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English	summary	

Providing	guidance	to	Danish	high	school	students	about	the	process	of	choosing	and	managing	

education	and	career	has	been	the	main	task	for	seven	regional	guidance	centres,	Studievalg,	since	

2004.	Meanwhile,	a	requirement	in	a	new	Danish	high	school	reform	implies	that	working	with	

students’	Career	Management	Skills	must	be	a	part	of	every	high	school	subject.	At	the	same	time	

the	Ministry	of	Higher	Education	and	Science	has	decided	to	reorganise	the	seven	Studievalg	centres	

into	one	united	organisation	called	Studievalg	Danmark.	Therefor	this	thesis	examines:	

	

1. Which	parameters	has	influence	on	students’	process	of	choosing	education	and	career?	

2. How	can	I	use	these	parameters	to	develop	different	guidance	activities	that	will	qualify	

Studievalg	Danmark’s	contribution	to	the	strengthening	of	students’	Career	Management	Skills,	

i.e.	their	ability	to	manage	the	process	of	choosing	and	the	transitions	in	the	educational	system?	

	

In	order	to	answer	the	first	question,	I	use	and	analyse	my	own	qualitative	empirical	material:	Two	

focus	groups	consisting	of	high	school	senior	students.	My	approach	of	analysis	is	a	simplified	version	

of	Grounded	Theory	which	I	use	to	narrow	down	the	students’	discussion	about	their	process	of	

choosing	education	and	career.	Regarding	this,	I	find	that	1.	testing	different	opportunities	and	2.	

adults	and	family	are	parameters	that	influence	this	process.	

On	the	basis	of	this	and	the	involvement	of	theoretical	perspectives	from	John	D.	Krumboltz,	Bill	

Law	and	Linda	S.	Gottfredson,	I	answer	the	second	question	of	this	thesis	by	developing	three	

different	guidance	activities:	

	

1. A	mandatory	career	event,	e.g.	internship,	company	visits	or	career	presentations	

2. Adults	and	family	as	role	models	

3. Reflection	exercises	with	students	before	and	after	different	events	

	

I	conclude	that	these	three	activities	especially	together	qualify	Studievalg	Danmark’s	contribution	to	

the	strengthening	of	students’	Career	Management	Skills,	 i.e.	their	ability	to	manage	the	process	of	

choosing	and	the	transitions	in	the	educational	system.	However,	it	will	require	both	more	resources,	

available	information	and	digital	tools	in	order	to	make	this	contribution.	
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1	Indledning	og	baggrund	

Jeg	er	vejleder	ved	Studievalg	Østjylland,	som	er	et	ud	af	de	i	alt	syv	regionale,	institutionsuaf-

hængige	og	pt.	kontraktligt	organiserede	(jf.	bl.a.	Ministeriet	for	Forskning,	Innovation	og	Videregå-

ende	Uddannelser,	2013)	vejledningscentre	under	Uddannelses-	og	Forskningsministeriet	(UFM),	der	

siden	2004	har	bedrevet	både	individuel,	gruppevis	og	kollektiv	”vejledning	om	videregående	uddan-

nelse	og	erhverv”	(Undervisningsministeriet,	2010:	§	1)	på	bl.a.	alle	ungdomsuddannelser	i	Danmark.	

Disse	syv	centres	nuværende	kontrakter	udløber	dog	den	31.	juli	2018,	hvorefter	UFM	har	besluttet	

at	samle	centrene	i	én	permanent	organisation	under	navnet	Studievalg	Danmark	(UFM,	2017b:	§	1).	

Ifølge	det	lovforslag	til	Lov	om	Studievalg	Danmark,	der	er	sendt	i	høring	med	høringsfrist	den	7.	

november	2017	(jf.	UFM,	2017b),	skal	Studievalg	fortsat	yde	”vejledning	om	valg	af	videregående	ud-

dannelse,	herunder	inden	for	videreuddannelsessystemet,	samt	om	forventede	beskæftigelsesmulig-

heder	efter	endt	uddannelse”	(UFM,	2017b:	§	1).	Der	lægges	således	op	til	en	uændret	kerneopgave,	

mens	rammerne	er	ændrede,	idet	der	fra	og	med	dette	skoleår	(2017/2018)	implementeres	en	ny	

gymnasiereform	(jf.	Undervisningsministeriet,	2016)	på	alle	landets	gymnasiale	uddannelser	(STX,	HF,	

HHX,	HTX).	Et	ud	af	i	alt	fire	nye	kompetencemål	i	denne	nye	reform	lyder	på	styrkelsen	af	elevernes	

karrierekompetencer,	hvilket	uddybet	vil	sige,	at	

	

”Undervisningen	skal,	hvor	det	er	relevant,	indeholde	forløb	og	faglige	aktiviteter,	der	styrker	ele-

vernes	evne	til	at	håndtere	valg	og	overgange	i	uddannelsessystemet.	Det	bliver	altså	fremover	en	

del	af	undervisningen,	at	fag,	hvor	det	er	relevant,	skal	sættes	ind	i	et	uddannelses-	og	karriere-

perspektiv.”	(Undervisningsministeriet,	2016:	§	29.	Stk.	2).	

	

Min	antagelse	er	således,	at	det	er	dette	kompetencemål,	der	har	givet	anledning	til	en	omorganise-

ring	af	Studievalg,	eftersom	den	nuværende	organisering	og	kontrakter	ikke	tillader	Studievalg	at	yde	

det	bidrag,	som	UFM	påtænker	os	ifølge	det	notat	(UFM,	2017a),	de	har	sendt	til	samtlige	gymnasiale	

uddannelser	i	Danmark	den	21.	juni	2017.	Heri	skriver	de	indledningsvis,	at	
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”Dette	notat	til	de	gymnasiale	uddannelsesinstitutioner	indeholder	inspiration,	idéer	og	forslag	

til,	hvordan	ledelser	og	lærere	kan	understøtte	arbejdet	med	karrierekompetencer	på	de	gym-

nasiale	uddannelser	ved	at	inddrage	og	samarbejde	med	Studievalg.	Studievalg	har	kompeten-

cer	og	erfaringer,	der	kan	understøtte	kvaliteten	af	arbejdet.”	(UFM,	2017a:	1)	

	

Også	i	lovforslaget	til	Lov	om	Studievalg	Danmark	(UFM,	2017b)	står	der,	at	Uddannelses-	og	Forsk-

ningsministeren	vil	

	

”kunne	fastsætte	regler	om,	at	Studievalg	Danmark	i	relevant	omfang	skal	bidrage	til	forløb	og	

aktiviteter	i	ungdomsuddannelser	med	henblik	på	at	styrke	elevernes	evne	til	at	håndtere	valg	

og	overgange	i	uddannelsessystemet.”	(UFM,	2017b:	Til	§	4).		

	

Det	er	således	ingen	tvivl	om,	at	UFM	mener,	at	Studievalg	har	relevante	kompetencer,	der	med	for-

del	kan	inddrages	i	arbejdet	med	styrkelsen	af	elevernes	karrierekompetencer.	På	nuværende	tids-

punkt	foreligger	der	dog	ingen	konkrete	lovmæssige	rammer	eller	bekendtgørelser	for	Studievalgs	

rolle	heri,	hvorfor	formålet	med	dette	masterprojekt	er	at	forsøge	at	komme	med	inputs	hertil.	

Min	problemformulering	lyder	derfor	således:		

	

1.1 Problemformulering			

1) Hvilke	parametre	har	indflydelse	på	elevers	valgproces1	i	forbindelse	med	valg	af	uddannelse	og	

karriere?	

2) Hvordan	kan	jeg	inddrage	disse	parametre	til	at	udvikle	konkrete	vejledningsaktiviteter,	der	kan	

kvalificere	Studievalg	Danmarks	bidrag	til	styrkelsen	af	elevernes2	karrierekompetencer,	dvs.	de-

res	evne	til	at	håndtere	valg	og	overgange	i	uddannelsessystemet?	

