance. Derby: 
International Centre for Guidance Studies, 
University of Derby

Før du læser denne anmeldelse skal 
du finde en sang frem, for anmeldel-

sen skal læses med underlægningsmu-
sik og den musik er Bob Marleys num-
mer Redemption song. Er den på plads? 
Fint, så kan du læse videre.

Du læser nu en anmeldelse af den ar-
tikel, som Tristram Hooley har udgivet 
i forbindelse med sin tiltrædelsesfore-
læsning i 2015 som professor i karriere-
vejledning ved International Centre for 
Guidance Studies på Derby University 
i England. 

I artiklen undersøger Hooley forhol-
det mellem vejledning, social retfær-
dighed og politik. Han argumenterer 
for, at menneskers karrierer udvikler 
sig med afsæt i de sociale og økono-

af forskning, praksis og politik. Det 
nyskabende ved Hooleys arbejde er, at 
han peger på, at vejledning kan bidrage 
til at skabe et nyt samfund. Et samfund 
som bygger på social retfærdighed og 
et nyt forhold mellem lønarbejde, med-
borgerskab og fritid. Og det er bestemt 
værd at dykke nærmere ned i, hvordan 
han mener, at det skal gå til, samt hvil-
ken rolle vejledningen er tiltænkt.

Nytænkning
Først må vi vende tilbage til Bob Mar-
leys sang, som Hooley anvender til at 
minde os om en tid, hvor social retfær-
dighed og ønsket om en forandring af 
samfundet var en stor og tydelig del af 
populærkulturen. Han anvender også 
sangen til at påpege vigtigheden af at 
strække vores tænkning til grænserne 
af det, vi finder muligt for nuværende. 
For det er grænselandet mellem det 
yderste af det nuværende og det utopi-
ske, at vi har chancen at opfylde vores 
(med-)menneskelige potentiale. Jow 
Jow, Hooley ansporer hesten i højt trav. 

kan vejledning frigøre os 
fra mentalt slaveri?

miske vilkår, som vi er en del af. Hvis 
samfundet er ulige, spiller vores posi-
tion i det sociale og økonomiske system 
en rolle i forhold til vores chancer for en 
succesfuld karriere. Dette genkendes i 
en dansk kontekst som begrebet om 
chanceulighed som bl.a. Erik Jørgen 
Hansen, Morten Ejrnæs og Jens Peter 
Thomsen anvender i deres arbejde.

Career education – karrierelæring
Tristram Hooley forsker bl.a. i career 
education, som vi ikke har et rigtig 
godt ord for på dansk, men career edu-
cation beskriver vejledningsaktiviteter, 
som er integreret i uddannelsesinstitu-
tioners praksis (kan også indgå i andre 
typer af institutioner). 

Career education indeholder en 
række forskellige aktiviteter. Fælles for 
aktiviteterne er, at de skal bidrage til 
personlig læring, til karrierelæring og 
udviklingen af karrierekompetence. At 
sådanne aktiviteter kan skabe reflek-
sion, læring og afklaring for den en-
kelte er der bred enighed om på tværs 

Tiden kræver vejledning, der forkorter uddannelsestiden og får den 
vejledte den mest lige vej i beskæftigelse. Men kunne et andet fokus 
udløse større potentialer og være mere meningsfuld. Anmelderkorpset 
3 x R leder med hjælp fra Tristram Hooley på et svar
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ser og herefter følger den korteste og 
mest lige vej til fast beskæftigelse. 

Spørgsmålet er, om de bliver mere 
lykkelige af det? Eller om et andet 
politisk fokus på de store potentia-
ler, der er i vejledningen ville give en 
vejledning, som er mere meningsfuld 
og værdsat blandt dem vejledningen 
skal gøre en forskel for. 

Spørgsmålet er, om ikke vejledning 
egner sig særdeles fortrinligt til at 
hjælpe mennesker med at finde ud 
af, hvordan de ønsker at leve deres 
liv herunder hvordan uddannelse og 
arbejde indgår i forskellige perioder i 
livet. Det tror vi, og Hooley, at det gør.

Bonusinfo:
Hooleys forfatterskab er mangesidet og 
spændende for alle vejledere. Han har 
skrevet om betydningen af påklæd-
ning i forbindelse med jobinterviews, 
kortlagt evidensbasen for vejledning, 
skrevet en karrierehåndbog til stude-
rende på de videregående uddannelser, 
og så blogger han, i et letforståeligt en-
gelsk, om alt dette og meget mere via 
bloggen adventuresincareerdevelop-
ment.wordpress.com 

Forelæsningen er også tilgængelig 
on-line. Så hvis du er til kapper i aka-
demia kan du jo finde den og sætte dig 
godt til rette med en god kop sort te 
(husk mælk) og en scone med smør. 

