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1. Indledning	
Der	har	gennem	de	senere	år	været	stort	fokus	på	den	politiske	målsætning	om,	at	95%	af	en	årgang	
skal	have	en	ungdomsuddannelse,	hvilket	bl.a.	har	betydet,	at	der	gennemført	en	række	reformer	
på	 grundskoleområdet	 som	 eksempelvis	 krav	 om	 uddannelsesplaner	 og	 uddannelses-
parathedsvurdering	fra	8.	klasse.	Den	centrale	politiske	målsætning	har	medført,	at	de	unge	skal	
hurtigere	igennem	uddannelsessystemet	uden	for	meget	spildtid.	Denne	meget	lineære	proces	har	
et	stort	fokus	på	selve	valget,	hvilket	dog	kan	virke	paradoksalt.	De	unge	skal	allerede	i	grundskolen	
have	en	plan	for	deres	fremtid,	men	samtidig	skal	de	også	agere	og	navigere	i	et	uforudsigeligt	og	
hastigt	forandrende	samfund.		
	
På	 trods	 af	 centreringen	 omkring	 valget,	 er	 der	 på	 vejledningsområdet	 gennem	 de	 senere	 år	
arbejdet	med	et	større	fokus	på	karrierelæringen,	og	bl.a.	Randi	Skovhus	peger	på,	at	der	skal	ske	
et	 perspektivskifte	 fra	 valg	 til	 læring,	 hvis	 de	 unge	 skal	 motiveres	 til	 at	 deltage	 i	
vejledningsaktiviteter	(Skovhus	2014).	Der	ser	nu	også	ud	til	at	være	nye	tendenser	på	vej,	om	end	
det	tager	tid	at	lave	et	sådant	perspektivskifte	(Wisler	2017,	s.	8).	Karrierelæringen	vinder	så	småt	
frem	 i	 de	 danske	 skoler,	 og	 nogle	 af	 de	 seneste	 initiativer	 på	 den	 front	 er	 bl.a.	
Undervisningsministeriets	beskrivelse	med	anbefalinger	til	implementering	i	emnet	Uddannelse	og	
job,	 efterskolernes	 hæfte	 ”Muligheder	 for	 karrierelæring”	 og	 i	 den	 nye	 gymnasiereform,	 hvor	
karrierelæringen	er	skrevet	ind	i	loven	og	skal	være	en	del	af	undervisningen	(Ibid.).	Som	følge	af	
gymnasiereformen	 blev	 det	 ligeledes	 vedtaget,	 at	 de	 unge	 i	 grundskolen	 skal	 vedhæfte	 en	
studievalgsportfolio,	 når	 de	 sender	 deres	 ansøgning	 til	 ungdomsuddannelse.	 Arbejdet	 med	
studievalgsportfolioen	påbegyndes	i	8.	klasse	i	skoleåret	2017/18	(uvm.dk)		
	
Siden	jeg	blev	ansat	som	UU-vejleder	i	grundskolen	2012,	har	jeg	været	med	til	at	implementere	
flere	 reformer,	både	med	direkte	og	 indirekte	betydning	 for	min	 job	 som	vejleder.	 Jeg	har	altid	
syntes,	 at	 det	 er	 spændende	 med	 nye	 tiltag,	 men	 jeg	 har	 indtil	 nu	 savnet	 en	 sammenhæng	 i	
vejledningen,	så	det	giver	mening	for	den	unge.	Derfor	var	det	med	stor	interesse,	da	jeg	første	gang	
hørte	om	studievalgsportfolioen.	Jeg	blev	nysgerrig	på,	om	vi	måske	her	har	løsningen	på	at	få	skabt	
en	sammenhæng	i	vejledningen,	og	samtidig	få	et	værktøj	med	fokus	på	proces	og	læring.	
	
Denne	nysgerrighed	har	ført	mig	frem	til	følgende	problemformulering.	

	

2. Problemformulering	
	
Hvordan	kan	 studievalgsportfolioen	understøtte	de	unges	karrierelæring	og	 skabe	 sammenhæng	
mellem	deres	karrierelæringsarenaer?	
	

3. Afgrænsning	
Studievalgsportfolioen	er	netop	introduceret	i	grundskolen	i	skoleåret	2017/2018,	og	det	har	derfor	
ikke	været	muligt	at	se	nærmere	på,	hvordan	den	anvendes	i	praksis.	Jeg	har	haft	telefonisk	kontakt	
til	flere	UU	Centre	samt	skoler,	men	ingen	har	endnu	gjort	tiltag	i	forhold	til	implementeringen.	Min	
empiri	 i	 opgaven	 er	 derfor	 centreret	 om	 de	 vejledninger	 Undervisningsministeriet	 (UVM)	 har	
udsendt	i	forbindelse	med	indførsel	af	studievalgsportfolioen	–”Vejledning	til	elever	og	forældre”	og	
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”Vejledning	 til	 lærere	 og	 vejledere”	 (se	 link	 i	 litteraturlisten).	 Derudover	 anvendes	 det	
afrapporteringsskema	(bilag	1),	som	de	unge	skal	udfylde	og	afsende	i	forbindelse	med	optagelse	
på	ungdomsuddannelse.	
	
Mit	fokus	i	opgaven	er	på	grundskoleniveau,	og	jeg	ser	i	nærværende	projekt	ikke	på	overgangen	til	
og	samspillet	med	ungdomsuddannelsen.	Ligeledes	fokuserer	jeg	på	de	unge	i	modsætning	til	f.eks.	
det	politiske	eller	organisatoriske	perspektiv.	Jeg	ser	dog	i	min	diskussion	lidt	nærmere	på,	om	det	
organisatoriske	evt.	kan	udnyttes	bedre	ud	fra	en	tænkning	om,	at	det	skal	understøtte	de	unges	
karrierelæring.		
	

4. Valg	af	teori	og	metode	
Jeg	 har	 i	 forbindelse	 med	 diplomuddannelsen,	 ud	 over	 de	 obligatoriske	 moduler,	 haft	
valgmodulerne:	 Mentorskaber	 og	 mentorordninger,	 Vejledning	 i	 grupper	 og	 fællesskaber	 og	
Vejledning	i	digitale	medier.	Jeg	har	været	særligt	optaget	af	karrierelæringstankegangen,	der	har	
været	gennemgående	på	flere	af	modulerne,	ligesom	jeg	har	haft	stor	interesse	i	fælleskabet,	og	
hvorledes	vi	påvirker	hinanden	i	de	forskellige	praksisfællesskaber,	vi	er	en	del	af.	
	
Jeg	har	i	opgaven	et	læringsfokus	og	derfor	fokus	på	læringsperspektivet	fremfor	på	selve	valget.	
Det	sker	i	overensstemmelse	med	mit	eget	læringssyn,	der	er	præget	af	den	socialkonstruktivistiske	
tankegang,	hvor	fokus	er	rettet	mod,	at	læring	sker	i	samspil	med	andre.	
	
Opgaven	 er	 bygget	 op	 omkring	 tre	 teoretiske	 perspektiver.	 Indledningsvis	 vil	 jeg	 se	 på	
portfoliometoden	–	hvad	er	det,	og	hvilke	potentialer	og	barrierer	er	der	ved	at	anvende	metoden?	
Til	 dette	 vil	 jeg	 anvende	 forskellige	 portfolioteoretikere.	 Herefter	 vil	 jeg	 se	 nærmere	 på	
karrierelæring,	og	til	at	forklare	og	forstå	begrebet	karrierelæring,	vil	jeg	inddrage	Bill	Law,	der	netop	
ser	på	karriere	som	et	læringsanliggende.	Til	at	underbygge	Laws	teori	inddrager	jeg	Karl	Tomms	
spørgsmålstyper,	 hvor	 fokus	 ligger	 på	 betydningen	 af	 refleksion	 gennem	 det	 at	 stille	 ”gode”	
spørgsmål.	I	forhold	til	karrierelæring	spiller	ubevidste	normer	en	vigtig	rolle,	og	til	at	belyse	dette	
vil	jeg	bl.a.	anvende	Linda	Gottfredson.	Til	at	se	nærmere	på	de	unges	karrierelæringsarenaer	vil	jeg	
inddrage	Bill	Law	og	hans	community-interaction-thinking	teori.	
	
Min	analyse	tager	afsæt	i	de	udsendte	vejledninger	samt	afrapporteringsskemaet,	hvor	jeg,	ud	fra	
de	teoretiske	perspektiver,	belyser	hvordan	studievalgsportfolioen	i	sin	nuværende	form	bidrager	
til	at	understøtte	de	unges	karrierelæring.	Analysen	vil	slutte	af	med	en	kort	opsamling	samt	et	blik	
på	tværs	af	de	forskellige	perspektiver.	Afslutningsvis	vil	jeg	diskutere	og	pege	på,	hvad	jeg	mener	
der	kræves	for	at	få	studievalgsportfolioen	til	at	blive	et	godt	lærings/arbejdsredskab	i	den	unges	
skoleliv.	
	
Som	tidligere	nævnt	er	studievalgsportfolioen	trådt	i	kraft	i	indeværende	skoleår,	hvorfor	det	ikke	
har	været	muligt	at	anvende	praktiske	erfaringer	i	analysedelen.	Min	empiri	er	derfor	koncentreret	
omkring	de	udsendte	vejledninger	samt	afrapporteringsskemaet.	
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5. Teori	
Min	gennemgang	er	bygget	op	omkring	forskellige	teoretiske	vinkler	på	de	tre	perspektiver	–	
portfolio,	karrierelæring	og	karrierelæringsarenaer.	
	
5.1	Teoretiske	perspektiver	på	portfoliopædagogik	
Portfolio	har	eksisteret	 i	mange	år,	og	den	anvendes	i	mange	sammenhænge	både	i	og	uden	for	
uddannelsesområdet.	Portfolio	er	særlig	kendt	inden	for	de	kreative	fag,	hvor	begrebet	bruges	om	
den	mappe	med	billeder,	skitser	og	projekter	som	f.eks.	arkitekten	eller	kunstneren	bruger	til	at	
præsentere	sine	evner	på.	I	uddannelsesverdenen	anvendes	portfolio	i	flere	sammenhænge,	hvilket	
gør	 det	 mere	 komplekst.	 Her	 kan	 portfolio	 bruges	 både	 som	 undervisnings-,	 lærings-	 og	
evalueringsredskab	(Lund	2008,	s.	12).	Når	jeg	anvender	begrebet	portfolio	i	nærværende	opgave	
er	det	med	udgangspunkt	 i	 læringsportfolioen,	 idet	den,	som	navnet	angiver,	har	 læring	 for	øje,	
hvilket	er	det	perspektiv,	som	opgaven	tager	sit	udgangspunkt	i.	
	
Portfolioen	er	for	de	unge	et	redskab	til	at	dokumentere	og	reflektere	over	deres	forståelse	af	egen	
læring,	mens	det	for	læreren	kan	være	med	til	at	skabe	sammenhæng	og	progression,	ligesom	det	
kan	være	et	redskab	til	at	få	indsigt	i	elevernes	læringsudbytte	(Qvortrup	et.	al.	2017,	s.2).	Refleksion	
og	progression	er	nogle	helt	centrale	begreber	i	portfolioarbejdet,	og	disse	begreber	er	med	til	at	
understøtte	en	dybere	læring.	
	