	

                                                
1	Denne	betegnelse	henviser	til	den	måde,	hvorpå	vi	hos	Studievalg	Østjylland	taler	om	og	arbejder	med	uddan-
nelses-	og	karrierevalg,	hvilket	jeg	vil	uddybe	i	afsnit	1.3.2.	
2	Denne	betegnelse	vil	i	det	følgende	henvise	til	Studievalgs	primære	målgruppe,	der	som	bekendt	er	elever	i	
de	gymnasiale	uddannelser	(STX,	HHX,	HTX	og	HF).	Betegnelsen	dækker	således	ikke	over	fx	elever	i	grundsko-
len	eller	elever	på	andre	ungdomsuddannelser	såsom	erhvervsuddannelserne.	
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Fokus	i	dette	masterprojekt	er	således	todelt,	idet	jeg	både	beskæftiger	mig	med	et	mere	overordnet	

og	generelt	fokus;	hvilke	parametre	har	indflydelse	på	elevers	valgproces	i	forbindelse	med	valg	af	

uddannelse	og	karriere;	samt	et	mere	fremadrettet,	praktisk	og	konkret	fokus;	hvordan	kan	jeg	på	

baggrund	heraf	opstille	og	udvikle	forslag	til	konkrete	vejledningsaktiviteter,	der	kan	kvalificere	Stu-

dievalg	Danmarks	bidrag	til	styrkelsen	af	elevers	karrierekompetencer,	og	således	forsøge	at	bidrage	

til	en	fremtidssikring	af	Studievalgs	vejledning.	

Et	af	målene	med	dette	masterprojekt	har	fra	starten	desuden	været	at	inddrage	vores	primære	

målgruppe,	hvorfor	det	empiriske	datamateriale,	der	ligger	til	grund	for	dette	masterprojekt,	består	

af	i	alt	ni	elevers	tanker,	holdninger	og	meninger	indsamlet	gennem	to	fokusgruppeinterviews	af-

holdt	i	marts	2017,	hvilket	jeg	vil	uddybe	i	afsnit	2.		

	

1.2 Review	
I	forbindelse	med	afgrænsningen	af	dette	masterprojekts	analysefelt,	har	jeg	foretaget	en	søgning	

på,	hvad	der	i	forvejen	findes	af	relevant	materiale	omkring	valg	og	valgproces	i	sammenhæng	med	

karrierekompetence	for	på	den	måde	at	forsøge	at	placere	mit	bidrag	i	netop	dette	analysefelt.	

Jeg	har	søgt	på	ord	og	begreber	fra	mit	formål	og	min	problemformulering	såvel	som	kombinatio-

ner	og	synonymer	på	både	dansk	og	engelsk	i	forsøget	på	at	gøre	min	søgning	bredere.	Jeg	har	søgt	i	

forskellige	datebaser,	primært	danske,	samt	en	enkelt	international,	efter	materiale	hovedsageligt	fra	

2004	og	frem.	Denne	afgrænsning	skyldes,	at	jeg	i	dette	masterprojekt	primært	er	interesseret	i	ma-

teriale	fra	Studievalgs	levetid,	hvilket	vil	sige	policy	papers,	forskning,	litteratur,	artikler	og	andet,	der	

kan	dateres	til	efter	vedtagelsen	af	vejledningsreformen	i	Danmark	i	2004	(jf.	Undervisningsministe-

riet,	2004).	De	anvendte	søgedatabaser	er:	AU	Library,	VidensCenter	for	Vejledning	på	ug.dk,	Den	

Danske	Forskningsdatabase	og	ERIC.	

I	min	søgning	er	jeg	blandt	andet	stødt	på	en	række	policy	papers,	der	i	et	europæisk	perspektiv	

beskæftiger	sig	med	begreberne	karriereplanlægning	(EU’s	Ministerråd,	2004;	Rådet	for	Den	Europæ-

iske	Union,	2008)	og	Career	Management	Skills	(CMS)	(ELGPN,	2012),	mens	der	i	et	nordisk	perspek-

tiv	tales	om	karrierekompetencer	og	karrierelæring	(Thomsen,	2014).	Disse	policy	papers	vil	derfor	

ikke	blive	inddraget	direkte	i	dette	masterprojekt,	hvorimod	de	dog	stadig	vil	fungere	som	bag-

grundsviden	om	begrebernes	udvikling	i	andre	lande.	
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Det	er	ligeledes	tilfældet	for	noget	af	den	forskning	og	litteratur,	jeg	også	er	stødt	på.	Det	drejer	

sig	om	forskning	i	karrierekompetencer	og	karrierelæring	inden	for	andre	kontekster,	såsom	projek-

terne	”Fremtidens	valg	og	vejledning”	(jf.	bl.a.	Pless	et	al.,	2016)	og	”Udsyn	i	udskolingen”	(jf.	VPT,	

u.å.)	indenfor	grundskole-	og	UU-området,	projektet	”Viden	i	Udvikling”	(jf.	bl.a.	EVA,	2015)	indenfor	

universitetsområdet	samt	Rie	Thomsens	forskning	indenfor	højskole-	og	virksomhedsområdet	(jf.	

Thomsen,	2009).	

I	min	søgning	er	jeg	dog	også	stødt	på	en	del	andet	materiale,	der	i	modsætning	til	ovenstående	

synes	særdeles	relevant	for	dette	masterprojekt.	Det	drejer	sig	blandt	andet	om	Center	For	Ung-

domsforsknings	(CeFU)	følgeforskning	af	projektet	”Karrierefokus	–	i	og	efter	gymnasiet”	(jf.	Hutters	

&	Lundby,	2014a;	Hutters	&	Lundby,	2014b;	Katznelson	&	Lundby,	2015;	Katznelson	et	al.,	2016	samt	

Karrierefokus,	u.å.),	der	er	et	regionalt	samarbejde	mellem	Studievalg	København,	17	gymnasiale	ud-

dannelser	og	3	videregående	uddannelser	og	støttet	af	Region	Hovedstaden	(Katznelson	&	Lundby,	

2015:	5).	Formålet	med	projektet	har	været		

	

”at	udvikle	og	sprede	metoder,	der	kan	styrke	gymnasieelevers	karrierekompetencer,	samt	sikre	

at	der	sker	en	progression	i	elevernes	kompetencer,	sådan	at	de	ved	afslutningen	af	gymnasiet	

har	en	større	karrierebevidsthed	og	er	bedre	i	stand	til	at	håndtere	uddannelses-	og	karrierevalg.”	

(Hutters	&	Lundby,	2014a:	1).	

	

Denne	følgeforskning	er	altså	interessant	for	dette	masterprojekt,	fordi	både	temaet	(styrkelsen	af	

elevers	karrierekompetencer)	og	målgruppen	(elever)	er	fælles	såvel	som	det	faktum,	at	en	af	projek-

tets	samarbejdspartnere	er	Studievalg	København.	Derudover	er	det	også	min	antagelse,	at	det	er	

CeFUs	definition	af	karrierekompetencer	(som	bygger	på	Thomsen	(2014)),	der	danner	grundlag	for	

den	definition,	der	er	anvendt	i	både	den	nyeste	Lov	om	de	gymnasiale	uddannelser	(Undervisnings-

ministeriet,	2016:	§	29.	Stk.	2)	og	udkastet	til	forslaget	til	Lov	om	Studievalg	Danmark	(UFM,	2017b).	

CeFUs	definition	af	karrierekompetencer	handler	om	

	

”elevernes	håndtering	af	og	forståelse	for	deres	forløb	og	overgange	i	uddannelsessystemet	ved	

hjælp	af	viden	om	dem	selv,	fag,	uddannelser,	arbejdsmarked	og	samfundet.”	

(Katznelson	&	Lundby,	2015:	10;	Katznelson	et	al.,	2016:	8-9).	
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	Jeg	vil	derfor	løbende	i	dette	masterprojekt	inddrage	pointer	fra	deres	følgeforskning	i	forsøget	på	at	

understøtte	og	supplere	mine	egne	fund	og	resultater.	

