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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

D

er er en ny æra på vej i vejledningskulturen 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 ligger i livet. Nu skal der være tid til både
forberedelse og refleksion. Den nye, integrerede vejledningsfacon med karrierelæring implementeres i stor stil som
en del af undervisningen i både folkeskolen, efterskolen og gymnasiet.
Undervisningsministeriet har lavet
en klar beskrivelse med anbefalinger til
implementering i emnet ”uddannelse
og job”. Efterskolerne har netop udgivet hæftet ”Muligheder for Karrierelæring”. 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 Studievalg og UU-centre, så det er i vejlederkredse vigtigt, at denne erfaring og
viden kommer eleverne til gode ude på
landets mange skoler.

Forskellige motiver

Ambitionen omkring brugen af begrebet karrierelæring, og hvorledes det
skal implementeres, er dog båret af de
øjne, der ser. Hele skolevæsenet og vejledningen af de unge har gennem en
årrække været præget af mange politiske 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 vejledere må leve med. Strukturen fra oven
står ikke lige til at ændre. Derimod kan
kulturen, som I står for, blandt andre
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påvirkes af jer selv,« sagde Jakob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken, 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 erhvervsuddannelse. Den anden, er en mere pædagogisk 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 erhvervsrettet ungdomsuddannelse, skal forholde
sig til erhverv, et fag, en profession med
videre,« siger Stefan Hermann. Han synes 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 fokus på de erhvervsrettede uddannelser,
og at karrierelæring kan bidrage til at
åbne for en mere nuanceret vejledning
af de unge.
»Karrierelæring bør ikke alene handle om valget. Det skal og kan også gøre
de unge i tvivl, de skal erfare og reflektere omkring flere erhverv eller uddannelser,« 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 uddannelse, men måske et arbejde som trædesten til senere kvalificering i stedet,
mener Stefan Hermann. Han er i øvrigt

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 kommunerne skal levere en koordineret og sammenhængende ungeindsats i vejledningen. Det kan både give et kvalitativt
løft, men flere er også bekymrede, hvis
ikke uddannede vejledere skal sikre
vejledningsfagligheden – også i forbindelse 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 uddannelsessystemet med ét rigtigt valg og helt
uden pauser, mener Danmarks Vejlederforening.
»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 karrierelæring ikke gøres til en manual« siger
Carla Tønder Jessing, der er vejlederforeningens nye formand. Hun oplever,
at der er store kommunale forskelle på,
hvorledes det timeløse emne “uddannelse og job” gennemføres, og hvem
der varetager gennemførelsen.
Undervisningsministeriet anbefaler
blandt andet, at der i grundskolen afsættes minimum 25 timer til emnet
”uddannelse og job” på kommunens
skoler. Der skal også udarbejdes planer
for, hvordan timerne i emnet ”uddannelse og job” kan arbejde sammen med
de øvrige fag. Og der skal laves planer
for, hvordan der kan skabes sammenhæng med de aktiviteter, eleverne derudover deltager i.
>>>
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Vil du vide mere
”Muligheder for karrierelæring” – om
eksperimenterende obligatorisk brobygning og brobygningsrelaterede aktiviteter
på efterskolerne: goo.gl/hMPcYp
”Uddannelsesvalg, vejledning og karrierelæring i et ungeperspektiv”
CEFU’s rapport med Centrale konklusioner fra følgeforskningsprojektet ‘Fremtidens Valg og Vejledning: goo.gl/2cWXfd

Men der er et stykke vej endnu, mener Carla Tønder Jessing.
»Vi ser, at nogle kommuner bruger
UU i stor grad, og køber sig til undervisning på skolerne i emnet ”uddannelse og job”. Helt generelt vil jeg dog sige,
det ikke er tilstrækkeligt alle steder.
Grundlæggende er lærere ikke uddannede til at levere karrierelæring. Vi skal
derfor sikre, at den faglighed, der ligger hos de uddannede vejledere, bliver
definerende for, hvorledes der arbejdes
med karrierelæring på skolerne,« siger 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 arbejde 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 aktiviteterne, 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 skifter aktiviteterne betydning for mange
unge på den måde at de oplever, at det
ikke er relevant at deltage i aktiviteterne.
»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, uddannelse og til at lære sig selv at kende
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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-, erhvervsog karrierevejledning i grundskolen og
hvordan den giver mening for unge.
Hun mener også, der er et stort politisk fokus på at få de unge til af træffe
et valg og få dem hurtigt igennem uddannelserne. Og samtidigt meget gerne
også at få flere rettet ind mod erhvervsuddannelse.
»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 grundlag for at vælge frem for overvejende at
understøtte, at de vælger.
»Jeg synes, at karrierelæring lige
netop bidrager til det fornemme formål 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

Skovhus. Hun foreslår i i sin ph.d. afhandling, at der arbejdes for et perspektivskifte fra at vejledningsaktiviteter
primært skal føre til valg af uddannelse til, at de skal have et større fokus på
den vigtige læring om uddannelse, arbejde 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 UUcentrene og vejlederne bidrage med
kvalificeret support, så der skabes et
godt fundament for karrierelæring,« siger Randi Skovhus. Hun synes, der arbejdes 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 kvalificeret og omstillingsparat arbejdskraft til virksomhederne. Tænketanken DEA, der er en sammenslutning af
danske erhvervsorganisationer og virksomheder, skriver i sin årsberetning:
”Når man er ung i Danmark, kigger
man ikke særligt meget på, hvilket arbejde 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 flere erhverv eller
uddannelser.
STEFAN HER MANN , R EK TOR
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vores uddannelsessystem på længere
sigt ikke kan levere den arbejdskraft,
som virksomhederne har brug for.”
Stina Vrang Elias, administrerende direktør i DEA. Hun synes, at især to ting
er interessante ved karrierelæring.
»For det første anerkendelsen af, at
det danske uddannelsessystem indeholder 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 vores forældre gjorde. For det andet kan
jeg godt lide, at karrierelæringsbegrebet er en betegnelse for det samlede
liv og ikke alene fokuserer på uddannelse og erhverv. Det oversætter jeg
til, at det handler om, hvilken type af
liv, som passer til lige præcis Sofie eller 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 karrierelæring skal være meget tæt koblet og integreret 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 individuel vejledning,« siger Stina Vrang Elias.
Hun ser ikke den store konflikt i introduktionen af karrierelæring i undervisningen. Så længe man har for øje, at der
altid tages udgangspunkt i den enkelte
elev, vil man også honorere samfundets 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.

Karrierelæring:

Det mener...

NICL AS FICK ,

MARIE ANKER JACKSON, VEJLEDER ,

SKOLELEDER PÅ SYDBOR NHOLMS

U U BOR NHOLM

PR IVATSKOLE ( TIDLIGER E SKOLEL ÆR ER
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 undervisningen, og er med til at sikre, der sker
et flow. Det forstyrrer, når der kommer 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 refleksioner. Og det er vigtigt, man gør
det over tid. Det giver eleverne den
bedste karrierelæring.
Jeg har dog oplevet, at karrierelæringen 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.«

»Jeg tænker karrierelæring er den rigtige måde, når eleven skal blive klogere
på valg og valgmuligheder. Det nye er,
at der skal afsættes mere tid til at reflektere: 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.

// Faktisk er der sket en
stigning her på Bornholm,
hvor nu godt 30% vælger
en erhvervsuddannelse
mod tidligere 25%.
Vi har eksempelvis erfaret, at erhverv, 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 erhvervsuddannelse mod tidligere 25%.«
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