5.1.1	Portfoliotyper	
Der	 findes	 flere	 måder	 at	 kategorisere	 portfoliotyper	 på,	 men	 overordnet	 set	 findes	 der	 to	
hovedtyper	 –	 en	 arbejdsportfolio	 og	 en	 præsentationsportfolio	 (Saltofte	 &	 Krill	 2017,	 s.16).	
Arbejdsportfolioen	 bruges	 i	 det	 daglige	 arbejde	 og	 er	 den	 personlige	 portfolio,	 hvor	 eleven	 har	
mulighed	for	at	reflektere	og	have	fokus	på	proces	og	læring	ud	fra	sin	egen	læringsstil.	Man	kan	
med	Goffmanns	teatermetafor	kalde	arbejdsportfolioen	for	backstage-området	(Goffmann	2014,	s.	
9).	Når	man	arbejder	backstage	med	sin	portfolio,	er	der	ingen	der	bedømmer	eller	overvåger,	og	
det	 kan	 opfattes	 som	 et	 trygt	 rum,	 hvor	 der	 er	 mulighed	 for	 udvikle,	 lære	 og	 reflektere.	 Som	
udgangspunkt	er	arbejdsportfolioen	lukket	og	privat,	men	det	betyder	nødvendigvis	ikke,	at	man	
arbejder	alene	i	arbejdsportfolioen.	Den	kan	også	fungere	i	gruppearbejde	eller	projektarbejde,	men	
man	vælger	selv,	hvad	man	ønsker	at	dele,	og	hvad	der	skal	forblive	privat.	Arbejdsportfolioen	kan	
anvendes	med	flere	formål	i	sigte	og	kan	indeholde	bl.a.	noter,	logbogsnotater	og	andre	produkter	
der	understøtter	læringsprocessen.	Det	overordnede	for	de	forskellige	dele	af	arbejdsportfolioen	er	
dog,	at	refleksion	er	omdrejningspunktet	(Saltofte	og	Krill	2017,	s.23).	
	
Til	 forskel	 fra	 arbejdsportfolioen	 er	 præsentationsportfolioen	 åben	 og	 rettet	 mod	 en	 bestemt	
modtager.	Her	arbejdes	altså	frontstage	ifølge	Goffmann	(Goffmann	2014,	s.9),	og	man	er	klar	til	at	
gå	 på	 scenen	 og	 præsentere	 sit	 valgte	 indhold.	 Præsentationsportfolioen	 kan	 dog	 have	mange	
former	 og	 betegnelser	 afhængig	 af	 hensigt	 og	 modtager.	 I	 uddannelsessammenhæng	 er	
præsentationsportfolioen	ofte	rettet	mod	eksamen	eller	anden	form	for	evaluering,	og	her	er	fokus	
rettet	mod	slutproduktet	og	opfyldelse	af	læringsmål.	
	
Det	meste	portfolioarbejde	foregår	i	dag	digitalt,	hvilket	også	betegnes	E-portfolio	(Agerbæk	2010,	
s.	13).	Ved	at	arbejde	digitalt	med	portfolio	gives	en	række	muligheder.	Først	og	fremmest	bliver	
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det	nemmere	at	samle	og	arkivere	materialerne	i	en	overskuelige	form,	ligesom	det	er	nemt	at	tilføje	
og	tilrette.	Der	er	mulighed	for	at	tilføje	billeder	og	videoer,	hvilket	gør	e-portfolioen	til	et	mere	
differentieret	 værktøj.	 Ligeledes	 åbner	 e-portfolioen	 også	 op	 for	 differentiere	 adgangen	 til	
portfolion,	sådan	at	dele	er	private	og	dele	er	åbne,	hvor	det	er	muligt	at	invitere	klassekammerater,	
lærere	eller	andre	indenfor,	evt.	i	forbindelse	med	feedback.	
	
5.1.2	Potentialer	og	barrierer	ved	portfolioarbejdet	
Før	man	vælger	at	arbejde	med	portfolio,	er	det	vigtigt	at	holde	sig	for	øje,	at	der	såvel	som	et	stort	
potentiale	også	er	en	række	barrierer,	der	gør,	at	det	er	meget	krævende	at	komme	i	gang	med	i	
praksis.	
	
Portfolio	kan	være	med	til	at	danne	rammen	om	en	dybere	læring.	Både	den	læring,	der	knytter	sig	
til	 fag	 og	 læringsmål,	 men	 også	 den	 metalæring,	 der	 finder	 sted	 i	 form	 af	 elevens	 evne	 til	 at	
reflektere	over	egen	 indlæring	 (Lund	2008,	 s.19).	Det	 kræver,	 at	eleven	 lærer	at	 stille	 relevante	
spørgsmål	til	sin	egen	læreproces	og	kunne	besvare	disse.	Samtidig	gør	portfolioen	det	muligt	at	
stille	tydeligere	og	fokuserede	mål	samt	skabe	en	struktur	og	et	overblik,	der	gør	det	muligt	at	nå	
målene.	Ifølge	Dysthe	er	en	portfolio	i	sig	selv	ikke	nogen	garanti	for	gode	læreprocesser	(Saltofte	
og	 Krill	 2017,	 s.	 29).	 Det	 er	 nemlig	 af	 stor	 betydning,	 hvordan	 portfolioen	 både	 designes	 og	
anvendes.	 Hvis	 de	 unge	 eksempelvis	 ikke	 kan	 se	 meningen	 med	 den,	 risikerer	 man,	 at	 de	
udelukkende	bruger	den	til	dokumentation	og	arkivering.	Det	er	derfor	vigtigt,	at	der	er	en	form	for	
struktur,	som	angiver,	hvad	portfolioen	skal	indeholde.	Erfaringer	med	portfolioarbejde	viser	dog,	
at	den	ikke	må	blive	for	stram,	så	den	opfattes	som	en	afkrydsningsliste,	idet	man	dermed	mister	
muligheden	 for	 refleksion	 (Lund	 2008,	 s.	 45).	 Der	 er	 ingen	 tvivl	 om,	 at	 portfolioarbejdet	 er	
tidskrævende,	og	det	kræver	stor	tilvænning	både	fra	lærer	og	elev,	hvilket	nødvendiggør,	at	det	
sættes	i	gang	tidligt,	således	der	kan	etableres	nogle	gode	portfoliorutiner.	
	
En	 anden	 vigtig	 forudsætning	 for	 at	 portfolioarbejdet	 skal	 lykkes	 er,	 at	 portfolioen	 ses	 som	 en	
integreret	del	af	læringsmiljøet.	”	Først	når	portfoliobrug	bakkes	op	og	spiller	sammen	med	de	øvrige	
elementer	i	 læringsmiljøet	og	den	kultur,	som	lægger	til	grund	for	læringsmiljøet,	kan	potentialer	
forventes	 realiseret	 fuldt	 ud”	 (Lund	2008,	 s.	 136).	Hvis	 læringens	 tyngdepunkt	 ligger	 i	 individets	
selvidentitet	og	 selvrefleksion,	er	der	 risiko	 for,	at	der	 skabes	et	 læringsmiljø	med	 fokus	på	den	
enkelte	og	dennes	kompetenceudvikling.	Dermed	nedtones	betydningen	af	læring	i	fællesskaber	og	
de	sociale	aspekter	af	identitetsdannelse	(Saltofte	&	Krill	2017,	s.	69).	
	
Alt	i	alt	kan	man	sige,	at	portfoliometoden	har	potentialer	til	et	stort	læringsudbytte,	men	graden	
af	udbyttet	afhænger	i	høj	grad	af,	hvordan	de	unge	bliver	præsenteret	for	portfolioen,	hvordan	de	
tager	den	til	sig	og	ikke	mindst,	hvordan	de	anvender	den.	
	

5.2	Hvad	er	karrierelæring	og	hvorfor?	
Flere	rapporter	og	nyere	forskning	på	vejledningsområdet	peger	på,	at	det	er	vigtigt,	at	der	sker	et	
perspektivskifte	 i	 vejledningen	 (Skovhus,	 Klindt	 et.	 al.).	 Ved	 at	 flytte	 fokus	 over	 på	 et	
læringsperspektiv,	vil	det	være	elevernes	valgkompetence	og	afprøvning	af	egne	kompetencer,	der	
vil	stå	centralt.	Herved	vil	eleverne	bedre	kunne	tilpasse	sig	det	hastigt	forandrende	og	komplekse	
samfund,	hvor	det	kræves,	at	der	kan	træffes	løbende	valg	og	genvalg	afhængigt	af	situationen.	Det	
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kræver	dog,	at	karrierebegrebet	må	forstås	bedre	–	mere	som	en	betegnelse	for	det	hele	liv	(Buhl	
2014,	s.	15).	
	
5.2.1	Bill	Law	og	karrierelæring	
En	 af	 de	 karriereteorier,	 der	 har	 fokus	 på	 karriere	 som	 et	 læringsanliggende	 er	 den	 engelske	
karriereteoretiker	Bill	Law.	Han	peger	på,	at	karriereudvikling,	og	det	at	træffe	valg,	er	noget,	man	
skal	udvikle	fra	man	er	helt	lille	(Buhl	2014,	s.	35).	Ifølge	Bill	Law	er	der	fire	kompetencer,	der	er	
centrale	for	at	den	enkelte	udvikler	karrierekompetencer.	Disse	fire	kompetencer	udgør	BOMS	–	
modellen	og	drejer	sig	om:	
	
B	–	Beslutningskompetence:	De	færdigheder	og	den	viden,	som	den	unge	skal	være	i	besiddelse	af	
for	at	kunne	vælge	og	begrunde	valg	mellem	flere	alternativer.	
	
O	–	Overgangskompetence:	Evnen	til	at	kunne	forudse	konsekvenserne	af	en	beslutning/handling	
og	kunne	håndtere	den	usikkerhed,	det	kan	være	at	stå	i	en	valgsituation.	
	
M	 –	 Mulighedskompetence:	 Forståelse	 af	 hvilke	 muligheder	 man	 har	 i	 forhold	 til	 egne	
forudsætninger,	kendskab	til	konkrete	job	og	uddannelsesmuligheder.	
	
S	–	Selvindsigt:	Handler	om	at	kende	sig	selv	i	en	uddannelses-	eller	erhvervsmæssig	sammenhæng	
(Pless	2016,	s.	96).	
	
Kompetencerne	er	ligeværdige,	og	der	kan	arbejdes	med	dem	både	adskilt	og	samlet	i	forbindelse	
med	 vejledningsaktiviteterne.	 For	 at	 opnå	 karrierekompetencer	 skal	 der	 fokuseres	 på	
karrierelæring,	 og	 her	 har	 Law	 udviklet	 en	 taksonomi	 for	 selve	 processen.	 Ifølge	 Law	 består	
karrierelæring	af	fire	færdigheder	(Klindt	et.	al	2016,	s.	20)	
	
At	opdage	–	se,	høre,	mærke,	opleve.	Få	information	til	at	komme	videre	
	
At	filtrere/ordne	–	ordne	 information	på	en	meningsfuld	måde	for	at	blive	klar	over	 ligheder	og	
forskelle	
	
At	fokusere	–	Vide	hvem	og	hvad	man	skal	være	opmærksom	på	og	hvorfor.	Hvad	er	vigtigst	for	
mig?	
	
At	forstå	–	vide	hvordan	noget	fungerer	og	kende	konsekvenser	af	handlinger.	Forklare	og	foregribe	
	
Færdighederne	skal	ses	i	en	progressiv	rækkefølge,	således	at	det	første	niveau	er	en	forudsætning	
for	det	næste.	De	karriereudviklende	færdigheder	er	medfødte,	og	processen	vil	finde	sted,	uanset	
om	den	hjælpes	på	vej	eller	ej	(Ibid.	s.	21).	Dvs.	at	der	er	en	risiko	for	misforståelse	eller	direkte	
fejllæring,	 som	 måske	 bygger	 på	 en	 uhensigtsmæssig	 filtrering	 eller	 fokusering.	 Derfor	 er	 det	
væsentlig	 at	 anerkende,	 at	 det	 at	 træffe	 kompetente	 valg	 er	 noget,	 der	 skal	 læres	 og	 samtidig	
kræver	det	hjælp.	 For	at	 imødegå	dette	er	det	 relevant	at	 tænke	Laws	 færdigheder	 ind	 som	en	
didaktisk	ramme	for	planlægning	af	blandt	andet	vejledningsaktiviteter.	
	