Sidst,	men	ikke	mindst,	er	jeg	også	stødt	på	en	del	litteratur,	der	synes	relevant	for	dette	master-

projekts	analysefelt.	Det	drejer	sig	især	om	

	

• John	D.	Krumboltz’	teori	om	Planned	Happenstance,	fordi	den	beskæftiger	sig	med	tilfældets	

betydning	for	karrierelæring	(Mitchell	et	al.,	1999).	

• Bill	Laws	karrierelæringsteori,	herunder	især	hans	progressive	læringstrappe	(jf.	figur	10.2	i	

Law,	2006:	174),	fordi	den	kan	bruges	til	at	planlægge	forskellige	niveauer	af	karriereudvik-

lingsaktiviteter	samt	til	at	identificere	forskellige	karriereudviklende	færdigheder	(Law,	

2006).	

• Linda	S.	Gottfredsons	teori	om	afgrænsninger	og	kompromiser	i	forbindelse	med	uddannel-

ses-	og	karrierevalg,	fordi	den	kan	bruges	til	at	forklare	de	uligheder,	der	kan	være	i	unges	

valgproces	(Gottfredson,	2002;	Gottfredson,	2005;	Højdal	&	Poulsen,	2009:	127-156).	

	

Jeg	vil	derfor	også	løbende	i	dette	masterprojekt	anvende	og	også	yderligere	begrunde	valget	af	

netop	disse	tre	teoretiske	perspektiver.	

Generelt	har	min	søgning	således	vist,	at	der	både	findes	policy	papers,	forskning	og	litteratur,	der	

beskæftiger	sig	med	valg	og	valgproces	i	sammenhæng	med	karrierekompetencer,	og	som	derfor	sy-

nes	relevante	for	dette	masterprojekts	analysefelt.	Samtidig	har	min	søgning	dog	også	vist,	at	mæng-

den	af	materiale	fra	en	dansk	og	gymnasial	kontekst,	som	er	den	kontekst,	jeg	som	Studievalgvejle-

der	befinder	mig	i,	begrænser	sig	til	et	enkelt	projekt,	nemlig	”Karrierefokus	–	i	og	efter	gymnasiet”.	

Af	den	årsag,	såvel	som	det	faktum,	at	Studievalg	netop	nu	står	på	sidelinjen	til	implementeringen	af	

en	ny	gymnasiereform	samt	forud	for	en	ny	organisering	(jf.	UFM,	2017b),	finder	jeg	det	både	rele-

vant	og	aktuelt	at	afgrænse	dette	masterprojekts	analysefelt	til	netop	at	være	en	undersøgelse	af	

Studievalg	Danmarks	bidrag	til	styrkelsen	af	elevernes	karrierekompetencer.	

	

1.3 Præsentation	af	Studievalg	Østjylland	

Foruden	ovenstående	søgning	på,	hvad	der	i	forvejen	findes	af	relevant	materiale	indenfor	mit	analy-

sefelt,	finder	jeg	det	også	relevant	med	en	udvidet	præsentation	af	Studievalg	Østjylland.	
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Studievalg	Østjylland	er,	som	nævnt,	ét	af	i	alt	syv	vejledningscentre,	der	siden	2004	har	haft	til	

opgave	at	yde	landsdækkende,	uvildig	og	uafhængig	”vejledning	om	valg	af	videregående	uddannelse	

og	erhverv”	(Undervisningsministeriet,	2010:	§	1),	hvorfor	vi	vejleder	om	”det	samlede	udbud	af	vide-

regående	uddannelser	i	hele	landet”	(Undervisningsministeriet,	2010:	§	4).	De	syv	centre	er	pt.	geo-

grafisk	placeret	således,	at	vi	tilsammen	dækker	hele	Danmark;	fire	centre	er	placeret	i	Jylland,	et	på	

Fyn	og	to	på	Sjælland	(Uddannelsesguiden,	u.å.).	I	skrivende	stund	er	alle	centre	organiserede	på	fire-

årige	kontrakter	med	UFM,	i	Østjylland	med	Aarhus	Universitet	som	kontraktholder,	der	dog	som	be-

kendt	udløber	den	31.	juli	2018,	hvorefter	UFM	har	besluttet	at	samle	centrene	i	én	permanent	orga-

nisation	under	navnet	Studievalg	Danmark	(UFM,	2017b:	§	1).	

	

1.3.1	Studievalg	Østjyllands	samarbejde	med	de	gymnasiale	uddannelser	

Studievalg	Østjyllands	vejledning	på	de	gymnasiale	uddannelser	består	hovedsageligt	af	kollektiv	vej-

ledning,	hvilket	indtil	forrige	skoleår	(2016/2017)	bestod	af	tre	kontraktbeskrevne	og	obligatoriske	

kollektive	vejledningsarrangementer	afholdt	for	mellem	2-6	klasser	af	gangen	af	en	varighed	på	1-2	

lektioner	(jf.	Ministeriet	for	Forskning,	Innovation	og	Videregående	Uddannelser,	2013).	Grundet	

varslingen	af	den	nye	gymnasiereform,	som	implementeres	i	dette	skoleår	(2017/2018),	fik	vi	såvel	

som	de	andre	seks	centre	allerede	i	forrige	skoleår	(2016/2017)	lov	til	at	omgås	de	kontraktbe-

skrevne	rammer	i	forsøget	på	allerede	på	daværende	tidspunkt	at	gøre	os	erfaringer	med	at	bidrage	

til	styrkelsen	af	elevernes	karrierekompetencer,	der	som	bekendt	er	et	kompetencemål	i	den	nye	

gymnasiereform	(Undervisningsministeriet,	2016:	§	29.	Stk.	2).	

På	baggrund	heraf	besluttede	vi	derfor	hos	Studievalg	Østjylland	i	starten	af	2017,	at	vi	i	indevæ-

rende	skoleår	(2017/2018)	forsøger	os	med	en	mindre	fast	’vejledningspakke’	end	hidtil	for	på	den	

måde	også	at	give	plads	til	vejledningsaktiviteter,	der	kan	bidrage	til	styrkelsen	af	elevernes	karriere-

kompetencer.	Den	mindre	faste	’vejledningspakke’	består	af	

	

• Fagpakkevalget/studieretningsvalget	og	videregående	uddannelser	for	1.hf/1.	årgang3	

• Studievalgdag	for	1.hf/2.	årgang	

• Studievalg	Talks	for	2.hf/3.	årgang	

                                                
3	Her	besluttes	den	specifikke	form	og	det	specifikke	indhold	sammen	med	den	enkelte	skole,	da	det	er	meget	
forskelligt,	hvordan	skolerne	tilrettelægger	grundforløbet.	
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• Bliv	klar	til	uddannelsesbesøg	for	2.hf/3.	årgang	

• Søg	optagelse	for	2.hf/3.	årgang	

• Herudover	træffetid	med	individuelle	samtaler	á	15	minutters	varighed,	som	fordeles	ud	

over	hele	skoleåret	og	skal	bookes	via	www.studievalg.dk/book	(jf.	bilag	1	for	en	uddybning	

af	de	forskellige	aktiviteter).	

 

Denne	’pakke’	er	alle	gymnasier	blevet	tilbudt	sammen	med	et	tilbud	om,	at	vi,	så	langt	som	vores	

tidsestimat	på	den	enkelte	skole	rækker,	står	til	rådighed	for	den	enkelte	skole	i	forhold	til,	hvad	og	

hvordan	det	kan	give	mening	for	dem	at	tænke	os	ind	i	arbejdet	med	styrkelsen	af	elevernes	karriere-

kompetencer.	Det	kunne	fx	være	i	forbindelse	med	et	oplæg	for	lærerne	om	uddannelsessystemet	

og/eller	karrierelæring,	i	forbindelse	med	uddannelses-	og/eller	virksomhedsbesøg,	karriere-	eller	

alumnedage	eller	andre	lignende	forløb	og	aktiviteter	på	skolen,	hvormed	vi	lægger	op	til	en	udvidet	

dialog	og	et	øget	samarbejde	(jf.	bilag	2	for	en	uddybning	heraf).	