3 X r  anmelder

Herfra inddrages både Tony Watts og 
Paulo Freires arbejde, og vi kommer 
omkring forskellige definitioner af vej-
ledning. Dem kender læserne godt til og 
ankommer dernæst til social retfærdig-
hed. Her fremhæver Hooley, rigtigt nok, 
at der er mange og konkurrerende for-
ståelser af, hvad social retfærdighed er. 

I Hooleys fortolkning er social retfær-
dighed to ting: For det første en aner-
kendelse af, at samfundet er ulige og i 
tillæg uretfærdigt på en række områ-
der. Og for det andet er social ulighed 
hverken  naturgivent eller nødvendigt 
og uligheden kan ændres (mod mindre 
ulighed). 

Som bekendt er uligheden stigende i 
Danmark, og en række forskere har på-
vist, hvordan uligheden i vores sociale 
og økonomiske udgangspunkt snarere 
segmenteres på vej gennem uddannel-
sessystemet og ud på arbejdsmarkedet. 
Den brydes (for) sjældent, den sociale 
mobilitet er fortsat lav i Danmark på 
trods af gratis uddannelse og SU, det 
samme er den relative fattigdom. Alt 
dette gør Hooleys artikel aktuel! 

Frigørende karrierevejledning
Og her bringer Hooley så karrierevej-
ledning på banen som en praksis be-
stående af forskellige aktiviteter, som 
har til formål at hjælpe mennesker til 
at undersøge deres muligheder. Umid-
delbart lyder det ret almindeligt, det 
finder ofte sted i vejledningen, hver for 
sig. Mennesker undersøger deres unik-
ke muligheder, men det Hooley foreslår 
er, at mennesker skal undersøge deres 
muligheder sammen. Hooley udvikler 
en model bestående af 5 læringsom-
råder med tilknyttede spørgsmål (se 
skema).

Hooley kalder sin model for radikal, 
og ordet radikal henviser her til ideen 
om, at en pædagogisk praksis, her 
vejledning, kan være samfundsforan-
drende. Han afslutter forelæsningen og 
artiklen med at præsentere denne mo-
del som et bud på radikal eller emanci-
patorisk vejledning. 

Modellen og artiklen sætter scenen 
for et nyt og nødvendigt bidrag i en 
tid, hvor vejledning fra politisk hold 
forventes at bidrage til helt bestemte 
mål med meget afgrænsede målgrup-
per. Vejledningen i dag ses i stor ud-
strækning som en praksis, der skal 
minimere uddannelsestiden, sørge 
for at unge vælger, søger og gennem-
fører de mest efterspurgte uddannel-

udforske os selv og den verden, som vi lever, lærer 
og arbejder i

undersøge hvordan vores erfaringer forbinder sig 
til bredere historiske, politiske og sociale systemer

udvikle strategier som tillader os at få det bedste 
ud af den nuværende situation hver især

udvikle strategier som tillader os at få det bedste 
ud af den nuværende situation i fællesskab

overveje hvordan den nuværende situation og 
strukturer kan forandres

Hvem er jeg?

Hvordan fungerer verden?

Hvor passer jeg ind i verden?

Hvordan kan jeg leve sammen 
med andre?

Hvordan kan jeg forandre verden?

Hooleys 5 læringsområder
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- Vejle Fri Fagskole

 

Faglinjer på STU’en...
Teater, radio, dyrepasser, håndværker, gartner, animation, 
tv, køkken, design og pedel. 

Glæde og faglig motivation er i centrum på Glad Fagskole 
– derfor opfordrer vi til, at du starter med en uges gratis 
praktik så du kan se, om Glad Fagskole er noget for dig.

Kontakt os gerne telefonisk på:
København 4041 0397 | Ringsted 4027 9111  
Esbjerg 2712 5698 | Aabenraa 7463 3600

Vores afdelinger har forskellige faglinjer, så kig på 
www.gladfagskole.dk og se hvad vi kan tilbyde. 
Følg os også på facebook og instagram

Din uddannelse  
- din fremtid

Personlig udfoldelse,  
fælles glæde og faglig stolthed

STU
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Et særligt tilbud til særlige elever

Gødvad Efterskole   |   Stavangervej 2   |   8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 08 11   |   info@goed.dk   |   www.goed.dk

Gødvad Efterskole er for elever 
med særlige behov eller generelle 

indlæringsvanskeligheder.