	 8	

5.2.2	Linda	Gottfredsson	og	et	normkritisk	blik	på	karrierelæring	
I	 arbejdet	 med	 karrierelæring	 er	 det	 interessant	 også	 at	 inddrage	 den	 amerikanske	
karriereteoretiker	 Linda	 Gottfredson.	 Hun	 tilfører	 karrierevalgsteorien	 et	 sociologisk	 perspektiv,	
idet	hun	fokuserer	på	den	sociale	arvs	betydning	for	karrierevalget	(Højdal	og	Poulsen	2012,	s.	127).	
I	hendes	teori	om	afgrænsning	og	kompromiser	ses	valget	som	et	resultat	af	 individets	kognitive	
udviklingsprocesser,	der	formes	af	både	individuelle,	sociale	og	kulturelle	input	(Ibid.,	s.	128).	De	
afgrænsninger	og	kompromiser,	vi	foretager	os,	finder	sted	i	løbet	af	opvæksten,	og	ofte	vil	man	
slet	 ikke	være	bevidst	om	årsagerne	til	de	fravalg,	man	har	foretaget,	og	dermed	har	begrænset	
valgmulighederne.	Gottfredson	ser	primært	tre	faktorer,	der	har	betydning	for	valget,	nemlig	køn,	
prestige	og	interesse,	i	den	nævnte	rækkefølge	(Ibid.,	138-139).	Kønsdimensionen,	her	opfattet	som	
en	social	kategori,	man	ønsker	at	passe	ind	i	samt	prestige,	her	forstået	som	sociale	normer	blandt	
ligestillede,	rangerer	altså	højere	end	de	personlige	interesser	og	ønsker.	Normer,	som	knytter	sig	
til	en	del	af	de	sociale	fællesskaber,	de	unge	er	en	del	af,	påvirker	altså	deres	karrierevalg,	og	det	
kan	derfor	være	interessant	at	inddrage	et	normkritisk	tilgang	i	karrierelæringen.			
	
Hvis	man	vil	arbejde	normkritisk	med	karrierelæring	handler	det	ikke	om	at	fjerne	normerne,	men	
nærmere	om	at	sætte	fokus	på,	hvordan	de	eksisterende	normer	har	betydning	for	de	valg,	man	
træffer	bl.a.	i	forhold	til	uddannelse,	arbejde	og	det	gode	liv	(Klindt	et.	al.	2016,	s.26).	Vi	skal	som	
vejledere	 også	 være	 bevidste	 om,	 at	 vi	 selv	 er	 normbærere,	 ligesom	 de	 unge	 påvirkes	 af	 de	
forskellige	karrierelæringsarenaer,	de	er	en	del	af.	Ved	at	stille	normkritiske	spørgsmål	til	både	os	
selv	og	til	de	unge,	kan	vi	undersøge	normernes	betydning	for	de	valg,	der	træffes	og	dermed	ikke	
blot	reproducere	dem.	Til	dette	kan	den	canadiske	forsker	Karl	Tomms	spørgsmålstyper	inddrages.				
	
5.2.3	Karl	Tomms	spørgsmålstyper	
Både	 i	 forhold	 til	 arbejdet	med	 at	 inddrage	 en	normkritisk	 tilgang	og	 samtidig	 sikre	 for	 at	 sikre	
progressionen	i	de	unges	karrierelæring	i	forhold	til	Laws	model,	kan	man	anvende	Karls	Tomms	
forskellige	spørgsmåltyper.	Formålet	med	spørgsmålene	er	at	sætte	gang	i	refleksionsprocesserne	
til	 den	man	 stiller	 spørgsmål	 til,	 og	 herved	 kan	man	understøtte	 de	 unges	 refleksive	 processer,	
således	de	kommer	til	at	forholde	sig	til	sig	selv,	andre,	deres	omverden	og	muligheder	(Skovhus	et.	
al	 2016,	 s.16).	 Når	 man	 eksempelvis	 skal	 planlægge	 en	 vejledningsaktivitet	 eller	 spørgsmål	 til	
studievalgsportfolio,	er	det	vigtigt	at	forholde	sig	til,	hvilke	processer	man	ønsker	at	sætte	gang	i	
med	de	valgte	spørgsmål.	For	den	måde	man	stiller	spørgsmål	på,	har	betydning	for,	hvad	der	kan	
svares.	
	
Tomms	spørgsmålstyper	kan	ses	i	nedenstående	figur	
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Kilde:	Klindt	et.al.	2016,	s.	28	
	
Spørgsmålene	 i	 de	 to	 øverste	 felter	 er	 lineære	 spørgsmål,	 der	 orienterer	 sig	 primært	 mod	 at	
afdække	og	derefter	konkludere	og	være	handlingsorienteret.	Spørgsmålene	i	de	to	nederste	felter	
er	derimod	cirkulære,	der	bidrager	til	refleksionen	og	dermed	øger	muligheden	for	at	se	nye	vinkler	
og	 skabe	 nye	 forståelser.	 I	 arbejdet	 med	 karrierelæring	 er	 de	 cirkulære	 spørgsmål	 vigtige	 at	
inddrage,	da	de	er	afgørende	i	perspektivskiftet	fra	valg	til	læring.	De	er	med	til	at	udvikle	de	unges	
karrierekompetencer	og	dermed	nå	de	højeste	taksonomier	–	fokusere	og	forstå	-	i	Laws	model.	Det	
er	også	med	de	cirkulære	og	reflekterende	spørgsmål,	at	man	kan	arbejde	normkritisk.	Det	kunne	
eksempelvis	 være	 et	 spørgsmål	 som	 ”hvad	 tænkte	 du	 om	 køns/nationalitetsfordelingen	 på	
uddannelsen?”,	der	kunne	stilles	i	forlængelse	af	et	besøg	på	en	ungdomsuddannelse.	
	
5.2.4	Kritiske	perspektiver	på	karrierelæring	
I	arbejdet	med	karrierelæring	er	der	en	række	udfordringer,	som	det	er	vigtigt	at	holde	sig	for	øje.	
Alene	begrebet	”karriere”	kan	give	associationer	til,	at	de	unge	allerede	i	grundskolen	skal	beslutte	
sig	for,	hvad	de	vil	arbejde	med	(Klindt	et.	al	2016,	s.	33).	Den	måde	vi	forstår	karriere	på	er	nemlig	
indlejret	i	kontekst,	kultur	og	klasse,	og	derfor	kan	der	let	opstå	misforståelser	(ibid.,	s.	33).	For	at	
skabe	 opmærksomhed	 omkring	 dette,	 kan	 det	 være	 interessant	 at	 inddrage	 det	 normkritiske	
perspektiv,	som	jeg	tidligere	har	beskrevet.	
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Endvidere	peger	 vejledningsforskeren	Ronald	 Sultana	på,	 at	 karrierelæring	 kan	medføre	 et	 øget	
fokus	på	individet	(Klindt	et.	al.	2016,	s.	34).	Det	bliver	op	til	den	enkelte	at	tage	ansvar	og	have	
løsningen	 på	 strukturelle	 samfundsmæssige	 forhold	 som	 eksempelvis	 uddannelsesparathed	 og	
karakterkrav.	For	at	imødegå	denne	individualisering	er	det	vigtigt,	at	man,	udover	at	understøtte	
den	 enkeltes	 behov	 også	 inddrager	 fælleskabet.	 Dermed	 kan	 man	 ifølge	 Tristam	 Hooley	 gøre	
karrierelæring	 frigørende	 fremfor	 reproducerende	 (Ibid.).	 Hooley	 arbejder	 med	 en	 frigørende	
karrierelæring,	der	fokuserer	på	fem	læringsområder:	
	

1. Udforske	os	selv,	uddannelse	og	den	verden,	vi	lever,	lærer	og	arbejder	i	
2. Undersøge,	hvordan	vores	erfaringer	forbinder	sig	til	et	bredere	historisk	politisk	og	socialt	

system	
3. Udvikle	strategier,	som	tillader	os	at	få	det	bedste	ud	af	situationen	hver	i	sær	
4. Udvikle	strategier,	som	tillader	os	at	få	det	bedste	ud	af	situationen	i	fællesskab	
5. Overveje,	hvordan	den	givne	situation	og	strukturer	kan	forandres	(Klindt	et.	al	2016;	s.	34)	

	
De	første	områder	kan	minde	om	Laws	fire	færdigheder	–	opdage-ordne-filtrere-forstå,	mens	han	i	
de	sidste	to	områder	inddrager	fællesskabet	og	de	strukturelle	betingelser,	der	er	afgørende	for	at	
karrierelæringen	 frigøres	 fra	 individet	 og	 i	 stedet	 støtter	 op	 om	 den	 enkeltes	 deltagelse	 i	
fællesskabet.	
	
Det	 er	 altså	 væsentligt	 at	 inddrage	 de	 fællesskaber,	 de	 unge	 er	 en	 del	 af,	 i	 arbejdet	 med	
karrierelæring.	Normer	fra	de	forskellige	fællesskaber	påvirker	også	vores	karrierelæring,	og	hvis	
man	vil	arbejde	normkritisk	er	det	derfor	meget	relevant	at	inddrage	disse.	Jeg	vil	i	det	følgende	se	
nærmere	på,	hvilken	betydning	fællesskaberne	har	for	karrierelæringen.			
	
5.3	De	unges	karrierelæringsarenaer	og	deres	betydning	for	karrierelæringen	
Når	man	ser	på	fællesskabets	påvirkning	af	de	unges	karriereudviklende	færdigheder,	må	de	enkelte	
fællesskaber	først	identificeres.	Lave	og	Wenger	er	kendt	for	deres	sociale	læringsteori,	hvor	læring	
forstås	 som	 grundlæggende	 sociale	 processer	 (Wenger	 2004,	 s.	 14).	 Læring	 finder	 sted	 i	 de	
praksisfællesskaber,	vi	er	en	del	af,	som	eksempelvis	skole,	familie,	venner,	job	og	fritidsaktiviteter,	
og	læring	opnås	gennem	deltagelse	og	refleksion	over	den	sammenhæng,	man	deltager	i.	Læringen	
afhænger	af,	hvilken	status	eller	accept	man	opnår	i	det	enkelte	praksisfællesskab	(ibid).	Buhl	(2014)	
kalder	disse	praksisfællesskaber	for	karrierelæringsarenaer,	og	det	er	disse	arenaer,	der	bidrager	til,	
at	den	enkelte	udvikler	karriereudviklende	færdigheder.	
	