	

1.3.2	Studievalg	Østjyllands	uddannelses-	og	karrierevejledning	

I	Studievalg	Østjylland	har	vi	desuden	en	vision	om,	at	”Alle	unge	træffer	et	reflekteret	valg	i	forhold	

til	videregående	uddannelse”	(Uddannelsesguiden,	2014,	16.	december),	hvilket	gerne	skal	tydelig-

gøre,	at	vi	har	fokus	på	valgprocessen	som	en	læringsproces	frem	for	på	det	endelig	valg.	Vi	tager	

derfor	i	al	vores	vejledning	udgangspunkt	i	vores	illustration	af	valgprocessen	(jf.	figur	1	nedenfor)	for	

på	den	måde	at	komme	omkring	alle	dele	af	processen.	Illustrationen	indeholder	tre	overlappende	

faser	eller	dimensioner:	Viden,	Selvindsigt	og	Handling	(Uddannelsesguiden,	2014,	16.	december).	
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Figur	1:	Studievalg	Østjyllands	illustration	af	valgprocessen	

	

Viden	henviser	til	det	faktuelle	grundlag,	hvorpå	man	træffer	sit	valg	af	videregående	uddannelse.	

Det	henviser	således	til	viden	om	de	uddannelsesmuligheder,	der	er,	om	uddannelsessystemet,	om	

de	forskellige	typer	af	videregående	uddannelse,	om	fagligheder,	kombinationsmuligheder,	job-	og	

karrieremuligheder	m.m.		

	

Selvindsigt	sætter	mere	fokus	på	én	selv	og	de	interesser,	kompetencer	og	præferencer,	man	har.	

Her	er	der	fokus	på	at	opnå	en	større	indsigt	i	sig	selv	og	i	den	forbindelse	at	reflektere	over	og	sor-

tere	i,	hvad	der	er	vigtigt	for	den	enkelte.	Er	det	fx	uddannelsens	geografiske	beliggenhed,	er	det	job-	

og	karrieremulighederne,	undervisningsformen,	lønnen	efter	uddannelse	eller	noget	helt	femte,	der	

er	vigtigt	for	den	enkelte?	

	

Handling	går	ud	på	at	arbejde	med	og	reflektere	over	egne	handlingsmønstre,	herunder	at	efterprøve	

og	afprøve	ens	viden	og	selvindsigt	førend	det	endelige	uddannelses-	og	karrierevalg	træffes.	Det	hen-

viser	således	til	et	udvidet	kendskab	til	samt	refleksion	omkring	og	forberedelse	på	aktiviteter	såsom	

uddannelses-	og	virksomhedsbesøg	eller	samtaler	med	venner,	familie,	bekendte	og/eller	netværk	for	

herigennem	at	udvide	og	nuancere	ens	Viden	og	Selvindsigt.	

	

Som	tidligere	nævnt	danner	denne	illustration	grundlaget	for	al	vores	vejledning,	både	den	individu-

elle,	gruppevise	og	kollektive,	og	bliver	samtidig	til	både	Studievalgdag	og	Studievalg	Talks	brugt	til	at	
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differentiere	vores	vejledning	og	således	gøre	det	muligt	for	eleverne	selv	at	vælge	hvilken	fase	eller	

dimension,	de	ønsker	at	arbejde	med	på	tidspunktet	for	aktiviteten.	

	 Derudover	vil	det	også	være	den	illustration,	som	både	vi	hos	Studievalg	Østjylland	og	jeg	i	dette	

masterprojekt	vil	anvende	i	relation	til	vores	bidrag	til	styrkelsen	af	elevernes	karrierekompetencer,	

idet	det	er	vores	vurdering,	at	den	minder	om	den	karrierelæringsmodel,	som	CeFU	har	udviklet	til	

brug	på	de	gymnasiale	uddannelser	”i	forbindelse	med	planlægning	og	evaluering	af	karrierelærings-

forløb”	(Katznelson	et	al.,	2016:	50;	jf.	også	Katznelson	&	Lundby,	2015:	27).4	CeFUs	model	indehol-

der,	ligesom	vores	illustration,	tre	faser	eller	dimensioner,	nemlig	1)	Viden	om	og	erfaring	med	ud-

dannelse,	fag	og	job	(som	minder	om	og	kan	kobles	til	vores	Viden),	2)	Viden	om	og	erfaring	med	mig	

(som	minder	om	og	kan	kobles	til	vores	Selvindsigt)	og	3)	Erfaring	med	mine	handlinger	og	beslutnin-

ger	(som	minder	om	og	kan	kobles	til	vores	Handling).	Det	er	især	i	analysens	anden	del	i	afsnit	5,	at	

jeg	vil	inddrage	disse	tre	faser	eller	dimensioner.		

	

1.4 Kort	læsevejledning	

Jeg	har	i	ovenstående	beskrevet	både	baggrunden	og	motivationen	såvel	som	analysefeltet	og	kon-

teksten	for	dette	masterprojekt	i	form	af	en	indledning	og	en	problemformulering,	et	review	og	en	

præsentation	af	Studievalg	Østjylland	som	vejledningscenter,	vores	samarbejde	med	de	gymnasiale	

uddannelser	samt	vores	uddannelses-	og	karrierevejledning.	

I	de	følgende	afsnit	vil	jeg	på	baggrund	heraf	først	redegøre	for	mit	metodiske	afsæt	såvel	som	

mine	metodiske	og	empiriske	overvejelser	omkring	mine	fokusgruppers	praktiske	organisering	og	af-

vikling	(afsnit	2)	samt	analysetilgangen	til	selve	bearbejdningen	af	mit	empiriske	datemateriale	(afsnit	

3).	

Dernæst	vil	jeg	på	baggrund	af	denne	metode-	og	analyseredegørelse	foretage	min	todelte	ana-

lyse	i	forsøget	på	at	besvare	hhv.	første	og	anden	del	af	min	problemformulering.	I	analysens	første,	

mere	overordnede	og	generelle	del	(afsnit	4)	vil	jeg	undersøge	hvilke	parametre,	der	har	indflydelse	

på	elevers	valgproces	i	forbindelse	med	valg	af	uddannelse	og	karriere	ved	hjælp	af	udvalgte	teoreti-

ske	perspektiver	hovedsagligt	fra	John	D.	Krumboltz,	Bill	Law	og	Linda	S.	Gottfredson,	som	jeg	lø-

bende	vil	inddrage	og	redegøre	for.	

                                                
4	Modellen	kan	findes	på	Karrierefokus,	u.å.	under	’Forskning’	à	’Karrierelæringsmodellen,	og	der	kan	læses	
uddybende	om	den	i	både	Katznelson	&	Lundby	(2015)	og	Katznelson	et	al.	(2016).	
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På	baggrund	heraf	vil	jeg	foretage	anden	del	af	analysen,	der	har	et	mere	fremadrettet,	praktisk	

og	konkret	fokus,	idet	jeg	vil	inddrage	parametrene	fra	analysens	første	del	til	først	at	analysere	(af-

snit	5),	opsummere	(afsnit	6)	og	dernæst	diskutere	(afsnit	7)	en	række	forslag	til	konkrete	vejled-

ningsaktiviteter,	der	kan	kvalificere	Studievalg	Danmarks	bidrag	til	styrkelsen	af	elevers	karrierekom-

petencer.	Det	vil	jeg	også	gøre	ved	hjælp	af	teoretiske	perspektiver	fra	hhv.	John	D.	Krumboltz,	Bill	

Law	og	Linda	S.	Gottfredson	for	på	den	måde	at	tilføre	et	fortsat	teoretisk	og	overordnet	niveau	til	

dette	mere	praktiske	og	konkrete	niveau.	

Jeg	vil	derefter	afrunde	opgaven	med	en	sammenfatning	og	konklusion	(afsnit	8)	samt	et	mere	

perspektiverende	afsnit	omhandlende	overvejelser	omkring	min	egen	kompetenceudvikling	og	for-

slag	til	videndeling	af	masterprojektets	fund	(afsnit	9).	