Se vores resultater på www.goed.dk.

HØJ OVER-
GANGS-

FREKVENS

 
                                                                                                                             
  

 

 

                   
                   

                   
                   

                   
                   

           

  

 

Poppelgårdens 
Praktiske Jordbrugsskole

For unge landbrugsnøder og andet godtfolk!
Se vores hjemmeside – eller ring til os!
Kærligst alle os på Poppelgården

Tlf. 62582838  •  www.popppelgården.dk  •  ppj@poppelgaarden.org

UNGDOMSUDDANNELSE FOR 
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV
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til voksenlivet 
  en fælles vej 

Ideen bag ”Karisefonden” er, at institutionerne 
med udgangspunkt i fælles værdigrundlag vil 
danne rammen om det pædagogiske arbejde, 
der leder de unge fra efterskolen gennem den 
særligt tilrettelagte uddannelse, til et aktivt og 
ligeværdigt voksenliv. 

Institutionernes tætte samarbejde og fælles værdigrundlag 
sikrer et trygt og sammenhængende flow mellem 
institutionerne og overgangen fra ung til voksen. 

KARISE EFTERSKOLE 
www.kariseefterskole.dk

Helhedsorienteret særlig tilrettelagt uddannelse

www.kariseuddannelsen.dk
KARISEFONDEN

STU
Et inkluderende botilbud

I vores Socialøkonomisk virksomheder

Hasselvej 2 - 4   4690 Haslev tlf. 59505870

Rønne alle 7  4653 Karise tlf. 56767400

BOLIG

BESKÆFTIGELSE

FLOW
& HELHEDSPÆDAGOGIK
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tekst // 
sTIG RAVN

medlem af bestyrelsen i danmarks vejlederforening 

eftertanken

Valg:  
Fri senior eller seniorkarriere? 

Jeg bor i Brabrand tæt på to færdselsårer, der fører hele 
vejen ind til Aarhus midtby. Den ene er Silkeborgvej, en 

indfaldsvej, der morgen og aften fører mennesker til og fra 
arbejde i Aarhus. Den anden er Aarhus å, som løber gennem 
ådalen og passerer gennem Årslev engsø, Brabrand sø - og  
videre mod byen for endeligt at løbe ud i havnen. Om efter-
middagen snegler bilerne sig langsomt ud af Silkeborgvej i 
en lang slange. Flere gange om ugen går jeg ture i naturen 
omkring Årslev Engsø. For at komme dertil kan jeg komme 
til at snegle mig et lille stykke i fyraftenstrafikken på Silke-
borgvej. Jeg vælger dog hurtig en mindre vej og er snart i det 
fri med villaer på den ene side og åbne marker på den anden. 
Når jeg standser og begynder at gå på grusstien, har jeg på 
venstre side kalve, der græsser på engarealet ned mod søen - 
heste i bakkerne til højre. En kærhøg flyver lavt, nærmer sig 
og står ind i mellem helt stille. Jeg går godt til og kan mærke, 
at pulsen går en smule i vejret og turen har den tilsigtede mo-
tionerende effekt. Himmelen er høj og den nedgående sol bag 
mig, bader landskabet i et varmt skin. Jeg føler lykke - hvad 
har ført mig hertil?  

Mere nøgterne eftertanker siger mig, at der er tale om valg. 
Når du passerer tres år, er det fornuftigt at begynde at over-
veje, hvor lang tid du skal forsøge at fortsætte den karriere, du 
er i gang med. Alternativt kan du forsøge at få det optimale 
ud af seniortilværelsen, hvor eventuelle børn er flyttet hjem-
mefra, og du stadig er frisk og rask, og - vel at mærke - har 
udsigt til at kunne leve af pensioner eller anden opsparing. 

Mine erfaringer - både som tillidsrepræsentant og vejleder i 
jobcenter/arbejdsformidling - siger, at især svigtende helbred 
kan betyde, at du kan være nødt til at gribe ud efter den før-
ste og bedste mulighed for at få efterløn eller alderspension. 
Andre bliver mere eller mindre tvunget pga. langvarig ledig-
hed og endeligt kan uformelle normer på arbejdspladsen be-
tyde, at du føler et pres på dig, når du er passeret grænsen for 
alderspension. En meget stor restgruppe kommer imidlertid 
i en regulær valgsituation, hvor de kan forsætte helt eller 
delvist på arbejdspladsen, selvom det ikke mere er en øko-
nomisk nødvendighed - eller  med andre ord: de kan vælge 
seniorkarrieren.  