Det	 er	 ifølge	 Law	 de	 troværdige	 og	 betydningsfulde	 fællesskaber,	 der	 udgør	 de	 bedste	
karrierelæringsarenaer	 (Buhl	 2014,	 s.	 40).	 Det	 er	 her	 der	 udveksles	 vigtige	 elementer,	 som	
understøtter	både	den	enkelte	og	fællesskabets	læring.	Law	lister	fem	udvekslingselementer,	som	
han	kalder	for	community-interaction-thinking:	
	

• Forventninger	–	handler	om	deltagernes	indbyrdes	forventninger	og	pres	
• Feedback	–	handler	om	det	billede,	den	enkelte	får	af	sig	selv	i	lyset	af	den	feedback	individet	

får	fra	fællesskabet	
• Support/opbakning	 –	 handler	 om	 den	 opmuntring,	 underbyggelse	 af	 personlig	 styrke	 og	

gåpåmod,	den	enkelte	kan	få	fra	gruppemedlemmer	eller	deltagerne	i	et	fællesskab	
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• Modellering	–	handler	om	den	konkrete	eksemplificering	deltagerne	i	fællesskabet	udgør	
• Information	–	handler	om	den	oplevelsesbaserede	information,	som	kommunikeres	direkte	

og	indirekte	i	et	fællesskab	(Thomsen	et.	al.	2009,	s.	42)	
	
Disse	udvekslingselementer	kan	inspirere	til	afdækning	af	potentialer	i	de	enkelte	fællesskaber.	I	og	
med	vi	indgår	i	mange	forskellige	fællesskaber	påvirkes	vi	også	forskelligt	på	de	enkelte	arenaer.	Det	
er	dog	i	de	relationer	og	fællesskaber,	vi	tillægger	mest	værdi,	at	påvirkningen	er	størst	(Law	2009,	
s.	2-3).	Derfor	er	et	troværdigt	og	værdigt	fællesskab	som	familien	betydningsfuld	i	forhold	til	den	
unges	karrierelæring.	Samarbejdet	med	familien	bliver	en	afgørende	spiller	i	forhold	til	planlægning	
af	karrierelæringen	i	grundskolen.	
					
Også	samarbejdet	mellem	de	unges	karrierelæringsarenaer	bliver	et	centralt	omdrejningspunkt,	da	
netop	dette	samarbejde	er	en	vigtig	forudsætning	for,	at	de	unge	udvikler	karrierekompetencer.	
Den	dialog	og	det	samspil	der	er	mellem	arenaerne	i	forbindelse	med	eksempelvis	at	planlægge	og	
gennemføre	en	aktivitet	er	afgørende	for	at	kunne	understøtte	karrierelæringsprocesserne	hos	de	
unge.	I	forhold	til	det	normkritiske	perspektiv	er	samarbejdet	mellem	arenaerne	også	væsentlige,	
idet	normerne	ofte	dannes	i	de	fællesskaber,	vi	er	en	del	af,	hvilket	er	vigtigt	at	være	bevidst	om,	
hvis	 vi	 vil	 undgå	 at	 reproducere	 dem.	 Det	 kan	 nemlig	 ændres	 ved	 indgriben,	 selvom	 det	 er	
tidskrævende	(Klindt	et.	al.	2016,	s.	24).	
	
Jeg	vil	i	det	efterfølgende	analysere,	hvorledes	studievalgsportfolioen	understøtter	karrierelæringen	
og	samarbejdet	mellem	karrierelæringsarenaerne.		
	

6. Analyse	af	studievalgsportfolioen	
Udgangspunktet	 for	min	analyse	er	det	materiale,	der	 af	UVM	er	udsendt	 i	 forbindelse	med,	 at	
studievalgsportfolioen	blev	indført.	Det	drejer	sig	om	det	afrapporteringsskema	(bilag	1),	som	alle	
elever	 skal	 udfylde	 og	 vedhæfte	 uddannelsesplanen	 i	 forbindelse	 med	 optagelse	 på	
ungdomsuddannelse	 samt	 de	 to	 vedledningshæfter	 til	 hhv.	 vejledere	 og	 lærere	 og	 elever	 og,	
forældre	(link	i	litteraturliste).		
	
Der	er	i	vejledningen	angivet,	at	formålet	med	studievalgsportfolioen	er	”at	give	eleverne	et	solidt	
og	 sikkert	 grundlag	 for	 at	 foretage	 valg	 af	 ungdomsuddannelse	 efter	 9.	 eller	 10.	 klasse.	 Det	 er	
endvidere	 et	 formål	 at	 skabe	 kontinuitet	 og	 sammenhæng	 i	 den	 vejledning,	 der	 finder	 sted	 i	
udskolingen	og	i	starten	af	ungdomsuddannelsen”	(UVM	2017a,	s.	4).	Eneste	krav	til	arbejdet	med	
studievalgsportfolioen	 er	 udfyldelse	 af	 afrapporteringsskemaet,	 og	 hvordan	 der	 arbejdes	 med	
studievalgsportfolioen	igennem	udskolingen	afgøres	lokalt	(Ibid,	s.	5).	Det	er	eleven	og	forældrene,	
der	har	ansvaret	 for,	 at	 skemaet	er	udfyldt	og	vedhæftet	 tilmeldingen	på	ungdomsuddannelsen	
(UVM	2017b,	s.	3).	
	
Jeg	har	i	forbindelse	med	udarbejdelsen	af	projektet	haft	telefonisk	kontakt	til	UU	centre	og	skoler	
i	flere	kommuner	for	at	høre,	hvordan	de	griber	opgaven	med	studievalgsportfolioen	an.	Det	lyder	
samstemmende,	 at	 de	 forholder	 sig	 afventende.	 Så	 længe	 der	 ikke	 er	 afsat	 ressourcer	 til	 at	
implementere	portfolioarbejdet	i	udskolingen,	vil	de	lade	det	være	op	til	forældrene,	der	i	sidste	
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ende	er	de	ansvarlige.	Der	bliver	blot	kort	orienteret	om	det	på	forældremøder	i	starten	af	8.	klasse	
af	UU-vejlederen.	
	
I	 de	 følgende	 afsnit	 vil	 jeg	 analysere	UVM´s	 bud	 på	 studievalgsportfolio	 i	 lyset	 af	 de	 teoretiske	
vinkler,	jeg	har	redegjort	for	i	opgaven.	
	
6.1	Studievalgsportfolioen	som	portfoliotype		
Afrapporteringsskemaet	kan	karakteriseres	som	en	præsentationsportfolio,	 idet	den	er	målrettet	
bestemte	 modtagere,	 her	 ungdomsuddannelsen.	 Skemaet	 består	 af	 syv	 spørgsmål	 samt	 et	
afkrydsningsark	(bilag	1).	I	og	med	der	ikke	er	krav	til,	hvordan	der	arbejdes	med	en	arbejdsportfolio	
fra	8.	klasses	begyndelse	frem	mod	udfyldelse	af	afrapporteringsskema/præsentationsportfolioen	i	
midten	af	hhv.	9.	eller	10.	klasse,	vil	det	være	meget	forskelligt	fra	kommune	til	kommune	og	endda	
også	fra	skole	til	skole,	hvordan	der	arbejdes	med	arbejdsportfolio.	En	del	unge	vil	nok	også	opleve,	
at	 de	 springer	 leddet	 med	 arbejdsportfolio	 over	 og	 direkte	 bliver	 præsenteret	 for	
afrapporteringsskemaet,	når	de	skal	tilmelde	sig	ungdomsuddannelse.	Dette	medfører,	at	de	ikke	
får	mulighed	for	at	fordybe	sig	og	have	fokus	på	processen,	læring	og	refleksionen.		
	
6.2	En	e-portfolio?		
Der	ikke	findes	nogen	præcis	opskrift	på	opbygning	af	en	portfolio,	og	en	e-portfolio	kan	variere	i	
alt	fra	et	word-dokument	til	en	hjemmeside	med	flere	faneblade	og	overskrifter,	der	giver	overblik	
over	form	og	indhold.	Dvs.	at	alle	portfolioer,	der	er	digitale,	kan	betegnes	som	en	e-portfolio.	Man	
kan	dermed	sige,	at	afrapporteringsskemaet	er	en	e-portfolio,	men	idet	den	er	et	statisk	dokument,	
kan	der	hverken	tilføjes	forskellige	dokumentationsformer	som	f.eks.	billeder,	video	eller	links	eller	
åbnes	op	for	at	kunne	interagere	med	elevens	forskellige	karrierelæringsarenaer.	Dermed	udnyttes	
de	store	potentialer	der	ligger	i	e-portfolioen	ikke.		
	
6.3	Studievalgsportfolioens	potentialer	og	barrierer	i	praksis	
I	og	med	studievalgsportfolioen	først	er	blevet	indført	for	8.	klasses	elever	i	indeværende	skoleår	
2017/2018	er	det	endnu	ikke	muligt	at	vurdere,	hvordan	den	fungerer	i	praksis.	Tilmed	er	det	op	til	
den	 enkelte	 kommune/skole,	 hvordan	 studievalgsportfolioen	 anvendes	 gennem	 udskolingen,	
hvilket	betyder,	at	der	vil	være	mange	forskellige	tilgange	til	processen.		
		
Grundlæggende	kan	man	dog	sige,	at	der	ligger	tre	handlinger	til	grund	for	et	godt	portfolioarbejde	
–	 1.	 indsamling	 og	 arkivering.	 2.	 refleksion,	 bearbejdning	 og	 evaluering.	 3.	 udvælgelse	 og	
præsentation	med	 henblik	 på	 feedback	 (Saltofte	 og	 Krill	 2017,	 s.	 24).	 Optimalt	 set	 skal	 alle	 tre	
handlinger	 indgå	 i	 portfolioarbejdet,	 hvis	 det	 skal	 bidrage	 til	 udvikling	 og	 læring.	 Samtidig	 er	
refleksion	en	central	del	af	hele	portfolioarbejdet.	Når	man	eksempelvis	begynder	at	reflektere	over,	
hvad	 man	 har	 lært	 og	 skriver	 tanker	 ned	 om	 f.eks.	 praktikforløb	 eller	 introduktionskursus,	
synliggøres	nogle	af	de	processer,	som	ellers	foregår	ubevidst.	For	mange	unge	i	udskolingen	kan	
arbejdet	 med	 refleksion	 være	 nyt,	 og	 det	 vil	 være	 nødvendigt	 at	 understøtte	 og	 stilladsere	
processen.	Det	kan	være	stilladsering	i	form	af	at	vise	eksempler	på,	eller	vejledning	i,	hvordan	man	
reflekterer.	 Det	 kan	 også	 være	 ved	 at	 stille	 relevante	 spørgsmål	 i	 forhold	 til	 praktikforløb	 eller	
virksomhedsbesøg.		
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Set	i	forhold	til	UVM´s	studievalgsportfolio	er	de	tre	handlinger	ikke	integreret.	UVM	lægger	i	deres	
Vejledning	til	studievalgsportfolio	-		Vejledere	og	lærere	(UVM	2017a)	op	til,	at	de	unge,	gennem	
udskolingen,	arbejder	med	refleksionen	bl.a.	gennem	det	timeløse	fag	Uddannelse	og	job	samt	i	den	
kollektive	vejledning.	Der	er	henvisninger	til	links	med	inspiration	til	undervisningsforløb,	men	det	
er	ikke	rammesæt	og	stilladseret,	hvilket	kan	medføre	at	det	blot	bliver	arkiveret	uden	yderligere	
refleksion.	Det	er	i	selve	processen	med	indsamling	og	udvælgelse	og	den	refleksion,	der	følger	med,	
at	der	sker	læring,	og	det	er	først	i	fordybelsen	i	processen,	at	man	bliver	bevidst	om	sin	læring.	Det	
er	altså	ikke	alene	et	spørgsmål	om,	hvad	der	arkiveres,	men	om,	hvordan	der	arkiveres	(Saltofte	og	
Krill	2017,	41).		
	