	

2	Metode	

Jeg	har	i	dette	masterprojekt	valgt	at	anvende	Brinkmann	&	Tanggaards	(2010)	skelnen	mellem	me-

tode	og	tilgang,	hvor	metode	refererer	til	måden,	hvorpå	man	genererer	sine	empiriske	data,	mens	

tilgang	er	det	analytiske	og	teoretiske	perspektiv,	man	anlægger	ift.	ens	datamateriale	(Brinkmann	&	

Tanggaard,	2010:	21).	 Jeg	har	ud	 fra	denne	 skelnen	valgt	 fokusgruppeinterviews	 som	min	metode,	

hvilket	jeg	vil	uddybe	og	præsentere	i	afsnit	2.2,	mens	min	tilgang	består	af	udvalgte	teoretiske	per-

spektiver	fra	hhv.	John	D.	Krumboltz,	Bill	Law	og	Linda	S.	Gottfredson,	som	jeg	løbende	vil	inddrage	og	

redegøre	for	i	både	første	og	anden	del	af	analysen	i	afsnit	4	og	5.		

	

2.1	Det	metodiske	afsæt	

Metodisk	og	empirisk	tager	jeg	i	dette	masterprojekt	afsæt	og	udgangspunkt	i	en	mængde	kvalitativt	

datamateriale,	i	form	af	to	fokusgrupper,	som	jeg	selv	har	genereret.	Årsagen	hertil	er,	at	et	af	må-

lene	med	dette	masterprojekt	som	bekendt	har	været	at	inddrage	eleverne	og	således	høre	fra	deres	

egen	mund,	hvordan	de	tænker	og	taler	om	deres	valgproces	i	forbindelse	med	valg	af	uddannelse	og	

karriere,	hvorfor	det	synes	både	oplagt	og	relevant	at	vælge	netop	fokusgruppeinterviews	som	me-

tode,	hvilket	jeg	vil	uddybe	yderligere	i	afsnit	2.2.	

Det	videnskabsteoretiske	afsæt	for	dette	masterprojekt	er	socialkonstruktivistisk	inspireret,	idet	

jeg	vælger	at	anskue	og	forstå	den	viden,	der	produceres	i	de	to	fokusgrupper	som	”kontekstaf-

hængig,	relationel	og	potentielt	foranderlig”	(Halkier,	2010:	121-122).	Jeg	betragter	således	begge	
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fokusgrupper	”som	en	særlig	situation,	der	præges	af	både	…	[min	egen]	og	…	[de	deltagendes]	aktu-

elle	situation	og	af	stedet,	hvor	samtalen	foregår”	(Nordentoft	&	Olesen,	2014:	32),	hvorfor	viden	

ikke	bare	betragtes	som	viden	(Nordentoft	&	Olesen,	2014:	32)	og	hvorfor	det	ikke	vil	være	muligt	at	

være	generaliserende	på	baggrund	af	mine	fund	og	resultater.	Det	vil	jeg	dog	alligevel	diskutere	i	af-

snit	7.2.	

	

2.2	Metodiske	og	empiriske	overvejelser	omkring	fokusgrupper	

Bente	Halkier	(2016)	definerer	fokusgrupper	som	”en	forskningsmetode,	hvor	data	produceres	via	

gruppeinteraktion	omkring	et	emne,	som	forskeren	har	bestemt	[…]	Det	er	altså	kombinationen	af	

gruppeinteraktion	og	forskerbestemt	emnefokus,	som	er	fokusgruppers	kendetegn”	(Halkier,	2016:	

9-10).	Da	jeg	netop	er	interesseret	i	at	undersøge,	hvordan	elever	på	gymnasiale	uddannelser	ople-

ver,	forholder	sig	til,	tænker	og	ikke	mindst	taler	med	hinanden	om	deres	valgproces	i	forbindelse	

med	valg	af	uddannelse	og	karriere,	synes	fokusgrupper	som	metode	relevant,	da	de	først	og	frem-

mest	”er	gode	til	at	producere	data	om	sociale	gruppers	fortolkninger,	interaktioner	og	normer”	(Hal-

kier,	2016:	13;	jf.	også	Halkier,	2016:	16;	Halkier,	2010:	123).	Samtidig	indeholder	de	potentielt	også	

muligheden	”for,	at	deltagerne	i	deres	interaktion	med	hinanden	udtrykker	sådanne	ellers	tavse	og	

taget	for	givne-repertoirer	for	betydningsdannelse”	(Halkier,	2016:	10).	Det	er	normalt	ikke	noget,	vi	

hos	Studievalg	har	adgang	til,	idet	vi	ellers	i	mødet	med	eleverne	er	deres	professionelle	samtalepart-

ner.	Fokusgrupper	er	desuden	også	velegnede	til	at	producere	viden	om	gruppeprocesser,	-effekter	

og	sociale	praksisser	(Halkier,	2016:	15),	hvilket	dog	ikke	vil	være	i	fokus	i	dette	masterprojekt,	efter-

som	jeg	som	bekendt	primært	er	interesseret	i	at	undersøge	det	indholdsmæssige	i,	hvordan	elever	

taler	med	hinanden	om	deres	valgproces	i	forbindelse	med	valg	af	uddannelse	og	karriere.	

En	anden	relevant	metode	til	at	undersøge,	hvordan	gymnasieelever	taler	med	hinanden	om	em-

net,	er	deltagerobservation,	hvilket	dog	vil	være	for	omfattende	for	dette	masterprojekts	både	tids-	

og	indholdsmæssige	omfang,	hvorfor	valget	i	stedet	faldt	på	fokusgrupper.	Jeg	overvejede	desuden	

at	supplere	fokusgrupperne	med	individuelle	interviews	med	både	elever	og	lærere	og/eller	studie-

vejledere,	da	det	forekom	relevant	også	at	undersøge	elevernes	valgproces	på	den	måde	såvel	som	

ud	fra	andres	perspektiv.	Det	har	jeg	dog	også	af	tids-	og	omfangsmæssige	årsager	fravalgt,	hvilket	

jeg	vil	diskutere	yderligere	i	afsnit	7.2.	
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Jeg	vil	i	det	følgende	præsentere	mine	metodiske	og	empiriske	overvejelser	yderligere,	herunder	

mine	overvejelser	omkring	de	to	fokusgruppers	organisering	og	indhold.	

	

2.2.1	Generelt	

Sammen	med	en	kollega	har	jeg	i	foråret	2017	foretaget	to	fokusgruppeinterviews.	Begge	blev	af-

holdt	den	17.	marts	i	hver	deres	større	provinsby	i	Østjylland,	det	ene	på	et	alment	gymnasium	(STX)	

og	det	andet	på	et	teknisk	gymnasium	(HTX).5	Overordnet	set	blev	det	til	to	fokusgrupper	af	to	årsa-

ger:	1)	for	at	kunne	indsamle	data	fra	ikke	bare	én	skoletype	i	én	by	og	på	den	måde	sikre	en	smule	

variation	i	materialet	(jf.	afsnit	2.2.2	for	en	uddybning	heraf)	og	2)	for	ikke	at	gøre	omfanget	på	det	

empiriske	materiale	større	end	både	de	tids-	og	indholdsmæssige	rammer	kunne	bære.	

	

2.2.2	Deltagerne	

Ifølge	litteraturen	om	fokusgrupper	er	det	forud	for	afholdelsen	vigtigt	at	tage	stilling	til,	hvordan	del-

tagerne	skal	udvælges.	Udvælgelsen	må	med	andre	ord	ikke	være	tilfældig,	men	skal	derimod	være	

analytisk	selektiv	for	på	den	måde	at	sikre,	”at	vigtige	karakteristika	i	forhold	til	problemstillingen	bli-

ver	repræsenteret	i	udvalget”	(Halkier,	2016:	29;	jf.	også	Halkier,	2010:	124).	Hertil	findes	der	en	

række	forskellige	strategier,	blandt	andet	””maksimum	variation”,	”teoristyret”	strategi	eller	en	blan-

ding	(Halkier,	2010:	124),	hvoraf	jeg	endte	med	sidstnævnte.	