Som professionelle vejledere bør vi naturligvis interessere 
os for, hvor der er hjælp at hente til at træffe valg. En hurtig 
søgning på nettet via Google peger på, at flere private bu-
reauer tilbyder sig på området med hjælp til planlægning af 
seniorkarrieren. Det handler bl.a. om, at du skal gøre dig be-
vidst om dine stærke og svage sider, at du ikke skal læne dig 
tilbage i din stol, når du er fyldt halvtreds og føler dig sikker 

pga. din erfaring. Du skal derimod øge din markedsværdi 
gennem stadig kompetenceudvikling. Der tilbydes også råd 
til dig, der i en sen alder har mistet jobbet. Pensionskasserne 
er også på banen for deres respektive medlemmer. Det hand-
ler mere om kontante emner som pension, økonomi, arv og 
testamente; men også om fysisk og psykisk trivsel i senkarri-
eren. Endelig vil jeg pege på Ældresagen, som kommer rundt 
om alt det ovenstående og i sit annoncemateriale tilmed eks-
ponerer valgsituationen: ”Gør dig klart, hvilke mål du har på 
dit job, før du forlader arbejdsmarkedet. Vil du f.eks. fortsat 
bruge meget energi på dit arbejde, eller vil du gerne have 
mere tid til andre dele af dit liv, f.eks. rejser, børnebørn eller 
frivilligt arbejde?”

Personligt begyndte jeg for fire et halvt år siden at nedtrappe 
mit arbejde med en ugentlig fridag og forlod to år senere helt 
jobcentret godt femogtres år gammel. Før jeg blev tres havde 
jeg ingen tanker om at forlade arbejdsmarkedet. Vores bank 
tilbød os - vistnok som pionerer - allerede for ti år siden øko-
nomisk seniorrådgivning. Det føltes dengang underligt og lidt 
uvedkommende at få prognoser for månedlige rådighedsbe-
løb, når du forlod arbejdsmarkedet under forskellige scenarier.  
På den anden side af tres tog jeg imod et tilbud fra min ar-
bejdsgiver, Aarhus Kommune, der på tværs af forvaltningerne 
samlede seniormedarbejdere til tre kursusdage om mulighe-
der. Kurset blev ledet af seniorkarriereentusiasten Poul-Erik 
Tindbæk og gav udmærkede oplysninger. Det mest frugtbare 
var imidlertid drøftelserne i skiftende gruppekonstellationer 
med de øvrige deltagere om deres tanker og overvejelser.

Den ugentlige fridag faldt mandag - bestemte min arbejds-
giver. Jeg følte det var en stor gave, at jeg pludseligt have tid 
og overskud til at læse f.eks. en hel formiddag -  og helt ef-
ter egne interesser. Jeg begyndte både at læse nyt og genlæse 
bøger. Det var som en åbenbaring, og jeg begyndte igen at 
gå på biblioteket, hvor jeg nok ikke have været siden jeg læ-
ste godnathistorier for mine børn. Jeg fik gang i en interesse, 
som nærmest ubemærket var svundet hen i årene med travl-
hed, mennesker og dage foran en skærm, der i de sidste år, 
gradvist drænede min energi. Da jeg helt forlod jobcentret 
begyndte jeg også, at søge ny viden på Folkeuniversitet og 
supplere med læsning og museumsbesøg. Emner og fag jeg 
ikke viste meget om forvejen. Du kan spørge om interesser 
og viden nu er relevant, når jeg ikke når særlig dybt og det 
tilmed er for sent at udnytte det erhvervsmæssigt. Ja, den 
brede viden har værdi i sig selv. Jeg nævner det, som en af de 
gevinster, der er ved at være fri senior, og skal ikke gøre mig 
til dommer over, hvad der er det bedste valg for dig.                                        
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returadresse: danmarks vejlederforening, Hørstykkevej 18, 8220 brabrand

hej@friefagskoler.dk

Er dinE ElEvEr klar til 
uddannElsE?
Frie Fagskoler er for unge, som vil lære livspraktiske og erhvervsrettede fag inden 
de starter på en ungdomsuddannelse. Hos os lærer eleverne praktiske daglige 
livsstilskompetencer – alt lige fra at kunne stå op om morgenen til at have styr på 
privatøkonomien. Samtidig forbereder eleverne sig til en bestemt erhvervsuddannelse 
eller vælger en 10. klasse med en praktisk-kreativ profil.

den praktiske vej

dEn PraktiskE vEJ  

til uddannElsE,  

arBEJdE 
& liv

MOdErnEkOstskOlE
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