I	og	med	der	et	fastsat	afrapporteringsskema	med	faste	spørgsmål	er	selve	udvælgelsesfasen	ikke	
tilstede,	 og	 dermed	 udelades	 en	 vigtig	 overgang	 fra	 det	 private	 backstageområde	 i	
arbejdsportfolioen	 til	 frontstage	 i	 præsentationsportfolioen.	 Herved	 mister	 man	 det	 kritiske	
perspektiv,	der	ellers	vil	opstå	i	det	arbejde,	der	ligger	i	udvælgelsen	af	de	arkiverede	materialer.	
Her	vil	man	normalt	skulle	udvælge	det,	der	bedst	muligt	viser,	at	man	lever	op	til	de	givne	kriterier	
og	forventninger,	hvilket	kræver	et	eksternt	modtagerorienteret	og	kritisk	blik	på	det	arkiverede.	En	
anden	ulempe	er,	at	man	på	forhånd	ved,	hvad	der	bliver	spurgt	om	i	afrapporteringsskemaet.	Der	
kan	ske	det,	at	eleverne	allerede	fra	start	mere	eller	mindre	bevidst	fokuserer	på	de	områder,	der	
bliver	spurgt	om	i	skemaet.	Herved	mister	de	fokus	på	processen	og	refleksionen	over	egen	læring.			
	
Ud	over	refleksionen	er	progressionen	et	andet	vigtigt	begreb	i	portfolioarbejdet.	Ved	at	arbejde	
med	portfolio	over	tid	opbygges	et	bredt	datagrundlag,	der	er	med	til	at	anskueliggøre	udviklingen	
af	læringen.	Samtidig	udfordrer	et	bredt	og	varieret	indhold	af	data	i	form	af	skrift,	billeder,	videoer,	
tal	mm.	en	mere	traditionel	forståelse	af	progression	som	en	lineær	bevægelse	fremad	eller	vertikalt	
(Qvortrup	2017,	s.	6).	Det	bliver	muligt	at	observere	læring	over	tid	og	sammenligne	de	forskellige	
kommunikative	udtryk,	ligesom	det	kan	give	mulighed	for	at	se	på	progressionen	i	samspillet	mellem	
flere	fag.	I	vejledningen	til	elever	og	forældre	(UVM	2017b)	kommer	UVM	med	forslag	til,	hvordan	
eleverne	kan	arbejde	med	studievalgsportfolioen	i	8.-9.	klasse,	hvor	de	bl.a.	henviser	til	værktøjerne	
på	mit	ug	(ug.dk).	Her	kan	eleven	arbejde	med	eksempelvis	egne	styrker	og	jobforslag.	Udfordringen	
er	her,	at	der	ikke	er	nogen	proces	i	forløbet,	hvorfor	det	heller	ikke	er	muligt	at	se	på	progressionen	
i	 udskolingsforløbet.	 Med	 studievalgsportfolioen	 ønsker	 UVM	 at	 skabe	 en	 rød	 tråd	 mellem	 de	
forskellige	aktiviteter	i	skolen	(UVM	2017a,	s.	7),	men	idet	der	ikke	er	skabt	en	portfolioform,	der	
sikrer	forbindelse	mellem	fag	og	aktiviteter,	er	det	heller	ikke	muligt	at	understøtte	progressionen	i	
samspillet.	
	
Grundtanken	 i	 portfoliometodikken	 er	 processorienteret,	 hvilket	 lægger	 op	 til	 en	 formativ	
evaluering	(Lund	2008,	s.	50).	Det	kan	bl.a.	være	i	form	af	løbende	feedback	fra	vejleder	eller	lærer.	
Det	vigtige	 i	 feedbacken	er,	at	den	skal	være	med	til	at	understøtte	en	dybere	læring,	refleksion	
samt	progression.	I	UVM´studievalgsportfolio	er	det	op	til	eleven	selv	at	indsamle	viden	og	erfaring	
fra	aktiviteterne,	og	de	skal	altså	selv	reflektere	og	evaluere,	ikke	bare	på	den	enkelte	opgave,	men	
også	på	processerne	 i	 sammensætningen	af	 aktiviteterne.	Det	er	 eleven	og	 forældrene,	der	har	
ansvaret	 for	 udfyldelse	 af	 afrapporteringsskemaet,	 som	 skal	 vedhæftes	 tilmeldingen	 til	
ungdomsuddannelsen,	og	der	vil	derfor	hverken	være	en	lærer	eller	en	vejleder	inde	over	processen	
eller	udfyldelsen	afrapporteringsskemaet.	Den	manglende	feedback	i	processen	medfører	et	øget	
fokus	på	individet,	hvilket	kan	føre	til,	at	den	enkelte	unge	får	et	forkert	fagligt	selvbillede.	Det	kan	
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eksempelvis	være,	at	en	elev	ikke	er	i	stand	til	at	reflektere	over	sine	egne	styrker	eller	se	dem	i	
forhold	til	det	kommende	uddannelsesvalg,	hvilket	kan	få	dem	til	at	fravælge	en	uddannelse,	idet	
de	har	fået	skabt	et	selvbillede,	der	gør	at	de	føler,	at	de	ikke	kan	leve	op	til	kravene.	Samtidig	kan	
en	 stor	 opmærksomhed	på	 det	 individuelle	 føre	 til	 en	 nedtoning	 af	 læring	 i	 fællesskaber	 og	 de	
sociale	aspekter	af	identitetsdannelse	(Saltofte	og	Krill	2017,	s.	69).			
	
Der	er	ikke	afsat	ressourcer	til	at	implementere	studievalgsportfolioen	i	grundskolen.	Det	er	som	
nævnt	op	til	den	enkelte	kommune,	hvordan	arbejdet	organiseres,	og	i	sidste	ende	er	det	eleven	og	
forældrene,	der	har	ansvaret	for	at	udfylde	og	afsende	afrapporteringsskemaet.	Der	vil	derfor	være	
store	 forskelligheder	 i,	 hvordan	 der	 arbejdes	 med	 portfolio.	 På	 nogle	 skoler	 vil	 arbejdet	 med	
portfolio	være	ligetil,	idet	både	lærere	og	elever	er	vant	til	denne	arbejdsform,	mens	det	for	andre	
vil	 være	 helt	 nyt	 og	 dermed	 meget	 tidskrævende	 at	 arbejde	 med	 at	 få	 etableret	 nogle	 gode	
portfoliorutiner.	Hvis	både	lærere,	vejledere	og	elever	har	følelsen	af,	at	portfolioarbejdet	blot	er	et	
”ekstra”	arbejde,	påvirkes	motivationen	og	engagementet,	og	det	kan	det	virke	uoverskueligt	at	
komme	 i	 gang.	Dermed	er	 forudsætningen	 for	 at	 få	 indført	 gode	portfoliorutiner	 svære,	 og	det	
vigtige	arbejde	med	processen	løbende	i	udskolingen	kan	risikere	at	blive	nedprioriteret.	
	
Jeg	 vil	 i	 det	 efterfølgende	 se	 nærmere	 på,	 hvordan	 studievalgsportfolioen	 understøttes	 af	
karrierelæringen.	
	
6.4	Karrierelæring	i	studievalgsportfolioen	
Karrierelæring	er	langsomt	ved	at	brede	sig	i	danske	skolesystem,	og	senest	er	det	også	skrevet	ind	
i	vejledningen	til	studievalgsportfolioen	(UVM	2017a,	s.	7).	Her	står	nemlig	”at	udgangspunktet	for	
arbejdet	med	studievalgsportfolioen	er	karrierelæring”	(Ibid.).	Herefter	er	der	nogle	anvisninger	til,	
hvordan	man	kan	arbejde	med	karrierelæring	i	emnet	Uddannelse	og	job,	den	kollektive	vejledning	
samt	 i	 introduktions/brobygningsforløbende,	men	”det	er	op	 til	 kommunen	og	 skolen	at	afgøre,	
hvordan	arbejdet	med	karrierelæring	finder	sted”	(Ibid.).	
		
I	og	med	der	ikke	er	ikke	er	nogen	fast	portfoliostruktur	og	dermed	konkrete	anvisninger	til,	hvordan	
der	 skal	 arbejdes	 med	 karrierelæringen	 i	 udskolingen,	 vil	 jeg	 i	 stedet	 se	 nærmere	 på	
afrapporteringsskemaet,	 der	 skal	 udfyldes	 ved	 tilmelding	 til	 ungdomsuddannelse,	 og	 hvorledes	
dette	støtter	op	om	de	unges	karrierelæring.	
	
Afrapporteringsskemaet	 indeholder	syv	spørgsmål	samt	et	afkrydsningsark,	hvor	eleven	samtidig	
kan	notere	under	hver	aktivitet.	Alle	elever	i	9.	eller	10.	klasse	vil	skulle	svare	på	samme	spørgsmål,	
til	trods	for	de	vil	komme	med	vidt	forskellige	indgangsvinkler	til	det.	Nogle	vil	have	oplevet	at	have	
arbejdet	struktureret	og	indsamlet	refleksioner	undervejs	i	udskolingen	i	en	arbejdsportfolio,	mens	
andre	vil	have	arbejdet	lidt	eller	slet	ikke	med	portfolio	undervejs.	Samtidig	er	elevernes	evne	til	at	
reflektere	forskelligt,	ligesom	de	befinder	sig	på	forskellige	karrierelæringsniveauer.		
		
Når	man	ser	på	afrapporteringsskemaet	i	forhold	til	de	fire	kompetencer,	der	udgør	Bill	Laws	BOMS-	
model	 inddrages	 flere	af	 kompetencerne	 i	 skemaet.	Det	 første	 spørgsmål,	der	handler	om	egne	
styrker,	 skoleindsats	 og	 motivation	 knytter	 sig	 til	 elevens	 selvindsigt.	 Beslutningskompetencen	
arbejdes	der	med	i	spørgsmål	3,	4	og	6,	hvor	eleven	skal	overveje	alternative	uddannelser	og	se	
fordele	og	ulemper	ved	de	fravalgte,	ligesom	skal	de	begrunde,	hvad	der	har	været	afgørende	for	
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deres	valg.	Mulighedskompetencen	inddrages	i	spørgsmål	7,	hvor	eleven	skal	redegøre	for	mulige	
job-	og	karrieremuligheder,	der	ses	efter	ungdomsuddannelsen.	Den	eneste	kompetence,	der	ikke	
direkte	 berøres	 er	 overgangskompetencen,	 der	 handler	 om	 at	 kunne	 forudse	 konsekvenser	 af	
beslutninger	og	usikkerhed	i	valgsituationen.	
	
For	at	opnå	karrierekompetencer	er	det,	ifølge	Bill	Law,	vigtigt	at	arbejde	med	karrierelæring,	og	
derfor	er	det	også	centralt	at	se	på,	hvordan	spørgsmålene	i	afrapporteringsskemaet	arbejder	med	
de	fire	niveauer	for	karrierelæring.	Ikke	alle	unge	befinder	sig	på	det	samme	karrierelæringsniveau,	
og	 det	 vil	 derfor	 være	 væsentlig	 at	 arbejde	med	 at	 understøtte	 den	 unges	 karrierelæring	med	
udgangspunkt	 i	 deres	 aktuelle	 og	 forskellige	 karrierelæringsniveauer.	 I	 forhold	 til	 det	 første	
spørgsmål	omkring	egne	styrker,	skoleindsats	og	motivation	kan	der	arbejdes	på	flere	niveauer.	Ét	
er	at	have	kendskab	til	egne	styrker,	noget	andet	er	at	have	en	udbygget	forståelse	af,	hvordan	disse	
styrker	 og	 interesser	 kan	 bruges	 i	 uddannelsesmæssige	 sammenhæng.	 At	 opnå	 forståelse	 for	
sammenhænge	kræver,	at	man	er	på	det	højeste	karrierelæringsniveau	i	forhold	til	Laws	taksonomi,	
og	 unge,	 der	 ikke	 når	 længere	 end	 første	 eller	 andet	 niveau,	 kan	 risikere	 at	 drage	 forkerte	
konklusioner.	Det	kan	eksempelvis	være	en	ung,	der	ikke	trives	i	skolen.	Han	eller	hun	vil	i	stedet	
fokusere	på,	hvad	han/hun	ikke	er	god	til,	hvilket	kan	medføre,	at	det	kan	være	svært	at	se	hvilke	
muligheder,	der	kan	være.		
	