Den	”teoristyrede”	strategi	for	udvælgelse	handlede	for	mig	om	at	sørge	for	at	rekruttere	elever,	

der	havde	deres	gymnasietid	i	frisk	erindring	og	samtidig	stod	over	for	det	næste	uddannelses-	og	

karrierevalg	inden	for	nærmeste	fremtid.	Derudover	var	det	også	vigtigt,	at	de	havde	deltaget	i	hele	

Studievalg	Østjyllands	’vejledningspakke’,	idet	deres	udsagn	hermed	også	ville	kunne	kobles	til	en	

mere	normativ	diskussion	af	Studievalg	Østjyllands	vejledning	(jf.	Halkier,	2010:	124).	Det	var	således	

afgangselever,	jeg	var	interesseret	i	at	rekruttere	til	begge	fokusgrupper.	Det	kan	her	diskuteres,	om	

det	ville	have	været	mere	optimalt	at	tale	med	elever	under	den	nye	gymnasiereform,	når	nu	analy-

sefeltet	for	dette	masterprojekt	er,	hvordan	Studievalg	Danmark	kan	bidrage	til	styrkelsen	af	netop	

disse	elevers	karrierekompetencer.	På	tidspunktet	for	min	empiriindsamling,	der	som	bekendt	var	i	

marts	2017,	var	det	dog	ikke	muligt,	eftersom	de	endnu	ikke	var	startet	på	en	gymnasial	uddannelse.	

                                                
5	Af	etiske	årsager	er	både	deltagere	og	skoler	anonymiserede	(Halkier,	2016:	67;	Halkier,	2016:	56+67).	
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Omvendt	ville	jeg	også	gerne	høre	fra	elever,	der	kendte	Studievalg	og	vores	rolle	i	relation	til	deres	

valgproces,	hvorfor	det	på	tidspunktet	for	dette	masterprojekt	ikke	kunne	være	anderledes.	

I	forsøget	på	samtidig	at	sikre	”maksimum	variation”,	som	går	ud	på	at	få	så	mange	relevante	for-

skelle	repræsenteret	blandt	deltagerne	som	muligt	(Halkier,	2016:	30,	jf.	også	Halkier,	2010:	124),	

valgte	jeg	at	afholde	fokusgrupper	på	to	forskellige	typer	af	gymnasiale	uddannelser,	hhv.	det	almene	

gymnasium	(STX)	og	det	tekniske	gymnasium	(HTX).	Valget	faldt	på	netop	disse	to	skoletyper,	fordi	

de	efter	den	nye	gymnasiereform6	er	de	mest	brede	og	samtidig	mindst	uddannelses-	og	professions-

rettede	gymnasieskoler	sammenlignet	med	det	merkantile	gymnasium	(hhx)	og	især	den	højere	for-

beredelseseksamen	(hf),	der	med	den	nye	reform	bliver	både	mere	praksisorienteret	og	målrettet	

især	mod	erhvervsakademi-	og	professionsbacheloruddannelser	(Undervisningsministeriet,	2016:	§	

37.	Stk.	2).	

Af	hensyn	også	til	en	”maksimum	variation”	forsøgte	jeg	desuden	at	rekruttere	deltagere	af	begge	

køn,	da	”fokusgruppers	produktion	af	viden	afhænger	af	deltagernes	sociale	interaktion	med	hinan-

den”	(Halkier,	2010:	124;	jf.	også	Halkier,	2016:	30-31).	En	fokusgruppe	bør	derfor	hverken	være	for	

homogen,	idet	der	så	vil	være	risiko	for,	at	der	ikke	vil	være	nok	interessant	interaktion,	eller	for	he-

terogen,	idet	der	så	vil	være	risiko	for,	at	der	opstår	for	mange	konflikter	eller	at	nogle	forståelser	

ikke	bliver	udtrykt	(Halkier,	2010:	124;	Halkier,	2016:	31).	Af	den	årsag	er	det	samtidig	også	vigtigt	at	

tage	stilling	til,	hvorvidt	man	er	interesseret	i	fokusgrupper	bestående	af	folk,	der	kender	eller	ikke	

kender	hinanden	i	forvejen,	idet	det	kan	have	indflydelse	på	fokusgruppens	sociale	interaktion	og	

gruppedynamik	(Halkier,	2010:	125;	Halkier,	2016:	32-34).	

Jeg	forsøgte	således	at	rekruttere	bredt	både	hvad	angår	køn	og	kendskabsgrad	eleverne	imellem,	

men	i	praksis	lykkedes	det	desværre	ikke	at	tage	hensyn	til	det,	idet	jeg	på	begge	skoler	var	nødt	til	at	

bruge	alle	de	elever,	der	meldte	sig	(jf.	afsnit	2.2.3	for	mere	info	herom),	hvilket	jeg	vil	vende	tilbage	

til	og	diskutere	i	afsnit	7.2.		

I	alt	endte	jeg	derfor	med	syv	deltagende	drenge	og	to	piger,	hhv.	én	dreng	og	én	pige	fra	samme	

klasse	på	det	almene	gymnasium	(STX),	og	seks	drenge	og	én	pige	fra	to	forskellige	klasser	på	det	tek-

niske	gymnasium	(HTX).	De	to	elever	i	den	ene	fokusgruppe	kendte	således	hinanden	forholdsvis	

godt,	da	de	var	fra	samme	klasse,	hvilket	også	var	tilfældet	for	de	syv	elever	i	den	anden	fokus-

gruppe,	da	de	er	fra	en	lille	skole,	hvor	klasserne	kender	hinanden	relativt	godt	på	kryds	og	tværs.	

                                                
6	For	detaljerne	heri,	jf.	bl.a.	Undervisningsministeriet	(2016);	Undervisningsministeriet	(u.å).	
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2.2.3	Rekruttering	

I	rekrutteringen	af	afgangselever	til	de	to	fokusgrupper	kontaktede	jeg	først	og	fremmest	vores	kon-

taktpersoner	på	hver	af	de	to	skoler.	Det	gjorde	jeg	af	etiske	såvel	som	praktiske	årsager.	Først	og	

fremmest	for	at	få	de	to	skolers	tilladelse	til	at	invitere	udvalgte	af	deres	elever	og	dernæst	for	at	

høre,	om	jeg	kunne	låne	et	lokale	på	skolen	til	afholdelse	af	fokusgruppen.	

Dernæst	gennemgik	jeg	evalueringerne	fra	vores	seneste	kollektive	vejledning	for	afgangsele-

verne	på	de	to	skoler	i	forsøget	på	at	finde	elever,	der	havde	tilkendegivet,	at	vi	måtte	kontakte	dem	

i	fremtiden.	Det	gav	mig	mailadresserne	på	syv	elever	på	den	ene	skole	og	fire	elever	på	den	anden,	

som	jeg	kontaktede	og	samtidig	bad	om	hjælp	til	at	finde	flere	interesserede	årgangskammerater.	

Som	tak	for	hjælpen	lovede	jeg	eleverne	en	biografbillet	og	ikke	decideret	løn,	da	jeg	ønskede	delta-

gere,	der	havde	lyst	til	at	dele	deres	tanker	og	overvejelser	af	interesse	fremfor	af	økonomiske	årsa-

ger.	

Det	lykkedes	mig	desværre	ikke	at	skaffe	nok	elever	på	den	måde,	hvorfor	jeg	bad	vores	kontakt-

person	på	hver	af	de	to	skoler	om	hjælp	til	at	rekruttere	flere	elever.	Rekrutteringen	var	således	ikke	

optimal,	da	den	endte	med	at	være	mere	tilfældig	end	analytisk	selektiv,	hvilket	jeg	selvfølgelig	vil	være	

opmærksom	på	både	når	jeg	analyserer	min	empiri	i	afsnit	4	og	5	samt	når	jeg	diskuterer	mine	fund	i	

afsnit	7.	

