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Det accelererende samfund 



Karrielæring som emancipatorisk proces 

Tristram Hooley

Læringsområde Spørgsmål

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

Hvem er jeg

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

Hvordan fungerer verden?

Udvikle strategier, som tillader os hver især at få 
det bedste ud af den nuværende situation. 

Hvordan passer jeg ind i verden?

Udvikle strategier, som tillader os at få det bedste 
ud af den nuværende situation i fællesskab. 

Hvordan kan jeg leve sammen med andre?

Overveje hvordan den nuværende situation og 

strukturer kan forandres. 

Hvordan kan jeg forandre verden?

Oversat af Randi Skovhus og Bo Poulsen



Hvorfor udfordres karrielæringen i en digital verden ?

Det digitale paradoks!

Digitalt indhold er i høj grad tilrettelagt således, at få klik skal give et 
hurtigt svar

Hvem er jeg?
Hvad kan jeg?
Hvad passer til mig?
Hvad har jeg lyst til?

Interesser og præferencer bliver et gennemgående tema – og det er ikke uproblematisk

Fra vurdering og valg ----- læring og refleksion 



Når begrebet mening og interesse bruges ukritisk 

Selvbestemmelsesteorien

Kompetence ( At mestre )
Samhørighed ( Fællesskab )
Autonomi  (Oplevelsen af at styre eget liv)

Mening er ikke et grundvilkår,  men opstår, når vi er del af noget større end 
os selv - hvor vores bidrag værdsættes.

Modsætning til individualiseret motivationsforståelse 



Linda Gottfredson (1947-):

Uddannelssesvalg= at implementere den selvopfattelse som er 
tilegnet gennem feedback fra miljøet:

Interesse er sekundært i forhold til køn og social anseelse 



Spørgsmålet bliver derfor –
hvordan kan digital vejledning 
understøtte læring og refleksion 

..i en tid hvor hastighed er så 
stærkt konkurrence parameter.



Bevægelsen fra valg til læring, i en 
digital verden



Eller…

Career champion 

Luck is what happens when preparation meets opportunity.”
Preparation comes from your hard work and accomplishment of great things. 

----Perhaps the next opportunity is one presented by your career champion



Hvordan ser fremtidens vejleder ud?