I	spørgsmål	3	-	Har	du	overvejet	andre	uddannelser,	end	den	du	har	valgt?	lægges	der	op	til,	at	der	
kan	markeres	med	et	kryds,	og	det	er	kun,	hvis	man	har	foretaget	en	markering,	at	man	skal	udbygge	
spørgsmålet	med	et	svar	på	fordele	og	ulemper	ved	den/de	fravalgte	uddannelser.	Her	er	der	risiko	
for,	at	nogle	unge	vil	udlade	at	afkrydse.	Det	kan	være,	at	en	ung	har	haft	en	uheldig	episode	med	
en	lærer	på	introduktionskursus,	og	hvis	dette	ikke	er	blevet	efterbehandlet,	kan	det,	uden	videre	
refleksion,	have	ført	til	den	slutning,	at	det	ikke	er	en	uddannelse	for	mig.	Den	unges	forståelse	kan	
altså	komme	til	at	bygge	på	en	uhensigtsmæssig	filtrering	eller	fokusering,	og	det	er	derfor	vigtigt,	
at	den	unge	hjælpes	på	vej	mod	forståelse,	og	ikke	blot	præsenteres	for	information	og	oplevelser.	
	
For	 at	nå	 karrierelæringsfærdighederne	–	 fokusere	og	 filtrere-	 kan	der,	 som	 tidligere	beskrevet,	
arbejdes	med	Karl	Tomms	spørgsmålstyper.	Selve	spørgsmålet	har	nemlig	en	væsentlig	betydning	
for	om	og	i	så	fald	hvilken	refleksion,	der	indbydes	til.	Det	er	særligt	de	cirkulære	spørgsmål,	der	
understøtter	refleksionen,	men	også	de	lineære	spørgsmål	er	relevante,	idet	de	kan	skabe	mulighed	
for,	at	den	unge	kan	begynde	at	se	mønstre	og	sammenhænge	(Klindt	et.	al.	2016,	s.	70).	Det	er	det,	
der	ifølge	Law	hedder	”at	ordre”.	Ligesom	færdighederne	kan	listes	i	en	progressiv	rækkefølge,	kan	
spørgsmålene	 også	 stilles	 i	 en	 progressiv	 rækkefølge.	 Det	 vil	 være	 mest	 hensigtsmæssigt,	 at	
spørgsmålene	 tilrettelægges,	 så	 de	 hjælper	 den	 unge	 gennem	 –	 at	 opdage,	 ordne,	 fokusere	 og	
forstå.	
	
I	 afrapporteringsskemaet	 er	 spørgsmålene	 ikke	 opstillet	 progressivt,	 men	 bevæger	 sig	 på	 flere	
karrierelæringsniveauer,	 ligesom	 der	 stilles	 såvel	 lineære	 spørgsmål	 som	 cirkulære.	 Første	
spørgsmål	omkring	egne	styrker,	skoleindsats	og	motivation	må	betegnes	som	et	lineært	spørgsmål	
og	hensigten	er	afdækkende.	Andre	spørgsmål	er	mere	cirkulære	og	mere	udforskende,	hvor	der	
spørges	ind	til	fordele	og	ulemper	samt	til	fremtiden.	De	cirkulære	spørgsmål	lægger	op	til	refleksion	
hos	de	unge	og	 er	med	 til	 at	 understøtte	 karrierelæringen.	Udfordringen	med	de	 reflekterende	
spørgsmål	 er	 dog,	 at	 refleksionen	 ikke	 sker	 af	 sig	 selv.	 Refleksion	 er	 noget,	 der	 skal	 læres	 og	
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understøttes	og	det	tager	tid.	Afrapporteringsskemaet	støtter	derfor	kun	op	om	de	unge,	der	på	
forhånd	er	 reflekterende	og	 samtidig	er	 skriftstærke.	På	 trods	af	 at	 afrapporteringsskemaet	kan	
betegnes	som	en	e-portfolio,	er	det	stadig	et	statisk	dokument,	hvor	det	ikke	er	muligt	at	inkludere	
andre	medier	som	video	og	billeder,	som	ellers	kunne	være	en	mulighed	for	de	mindre	boglige	unge.	
	
Udover	 at	 skabe	 refleksion	 er	 de	 cirkulære	 spørgsmål	 også	 væsentlige	 set	 i	 forhold	 til	 det	
normkritiske	 perspektiv.	 Der	 skal	 stilles	 spørgsmål,	 der	 undersøger	 og	 udforsker	 de	 gældende	
normer	og	værdier	i	de	enkelte	karrierelæringsarenaer	med	henblik	på	at	undersøge	og	udfordre	
de	kompromisser	og	afgrænsninger,	der	allerede	finder	sted	tidligt	 i	 livet,	 jf.	Linda	Gottfredson.	I	
afrapporteringsskemaet	forholder	man	sig	ikke	normkritisk.	Der	udfordres	eksempelvis	ikke	ved	at	
spørge	ind	til	og	udfordre,	de	normer,	der	er	indlejret	i	værdierne.		
		
Et	 af	 kritikpunkterne	 ved	 karrierelæringsteorien	 er,	 at	 der	 er	 risiko	 for,	 at	 der	 sker	 en	
individualisering	af	de	strukturelle	forhold,	som	medfører,	at	ansvaret	placeres	hos	den	enkelte	frem	
for	socialt.	Afrapporteringsskemaet	er	individuelt	baseret,	og	alle	syv	spørgsmål	tager	udgangspunkt	
i	den	unge.	”Hvor	lærte	du	mest?”,	”hvilke	jobmuligheder	ser	du?”osv.	Dermed	risikerer	man,	at	
den	unge	får	ansvaret	for	egen	succes	eller	fiasko,	idet	det	bliver	op	til	den	enkelte	at	tilpasse	sig	
uddannelsessystemet	og	arbejdsmarkedet.	Ifølge	Hooley	må	der	tages	højde	for	individets	konkrete	
behov,	men	også	inddrage	og	aktivere	fællesskabet	og	dermed	undgå	individualiseringen.	På	den	
måde	 gøres	 karrierelæringen	 frigørende	 frem	 for	 reproducerende	 (Klindt	 et.	 al.	 2016,	 s.34)).	
Fællesskabet	bliver	derfor	et	vigtigt	omdrejningspunkt	i	den	succesfulde	karrierelæring,	hvorfor	det	
også	er	interessant	at	se	nærmere	på	karrierelæringsarenaerne	betydning	i	studievalgsportfolioen.		
	
6.5	Karrierelæringsarenaerne	og	deres	betydning	i	studievalgsportfolioen	
Der	er	fra	UVM´s	side	udsendt	to	vejledninger	til	brug	af	studievalgsportfolioen.	En	til	hhv.	forældre	
og	en	til	 lærere	og	vejledere.	Man	kan	betragte	dette	som	de	tre	karrierelæringsarenaer,	som	er	
involveret	i	arbejdet	med	studievalgsportfolioen.	
	
I	forhold	til	forældrene	er	det	på	første	side	præciseret,	at	det	er	forældrene,	der	sammen	med	den	
unge	 har	 ansvaret	 for,	 at	 afrapporteringsskemaet	 er	 udfyldt	 og	 vedhæftet	 tilmeldingen	 til	
ungdomsuddannelsen.	 Samtidig	 er	 der	 er	 en	 kort	 beskrivelse	 af,	 hvorfor	 der	 skal	 arbejdes	med	
studievalgsportfolioen,	men	ingen	forklaring	til	forældrene	omkring	deres	betydning	for	de	unges	
valg	og	valgprocesser.	Dansk	forskning	viser	dog,	at	forældre	påvirker	deres	børns	uddannelsesvalg,	
og	at	disse	påvirkninger	finder	sted	tidligt	i	livet	(CEFU,	Juul	og	Pless	2015).	Det	hænger	sammen	
med	Linda	Gottfredsons	antagelse	om,	at	man	meget	tidligt	i	livet	foretager	nogle	afgrænsninger	og	
kompromisser.	Dette	sker	på	baggrund	af	familiens	værdier,	normer,	kultur,	økonomi,	traditioner	
mm.	Som	et	værdsat	og	troværdigt	fællesskab	spiller	forældrene	således	en	vigtig	rolle	i	barnets	og	
dens	unges	valgprocesser,	hvilket	er	vigtigt	holde	sig	for	øje,	når	man	skal	planlægge	aktiviteter,	der	
understøtter	 de	 unges	 karrierelæring.	 Derfor	 bliver	 forældresamarbejdet	 vigtigt,	 og	 her	 er	 det	
væsentligt	at	skelne	mellem	forældresamarbejdet	som	en	ressource	og	forældresamarbejdet	som	
en	”ekstra	opgave”.	Når	jeg	læser	vejledningen	til	forældrene	omkring	studievalgsportfolioen	ser	
jeg	 primært,	 at	 forældrene	 skal	 informeres	 og	 ansvarliggøres	 for	 de	 unges	 pligt	 til	 at	 udfylde	
afrapporteringsskemaet.	Det	giver	en	asymmetrisk	relation,	hvor	forældrene	selv	bliver	anset	som	
vejledningssøgende	 med	 henvisninger	 til	 materiale	 på	 ug.dk.	 Når	 forældrene	 ikke	 inddrages	 i	
samarbejdet	som	en	ekstra	ressource,	går	man	glip	af	en	masse	viden	og	forståelser,	der	ellers	kunne	
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bringes	 ind	 i	det	 fælles	 samarbejde	og	dermed	skabe	sammenhænge	 for	den	unge	og	en	større	
forståelse	og	kendskab	til	sig	selv.		
	
Samarbejdet	 om	 studievalgsportfolioen	 i	 forhold	 til	 lærere	 og	 vejledere	 fremgår	 ikke	 tydeligt	 i	
vejledningen,	 da	 eneste	 formkrav	 til	 arbejdet	 med	 studievalgsportfolioen	 er	 udfyldning	 af	
afrapporteringsskemaet.	 ”Hvordan	 udskolingsprocessen	 og	 anvendelse	 af	 studievalgsportfolio	 –	
herunder	dokumentation	af	læringsudbytte	i	hele	udskolingsprocessen	organiseres	–	afgøres	lokalt”	
(UVM	 2017a,	 s.	 5).	 Det	 vil	 derfor	 være	 meget	 forskelligt,	 hvordan	 der	 arbejdes	 med	
studievalgsportfolioen.	Det	er	endvidere	ikke	tydeliggjort,	hvorledes	de	to	karrierelæringsarenaer,	
som	 skolen	 og	 vejledningen	 udgør,	 skal	 samarbejde	 om	 studievalgsportfolioen.	 Altså	 det	
tværprofessionelle	 arbejde.	 For	 at	 understøtte	 karrierelæringen	 er	 det	 helt	 centralt,	 at	 der	
samarbejdes	 tværprofessionelt.	 Det	 er	 netop	 samarbejdet,	 der	 skaber	 de	 gode	 betingelser	 i	 de	
arenaer,	 hvor	 de	 unge	 kan	 opleve	 og	 hente	 information	 (opdage,	 jf.	 Law)	 og	 dermed	 også	
forudsætningen	for,	at	der	kan	arbejdes	kvalificeret	med	de	øvrige	karrierelæringsniveauer.	Set	 i	
forhold	til	de	normkritiske	perspektiv	spiller	det	tværprofessionelle	samarbejde	også	en	vigtig	rolle.	
Karrierelæringsarenaerne	er	normproducerende,	og	for	kvalificere	karrierelæringen	er	det	vigtigt	at	
blive	bevidst	om	de	normer,	der	gælder	og	reproduceres	i	de	enkelte	arenaer.		
	