	

2.2.4	Hvor	mange?	

Anbefalingerne	til	det	optimale	antal	deltagere	i	fokusgrupper	varierer	meget	i	litteraturen,	og	stræk-

ker	sig	fra	6	til	12	personer,	mens	der	også	er	eksempler	på,	at	det	har	fungeret	godt	med	både	3-4	og	

10-12	deltagere	(Halkier,	2016:	37).	På	baggrund	heraf	besluttede	jeg	mig	for,	at	det	optimale	antal	

deltagere	i	mine	to	fokusgrupper	var	6	pr.	fokusgruppe.	På	den	måde	ville	gruppen	hverken	være	for	

lille,	idet	der	(forhåbentlig)	altid	ville	være	en,	der	havde	noget	at	byde	ind	med,	eller	for	stor,	idet	alle	

ville	kunne	tale	sammen	samtidig	med,	at	der	ville	være	plads	til,	at	alle	ville	få	mulighed	for	at	ytre	

sig.	Samtidig	ville	det	være	en	gruppe,	der	var	til	at	overskue	både	i	observationen	(videooptagelse)	og	

transskriptionen	(lydoptagelse).	

	 I	samarbejde	med	kontaktpersonerne	på	de	to	skoler	lykkedes	det	mig	som	bekendt	at	rekruttere	

hhv.	syv	elever	på	det	tekniske	gymnasium	(HTX)	og	to	elever	på	det	almene	gymnasium	(STX).	Jeg	
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forsøgte	at	finde	et	par	flere	elever	på	det	almene	gymnasium,	men	grundet	en	kombination	af	kon-

taktpersonens	fravær	og	andre	aktiviteter	på	skolen	den	dag	lykkedes	det	desværre	ikke.	Jeg	overve-

jede,	om	jeg	i	stedet	skulle	foretage	to	enkeltinterviews,	men	jeg	besluttede	at	forsøge	mig	med	fo-

kusgruppe-formen	til	trods	for	det	lave	antal	deltagere,	da	begge	elever	havde	meldt	sig	frivilligt	til	et	

fokusgruppeinterview	allerede	efter	første	henvendelse.	

Af	etiske	årsager	fik	jeg	forud	for	selve	afviklingen	af	fokusgrupperne	alle	de	deltagende	elevers	

informerede	samtykke	ift.	at	deltage	samt	deres	tilladelse	til	at	måtte	hhv.	lyd-	og	videooptage	og	

bruge	disse	optagelser	i	dette	masterprojekt.	

	

2.2.5	Hvor?	

De	to	fokusgrupper	blev	afholdt	på	skolerne	for	at	gøre	det	så	nemt	og	trygt	for	eleverne	som	muligt.	

Begge	fokusgrupper	blev	afholdt	af	en	kollega	og	jeg,	hhv.	én	fokusgruppe	på	en	skole,	hvor	hun	er	

tilknyttet	som	Studievalgvejleder,	og	én	fokusgruppe	på	en	skole,	hvor	jeg	er	tilknyttet	som	Studie-

valgvejleder.	Eleverne	havde	derfor	mødt	én	af	os	i	forvejen,	hvilket	vi	havde	mange	overvejelser	om-

kring.	Ville	de	fx	kunne	abstrahere	fra	os	som	kendte	vejledere	undervejs	i	fokusgruppen?	Ville	de	

orientere	sig	mod	os?	Og	ville	de	måske	bare	sige	det,	de	forventede,	vi	gerne	ville	høre?	Grundet	

disse	overvejelser	var	det	noget,	vi	forsøgte	at	anticipere	indledningsvis	via	en	tydelig	introducerende	

formåls-	og	forløbsbeskrivelse	samt	tydelige	retningslinjer	for	både	elevernes	og	vores	rolle	i	fokus-

grupperne	(Halkier,	2010:	128-129;	Halkier,	2016:	55-59)	(jf.	evt.	bilag	3).	

Årsagerne	til,	at	det	blev	netop	disse	to	skoler,	var	både	praktiske	og	geografiske,	idet	det	først	og	

fremmest	var	lettest	og	mest	praktisk	at	kontakte	og	få	tilladelse	på	skoler,	vi	kendte,	frem	for	på	

skoler,	vi	ikke	kendte.	Derudover	faldt	valget	også	på	netop	disse	to	skoler,	fordi	jeg	gerne	ville	have	

kontakt	til	elever	uden	for	Aarhus,	da	jeg	har	en	antagelse	om,	at	Aarhus-skolerne	i	kraft	af	deres	be-

liggenhed	generelt	set	får	og	benytter	sig	af	flere	tilbud,	hvad	angår	videregående	uddannelser,	job	

og	karriere.	

Både	min	kollega	og	jeg	deltog	på	begge	skoler,	én	som	moderator	(på	den	skole,	vi	er	tilknyttet)	

og	én	som	observator	(på	den	skole,	vi	ikke	er	tilknyttet).	Det	virkede	mest	naturligt	at	fordele	rol-

lerne	på	den	måde,	idet	vi	som	et	kendt	ansigt	kunne	være	med	til	at	skabe	tryghed	i	situationen	

(Halkier,	2010:	128).	Derudover	havde	vi	også	hver	især	allerede	på	forhånd	været	i	kontakt	med	

flere	af	eleverne	på	den	skole,	vi	hver	især	er	tilknyttet,	hvorfor	det	gav	mest	mening	at	forblive	i	rol-

len	som	den	primære	kontaktperson.	
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2.2.6	Hvilken	struktur?	

Der	findes	tre	modeller	for	strukturering	af	fokusgruppeinterviews,	hhv.	1)	en	løs	model	med	meget	

få	og	meget	brede	og	åbne	start-spørgsmål,	2)	en	stram	model	med	flere	og	mere	specifikke	spørgs-

mål	og	eventuelt	også	øvelser	og	3)	en	tragtmodel,	som	kombinerer	de	to,	og	således	starter	åbent	

og	slutter	mere	styret,	struktureret	og	specifikt	(Halkier,	2010:	126;	Halkier,	2016:	42-43).	

	 Jeg	valgte	at	anvende	tragtmodellen,	da	det	ville	give	mig	mulighed	for	”både	at	give	meget	plads	

til	deltagernes	perspektiver	og	interaktion	med	hinanden	og	samtidig	være	sikker	på	at	få	belyst	egne	

forskningsinteresser”	(Halkier,	2010:	126;	Halkier,	2016:	44-45).		

	

2.2.7	Spørgsmålstyper	

Spørgsmål	i	fokusgruppeinterviews	adskiller	sig	fra	spørgsmål	i	almindelige	interviews,	som	har	til	

hensigt	at	få	den	interviewede	til	at	svare	og	fortælle	så	detaljeret	som	muligt	om	et	givent	emne.	I	

fokusgrupper	taler	man	i	stedet	om	startspørgsmål,	som	har	til	hensigt	at	”starte	og	understøtte	ud-

vekslinger,	diskussioner	og	forhandlinger	mellem	deltagerne”	(Halkier,	2010:	130).	Der	findes	to	ho-

vedtyper	af	startspørgsmål,	hhv.	de	beskrivende	startspørgsmål,	som	”lægger	op	til,	at	deltagerne	

beskriver	og	udveksler	erfaringer,	mens	evaluerende	start-spørgsmål	lægger	op	til,	at	deltagerne	fo-

retager	normative	vurderinger	og	diskuterer	disse”	(Halkier,	2010:	130;	Halkier,	2016:	45).	I	praksis	

har	man	oftest	brug	for	at	anvende	begge	dele,	men	starter	dog	typisk	med	de	beskrivende	(Halkier,	

2010:	130;	Halkier,	2016:	46).		