	
6.6	Sammenfatning	af	analyse	og	perspektiver	på	tværs	
I	afsnittet	samler	jeg	op	på	analysen	og	ser	nærmere	på	nogle	perspektiver	på	tværs	af	de	teoretiske	
perspektiver,	og	hvorledes	de	fremmer/hæmmer	hinanden	i	forhold	til	at	understøtte	den	unges	
karrierelæring.	
	
6.6.1	Sammenfatning	af	analyse	
Studievalgsportfolioen	er	endnu	så	ny,	at	det	er	svært	at	drage	nogle	konklusioner	på,	hvad	den	
bidrager	og	ikke	bidrager	med	i	forhold	til	at	understøtte	de	unges	karrierelæring.	Samtidig	vil	der	
være	store	forskelle	på,	hvorledes	det	gribes	an	rundt	om	i	kommunerne,	og	derfor	har	min	analyse	
kun	været	på	et	generelt	niveau	på	baggrund	af	det	materiale,	som	UVM	har	udsendt.		
	
Refleksion	 og	 progression	 er	 vigtige	 nøgleord	 i	 forbindelse	 med	 portfolioarbejdet	 og	 en	
forudsætning	 for,	 at	 der	 opnås	 en	 dybere	 læring.	 Der	 bliver	 anvendt	 refleksive	 spørgsmål	 i	
afrapporteringsskemaet,	 ligesom	der	 i	 vejledningen	 henvises	 til,	 hvordan	 der	 kan	 arbejdes	med	
refleksionen	i	aktiviteterne.	Udfordringen	er,	at	der	ikke	er	nogen	sammenhæng	mellem	processen	
og	det	afrapporteringsskema,	som	den	unge	skal	udfylde	ved	tilmelding	til	ungdomsuddannelse.	De	
har	 ikke	 mulighed	 for	 at	 opnå	 den	 kritiske	 refleksion,	 der	 ellers	 opstår	 i	 udvælgelsesfasen	 fra	
arbejdsportfolio	til	præsentationsportfolio,	og	idet	afrapporteringsskemaet	er	et	skema	med	faste	
spørgsmål,	mister	de	unge	muligheden	for	at	reflektere	over	egen	læring.	I	og	med	der	ikke	er	en	
fast	struktur	på	en	arbejdsportfolio,	der	kan	følge	den	unge	gennem	udskolingen,	mangler	der	en	
overordnet	 proces,	 der	 samtidig	 gør	 det	muligt	 at	 arbejde	med	 progressionen.	 Den	manglende	
forbindelse	mellem	fag	og	aktiviteter	understøtter	heller	ikke	progressionen	i	samspillet.	
	
Feedback	er	 ligeledes	vigtig	 i	 forhold	til	at	understøtte	refleksionen	og	progressionen.	Der	er	 fra	
UVM´s	ikke	lagt	op	til	feedback,	hverken	i	processen	eller	i	forhold	til	afrapporteringsskemaet,	der	
er	 forældrenes	 ansvar.	 Den	 manglende	 fokus	 på	 feedback	 kan	 give	 et	 øget	 fokus	 på	
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individualiseringen	 og	 kan	 give	 den	 unge	 en	 oplevelse	 af	 at	 blive	 ansvarligt	 gjort	 for	 nogle	
strukturelle	forhold.	
	
Udgangspunktet	 for	 arbejdet	 med	 studievalgsportfolioen	 er	 karrierelæring,	 og	 når	 man	 ser	 på	
afrapporteringsskemaets	 syv	 spørgsmål,	 er	det	også	 tydeligt	 at	 se,	 at	 karrierekompetencerne	er	
tænkt	ind	i	det.	Jeg	analyserede	afrapporteringsskemaet	primært	ud	fra	Bill	Law	og	Karl	Tomm,	og	
der	arbejdes	med	såvel	cirkulære	spørgsmål	som	på	flere	karrierelæringsniveauer.	Udfordringen	er	
dog,	at	progressionen	ikke	er	tænkt	ind,	ligesom	refleksionen	ikke	understøttes.	Det	at	reflektere	er	
noget,	der	skal	læres,	men	i	og	med	der	ikke	er	nogen	fast	portfoliostruktur,	der	skal	arbejdes	med	
gennem	udskolingen,	vil	nogle	unge	ikke	have	oplevet	at	arbejde	progressivt.	De	har	samtidig	ikke	
fået	nogen	feedback	i	processen,	der	har	kunne	understøtte	deres	evne	til	at	reflektere	og	dermed	
udvikle	deres	karrierefærdigheder.	Afrapporteringsskemaet	støtter	derfor	kun	op	om	de	unge,	der	
har	lært	at	reflektere	og	samtidig	er	skriftstærke.	
	
Ligesom	 med	 portfoliometoden,	 er	 der	 ved	 karrierelæringsteorien	 den	 risiko,	 at	 der	 sker	 en	
individualisering	af	nogle	strukturelle	forhold,	og	dermed	får	den	unge	ansvaret	for	egen	succes	eller	
fiasko.	 Den	 manglende	 feedback	 og	 inddragelse	 af	 de	 unges	 karrierelæringsarenaer	 i	
studievalgsportfolioen	 styrker	 denne	 individualisering.	 Samtidig	 arbejdes	 der	 ikke	 normkritisk,	
hvormed	man	 risikerer,	 at	 de	 gældende	 normer	 og	 værdier	 blot	 reproduceres.	 Den	manglende	
tydeliggøres	 af,	 hvorledes	 de	 unges	 karrierelæringsarenaer	 skal	 inddrages	 i	 arbejdet,	 samt	 ikke	
mindst	hvordan	de	skal	samarbejde	på	tværs	af	arenaerne,	gør	betingelserne	for	at	arbejde	med	at	
understøtte	karrierelæringen	i	studievalgsportfolioen	svære.	
	
6.6.2	Perspektiver	på	tværs	
Arbejdet	med	karrierelæring	og	portfoliometoden	går	fint	i	spænd	med	hinanden,	og	der	ligger	et	
stort	potentiale	i	sammenkoblingen,	hvis	det	udnyttes	rigtigt.	Begge	perspektiver	har	læring	for	øje,	
og	 refleksion	 og	 progression	 er	 centrale	 omdrejningspunkter.	 Ved	 at	 anvende	 Bill	 Law´s	
karrierelæringsniveauer	som	didaktisk	 rammesætning,	vil	man	kunne	skabe	en	portfoliostruktur,	
der	bygges	op	omkring	progressionen	i	karrierefærdighederne.	Refleksionen	over	egen	læring	skal	
ske	 løbende,	 og	 portfolio	 er	 et	 godt	 arbejdsredskab	 til	 at	 indsamle	 og	 dokumentere	 løbende	
refleksioner.	Den	løbende	feedback,	som	portfoliometoden	lægger	op	til,	vil	kunne	støtte	op	om	
den	unges	refleksionsprocesser,	og	dermed	hjælpe	den	unge	med	eksempelvis	at	undgå	fejllæring	
eller	 misforståelser,	 der	 er	 opstået	 på	 baggrund	 af	 uhensigtsmæssig	 fokusering	 eller	 filtrering.	
Samtidig	 vil	 portfolioen	 være	 et	 oplagt	 sted	 at	 kunne	 samle	 sine	 oplevelser	 fra	 de	 forskellige	
karrierelæringsaktiviteter,	der	 foregår	gennem	udskolingen.	Portfolioen	kan	derigennem	fungere	
som	samlingspunktet	for	den	unge,	og	ikke	mindst	være	bindeleddet	mellem	de	mange	aktiviteter	i	
de	forskellige	karrierelæringsarenaer.		
	
Som	nævnt	ovenfor	er	udfordringen,	ved	såvel	portfoliometoden	som	karrierelæringsteorien,	at	der	
kan	 komme	 for	 meget	 fokus	 på	 individet.	 I	 begge	 metoder	 er	 der	 dog	 samtidig	 et	 fokus	 på	
fællesskabet	og	en	bevidsthed	om	deres	betydning,	og	formår	man	at	tænke	disse	fælleskaber	ind,	
kan	man	minimere	denne	individualisering.		
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7. Diskussion/handleperspektiv	
Intentionerne	med	studievalgsportfolioen	er	uden	tvivl	gode,	men	med	det	udspil	der	er	kommet	
fra	UVM,	udnyttes	det	 store	potentiale	 i	portfoliometoden	 ikke.	Samtidig	udgør	den	manglende	
ansvarsfordeling	og	samspillet	mellem	lærere	og	vejledere	en	risiko	for,	at	studievalgsportfolioen	
falder	ned	mellem	to	stole.	Jeg	vil	i	nærværende	afsnit	diskutere	og	komme	med	nogle	bud	på,	hvad	
og	hvor	jeg	mener,	der	bør	sættes	ind,	hvis	formålet	med	studievalgsportfolioen	skal	lykkes.		
	
Inden	 det	 overhovedet	 er	 relevant	 at	 fokusere	 på	 konkrete	 forslag	 og	 ændringer	 til	
studievalgsportfolioen,	er	det	nødvendig	at	diskutere	nogle	af	de	bagvedliggende	faktorer,	der	har	
afgørende	betydning	for,	hvorvidt	det	bliver	en	succes.	
	
For	 at	 skabe	 gode	 rammer	 om	 de	 unges	 arbejde	 med	 studievalgsportfolioen	 er	 det	 først	 og	
fremmest	vigtigt,	at	få	skabt	et	samarbejde	mellem	lærerne	og	vejlederne.	Et	godt	tværprofessionelt	
samarbejde	kan	betragtes	som	et	partnerskab,	hvor	lærere	og	vejledere	indgår	på	lige	fod	med	hver	
deres	faglighed	og	professionalisme.	Samarbejdet	har	fokus	på	den	unge,	og	ved	at	de	hver	i	sær	
byder	ind	med	forskellige	perspektiver,	kan	de	være	med	til	at	nuance	den	unges	syn	på	sig	selv	og	
sine	kompetencer.	Endvidere	er	det	vigtigt,	at	samarbejdet	bliver	formaliseret	og	udspringer	af	en	
fælles	forståelse	for	opgaven.	Hvis	samspillet	mellem	arenaerne	og	de	aktiviteter,	der	foregår	hvert	
sted,	ses	som	adskilte	størrelser,	fører	det	nemt	den	oplevelse	med	sig,	at	det	ene	tager	tid	fra	det	
andet.	 I	 forvejen	 er	 portfolio	 et	 tidskrævende	 arbejde,	 da	 det	 kræver	 tid	 at	 etablere	 gode	
portfoliorutiner,	og	derfor	er	den	fælles	forståelse	afgørende.	Det	er	dog	vigtigt	at	holde	sig	for	øje,	
at	samarbejdet	er	mellem	to	professioner	med	hver	sin	opgave.	Det	vil	sige,	at	vejlederen	ikke	skal	
være	 lærer	 eller	 omvendt.	 Samarbejdet	 er	 centralt	 i	 forhold	 til	 at	 skabe	 sammenhængende	 og	
meningsfulde	forløb.	Forløb,	der	understøtter	progressionen	i	den	unges	karrierelæring,	så	han/hun	
bliver	kompetent	til	at	træffe	gode	valg.	
	
Det	tværprofessionelle	samarbejde	er	samtidig	en	vigtig	forudsætning	for,	at	vejledningen,	og	de	
forskellige	 vejledningsaktiviteter,	 kan	 integreres	 i	 den	 daglige	 undervisning.	 I	 dag	 opleves	
vejledningen,	og	de	mange	aktiviteter	som	kollektiv	vejledning,	introduktionskurser	og	brobygning,	
som	”udefrakommende”	aktiviteter,	der	mest	af	alt	kan	virke	forstyrrende	i	en	forvejen	stram	og	
målstyret	 skoledag.	 Samtidig	 betyder	 det	 for	 de	 unge,	 at	 aktiviteterne	 kommer	 til	 at	 stå	 som	
enkeltstående	aktiviteter,	der	ikke	har	nogen	sammenhæng	med	deres	øvrige	hverdag.	Det	timeløse	
emne	Uddannelse	og	job	blev	indført	i	2014,	i	stedet	for	UEA	–	undervisningen,	og	emnets	fælles	
mål	blev	ændret.	Det	er	stadig	skolens	ansvar,	at	der	undervises	i	emnet,	men	planlægningen	skal	
ske	i	samarbejde	med	UU	(jf.	LBK	nr.	1097	af	28/09/2017).	Det	betyder,	at	det	i	høj	grad	afhænger	
af	de	enkelte	lærere,	hvorvidt	og	hvor	meget	der	arbejdes	med	emnet.	Integreres	emnet	i	stedet	i	
fælles	 mål	 i	 de	 øvrige	 fag	 sikres	 sammenhæng,	 og	 det	 bliver	 muligt	 at	 understøtte	 de	 unges	
karrierelæring	 i	et	bredere	perspektiv.	Arbejdet	med	at	 lære	at	 træffe	gode	valg	bliver	en	mere	
overordnet	ramme,	og	kan	ses	i	en	større	sammenhæng	end	det	at	træffe	uddannelsesvalg.			
	
Lykkes	den	integrerede	vejledning	vil	der,	ud	over	sammenhæng	og	samspil	mellem	aktiviteterne	
og	 den	 daglige	 undervisning,	 være	 større	 mulighed	 for	 at	 sikre	 progressionen	 i	
studievalgsportfolioen.	 Her	 kunne	 man	 vurdere	 muligheden	 for	 at	 udvide	 den	 integrerede	
vejledning	til	at	gælde	hele	grundskolen,	og	 ikke	først	 fra	udskolingen.	Dermed	kunne	man	sikre	
progressionen	yderligere,	ligesom	der	vil	være	mulighed	for	at	oparbejde	gode	portfoliorutiner.	
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For	at	kunne	forankre	studievalgsportfolioen	som	en	integreret	del	af	skolens	hverdag	er	skolens	
ledelse	en	særledes	vigtig	brik.	Selvom	der	findes	nok	så	engagerede	lærere	og	vejledere,	der	kan	
se	formålet	med	perspektivskiftet	fra	valg	til	læring,	så	kræver	det,	at	skolens	ledelse	anerkender,	
at	 det	 kræver	 tid	 og	 ressourcer	 at	 implementere	 studievalgsportfolioen	 såvel	 som	 hele	
karrierelæringsperspektivet.	 I	 sær	 da	 det	 i	 forlængelse	 heraf	 vil	 kræve,	 at	 flere	 lærere	 får	 et	
kompetenceløft	evt.	i	form	af	efteruddannelse	i	karrierelæring.			
	
At	få	studievalgsportfolioen	integreret,	så	den	virker	efter	formålet	er	en	kompleks	opgave.	Ud	over	
de	mange	involverede	parter,	der	skal	samarbejde,	afhænger	det	i	høj	grad	også	af,	hvilke	rammer	
for	tid	og	ressourcer,	der	bliver	prioriteret.	Med	indførsel	af	studievalgsportfolioen	er	der	dog	pt.	
ikke	tildelt	yderligere	ressourcer	til	at	få	den	implementeret.	Hvis	der	ikke	på	sigt	tilføres	ressourcer	
til	arbejdet	med	portfolioen,	er	der	stor	risiko	for,	at	den	bliver	endnu	en	i	rækken	af	gode	tiltag,	der	
ikke	bliver	prioriteret,	og	derfor	vil	den	blot	blive	betragtet	som	en	”ekstra	opgave”	som	ingen	vil	
tage	ansvar	for.		

8. Konklusion	og	perspektivering	
Det	har	vist	sig,	at	det	ikke	var	nogen	helt	nem	opgave	at	give	sig	i	kast	med	at	analysere	
studievalgsportfolioen,	særligt	fordi	den	endnu	er	så	ny,	og	ingen	endnu	har	gjort	sig	nogen	
praksiserfaring	med	den.	Omvendt	har	det	også	været	spændende,	at	få	en	dybere	indsigt	i,	hvad	
der	ligger	bag	det	teoretiske	grundlag,	og	hvorledes	portfoliotankegangen	og	karrierelæringen	
spiller	sammen.	
		
UVM´s	formål	med	studievalgsportfolioen	er	at	give	et	eleverne	et	solidt	og	sikkert	grundlag	for	valg	
af	 ungdomsuddannelse	 samt	 skabe	 sammenhænge	 og	 kontinuitet	 i	 vejledningen.	 Hvis	 skolerne	
alene	skal	tage	udgangspunkt	i	vejledningerne	og	afrapporteringsskemaet	udsendt	af	UVM,	så	synes	
jeg	langt	fra,	at	det	kommer	i	mål.	På	trods	af,	at	UVM	henviser	til	aktiviteter,	der	kan	arbejdes	med	
i	hhv.	Uddannelse	og	job	og	i	den	kollektive	vejledning,	så	mangler	der	stadig	sammenhæng	og	ikke	
mindst	samspil	mellem	karrierelæringsarenaer.		
	
Potentialerne	som	refleksion,	progression	og	feedback,	der	bl.a.	ligger	indlejret	i	portfolioarbejdet	
udnyttes	ikke.	Afrapporteringsskemaet	er	et	skema	med	faste	spørgsmål,	der	kan	virke	som	en	slags	
afkrydsningsskema,	 der	 ikke	 lægger	 op	 til	 refleksion.	 Der	 er	 ikke	 lagt	 op	 til	 feedback	 i	 skemaet	
undervejs,	da	det	er	den	unge	og	forældrenes	eget	ansvar,	at	skemaet	udfyldes	og	afsendes.	Det	ses	
dog,	at	der	er	tænkt	karrierekompetencer	ind	i	afrapporteringsskemaet,	og	der	arbejdes	både	med	
cirkulære	spørgsmål	og	på	flere	karrierelæringsniveauer.	Progressionen	er	dog	ikke	tænkt	ind,	og	de	
cirkulære	og	 reflekterende	spørgsmål,	bliver	derfor	kun	 for	de	unge,	der	på	 forhånd	har	 lært	at	
reflektere.	
	
Den	nysgerrighed,	som	blev	vakt	i	mig	første	gang,	jeg	hørte	om	studievalgsportfolioen,	er	nu	blevet	
til	en	undren.	En	undren	over,	hvorfor	man	har	valgt	at	implementere	studievalgsportfolioen	uden	
nogen	 klar	 og	 tydelig	 ansvarsfordeling,	 uden	 der	 følger	 ressourcer	med	 og	 uden	 noget	 konkret	
arbejdsredskab,	som	de	unge	kan	bruge	undervejs	i	udskolingen?	Det	mener	jeg	er	meget	ærgerligt,	
for	studievalgsportfolioen,	 i	den	rette	form,	kunne	netop	være	den	løftestang,	som	kunne	skabe	
den	 røde	 tråd	 gennem	 vejledningen.	 Den	 kunne	 netop	 være	 det	 arbejdsredskab,	 der	 på	 en	
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struktureret	måde	kunne	samle	de	unges	refleksioner,	skabe	sammenhæng	mellem	de	forskellige	
aktiviteter	på	de	mange	arenaer	og	ikke	mindst	skabe	en	tydelig	progression	i	forløbet.					
	
Skal	arbejdet	med	studievalgsportfolioen	lykkes	kræver	det,	at	den	bliver	organisatorisk	forankret.	
Der	skal	være	en	fælles	forståelse	for	opgaven,	fastlagte	rutiner	med	portfolioarbejdet	gennem	hele	
processen,	der	sikrer	progressionen,	og	den	unges	karrierelæring	skal	være	omdrejningspunktet.	
Karrierelæringen	og	den	almindelige	undervisning	skal	opleves	som	en	integreret	del,	som	hinanden	
betingelse	og	forudsætning.	
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Bilag	1	

	
	
	
	

Studievalgsportfolio  - afrapporteringsskema 

 
1. Hvad er du gladest for at arbejde med i skolen? 

 
A) Hvad er mine styrker 

 
B) Hvordan er min skoleindsats 

 
C) Hvad motiveres jeg af i skolen og i  fritiden 

2. Nævn de tre vigtigste ting, du regner med at blive bedre til på din kommende uddannelse? (fx: hvilke forventninger har du til den uddannelse, du 
skal i gang med fx faglige forventninger til de enkelte fag, underviserer eller det sociale miljø og muligheder for personlig udvikling) 

 
A) 

B) 

C) 

 
3. Har du overvejet andre uddannelser end den/dem du har valgt? (Markér med kryds hvis du har overvejet andre uddannelser) 

EUX □ EUD □ STX □ HHX □ HTX □ HF □ 

 
4. Hvilke fordele og hvilke ulemper ser du i den/de uddannelser, som du markerede i spørgsmål 3? 

Fordele: 

Ulemper: 

 
5. I hvilke undervisnings- og vejledningsaktiviteter lærte du mest om erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser? Hvad lærte du? (fx: 

introkurser og brobygning til ungdomsuddannelser, virksomhedsbesøg, uddannelsesaften, erhvervs- praktik. Se flere eksempler i skemaet 
på s. 2) 

 

 
6. Hvad har været afgørende for dit valg af ungdomsuddannelse? (fx: mulighed for fordybelse i specifikke fag – angiv hvilke, mulighed for at 

arbejde i praktik, godt socialt miljø, tæt på bolig, gode muligheder for efterfølgende job, bred uddannelse med mange muligheder for  
videreuddannelse) 

 

 
7. Hvilke job- og karrieremuligheder kan du se på kortere og længere sigt efter din ungdomsuddannelse? 
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Hvad var det vigtigste, du lærte hvert sted? 

 
Har  ikke deltaget 

 
Introkurser  til ungdomsuddannelse 

  

 
Brobygning  til ungdomsuddannelse 

  

 
Uddannelsesaften/åbent hus 

  

 
Virksomhedsbesøg 

  

 
Erhvervspraktik 

  

 
Undervisning i Uddannelse og Job 

  

 
Vejledning med en UU-vejleder eller 
eVejleder 

  

 
Ug.dk https://www.ug.dk/inspiration/valg-af- 
ungdomsuddannelse-0 

  

 
Værktøjer 

  

 
Forløb og aktiviteter i den åbne skole fx 
samarbejde med en virksomhed eller 
ungdomsuddannelse 

  

 
Projektopgave i 9. klasse og/eller OSO i 
10. klasse 

  

 
Valgfag 

  

 
Andet 
Fx: tværgående projekter, ”Uddannelse og Job”, 
informationsmøder om ung- 
domsuddannelser. 

  

 