	 Udover	startspørgsmålene	er	det	også	muligt	at	anvende	såkaldte	aktivitetsorienterede	spørgs-

mål	eller	øvelser,	som	er	særdeles	brugbare	overfor	unge	mennesker,	da	de	giver	plads	til	mere	ak-

tive	og	kreative	måder	at	udtrykke	sig	på	(Colucci,	2007:	1424+1429).	Eksempler	på	sådanne	spørgs-

mål	eller	øvelser	er	”listing,	sorting,	ranking,	and	many	others,	where	participants	are	actually	asked	

to	“do”	something”	(Colucci,	2007:	1424).	Hvis	ikke	det	automatisk	sker	som	en	del	af	disse	aktivitets-

orienterede	spørgsmål	eller	øvelser,	er	det	vigtigt,	at	moderatoren	”invites	participants	to	describe	

their	answers	more	in	depth,	provide	more	detail,	apply	them	to	a	real	situation,	and	express	agree-

ment	or	disagreement	with	other	participants’	answers”	(Colucci,	2007:	1430)	således,	at	øvelserne	

formår	at	generere	flest	mulige	input	i	forhold	til	moderatorens	erkendelsesinteresser.	
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2.2.8	Den	konkrete	moderatorguide	

Udgangspunktet	for	indholdet	i	min	moderatorguide	er	netop	de	erkendelsesinteresser,	jeg	har	for	

dette	masterprojekt,	hvilket	vil	sige	de	former	for	viden,	jeg	gerne	vil	have	mine	fokusgrupper	til	at	

producere	(Halkier,	2016:	45).	De	udspringer	af	min	interesse	for	gerne	at	ville	undersøge	hvordan	

Studievalg	Danmark	kan	bidrage	til	styrkelsen	af	elevernes	karrierekompetencer	under	den	nye	gym-

nasiereform.	Erkendelsesinteresserne	for	dette	masterprojekt	er	derfor:	

	

• Hvad	eller	hvem	kan	have	indflydelse	på	gymnasieelevers	uddannelses-	og	karrierevalg?	

• Hvordan	kan	Studievalg	støtte	op	omkring	det	i	vejledningen?	

• Hvordan	kan	Studievalg	være	med	til	at	øge	elevernes	kendskab	til	job	og	karriere	undervejs	

i	gymnasiet?	

	

Til	trods	for	at	jeg	både	indledningsvis	og	i	min	problemformulering	har	anvendt	begrebet	karriere-

kompetence,	er	det	altså	ikke	et	begreb,	jeg	har	valgt	at	anvende	hverken	i	mine	erkendelsesinteres-

ser	eller	i	mine	startspørgsmål	eller	øvelser	til	eleverne	(jf.	figur	2	nedenfor).	Det	har	jeg	valgt	med	

fuldt	overlæg,	eftersom	de	elever,	der	har	deltaget	i	mine	fokusgrupper,	er	afgangselever	under	den	

gamle	gymnasiereform	(fra	2006),	hvori	styrkelsen	af	karrierekompetencer	ikke	står	indskrevet.	Det	

er	derfor	min	antagelse,	at	jeg	ville	have	genereret	mindre	interessant	empirisk	data,	hvis	jeg	havde	

valgt	at	spørge	specifikt	til	deres	karrierekompetencer,	idet	det	er	et	begreb,	der	hverken	er	blevet	

italesat	eller	anvendt	over	for	disse	elever.	Jeg	kan	i	stedet	siges	at	have	anvendt	en	mere	traditionel	

forståelse	og	italesættelse	af	karriere	i	genereringen	af	mit	empiriske	datamateriale,	hvilket	jeg	vil	

vende	tilbage	til	og	diskutere	i	afsnit	7.3.	

En	moderatorguide	består	typisk	af	nogle	startspørgsmål	og	øvelser	med	input,	hvis	indhold	og	

form	afhænger	af	ens	valg	af	strukturering	(Halkier,	2016:	45-46).	Tragtmodellen,	som	er	den	struktu-

rering,	jeg	som	bekendt	har	valgt	at	anlægge,	lægger	op	til,	at	man	”starter	med	et	par	meget	åbne,	

brede	og	beskrivende	startspørgsmål,	som	får	folk	til	at	fortælle	ud	fra	deres	egne	erfaringer”	(Hal-

kier,	2016:	46),	hvilket	typisk	suppleres	af	”en	række	mere	specifikke	startspørgsmål	samt	målrettede	

opfølgningsspørgsmål”	(Halkier,	2016:	46).	
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Figur	2:	Moderatorguide	

Erkendelsesinteresser	 Start-spørgsmål	og	øvelser	
Opvarmning	
(15	min.)	

Formål	+	underskrivning	af	samtykke-erklæringer	+	retnings-
linjer	+	erkendtlighed	+	præsentationsrunde	
	
Snakkeøvelse	to-og-to	–	1	min.	til	hver:	
”Hvordan	har	du	tidligere	fået	viden	om	job	og	karriere?”	
Præsentér	hvad	den	anden	har	sagt.		
	

Hvad	eller	hvem	kan	have	indfly-
delse	på	gymnasieelevers		
uddannelses-	og	karrierevalg?	
(15	min.)	

Øvelse:	
Hver	 deltager	 skriver	 på	 post-its,	 hvad	 eller	 hvem	 der	 kan	
have	indflydelse	på	deres	uddannelses-	og	karrierevalg.	
Bagefter	skal	deltagerne	blive	enige	om	en	rækkefølge,	der	
viser	hvilke	ting,	der	har	størst	indflydelse.	
	

Hvordan	kan	Studievalg	støtte	op	
omkring	det	i	vejledningen?	
(15	min.)	

Hvordan	kan	Studievalg	sørge	for,	at	de	(ovenstående	ind-
flydelseskilder)	bliver	sat	i	spil?		
	
Øvelse:	
Ark	med	tre	punkter	(uddannelsesaktiviteter,	refleksionsak-
tiviteter	og	arbejdsmarkedsaktiviteter)	med	plads	til	noter	
under	hver	deles	ud.	Lynskriv,	hvad	du	kan	huske,	du	har	
haft	af	de	tre	typer	aktiviteter.	Diskuter,	hvad	der	har	funge-
ret	og	hvad	du	evt.	savner.	
	

Hvordan	kan	Studievalg	være	med	
til	at	øge	elevernes	kendskab	til	job	
og	karriere	undervejs	i	gymnasiet?	
(15	min.)	

Øvelse:	
Kort	med	forskellige	ord	uddeles	og	eleverne	skal	i	fælles-
skab	sammensætte	en	’ideel’	uddannelses-	og	karriereakti-
vitet.	
	
Kort	med	ordene:	
Eftermiddag,	aften,	i	skoletiden,	uden	for	skoletid,	obligato-
risk,	frivilligt,	på	virksomhed,	på	din	skole,	på	uddannelses-
institution,	ét	job,	flere	job	fra	samme	branche,	én	uddan-
nelse,	flere	uddannelser,	i	din	hjemby,	i	Aarhus,	1.g,	2.g,	3.g,	
oplæg	ved	Studievalgvejleder,	oplæg	ved	færdiguddannet,	
én	aktivitet,	flere	aktiviteter,	live,	video	
	
Fortæl	om	vores	konkrete	forslag	til		
1)	Karriere-eftermiddage	med	brede	karriereoplæg	ved	fær-
diguddannede	fra	forskellige	job	indenfor	samme	branche,	
2)	obligatorisk	u-days7,	3)	video/streaming	af	karriereoplæg	
og	få	feedback	fra	eleverne.	

                                                
7	Læs	evt.	mere	på	www.udays.dk	
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Som	det	fremgår	af	ovenstående	moderatorguide	starter	jeg	således	med	et	beskrivende	startspørgs-

mål	i	form	af	en	opvarmende	snakkeøvelse,	hvor	deltagerne	skal	tale	sammen	to-og-to	(en	enkelt	

gruppe	med	tre)	og	fortælle	hinanden,	hvordan	de	tidligere	har	fået	viden	om	job	og	karriere	for	der-

efter	at	præsentere	hinandens	input	i	plenum8.	

Derefter	giver	jeg	eleverne	et	mere	evaluerende	startspørgsmål,	som	samtidig	kan	siges	at	være	

en	aktivitetsorienteret	øvelse,	idet	de	hver	især	på	en	række	post-its	skal	notere	sig,	hvad	eller	hvem	

der	kan	have	indflydelse	på	deres	uddannelses-	og	karrierevalg	for	så	i	fællesskab	at	diskutere	disse	

og	forsøge	at	blive	enige	om	en	rækkefølge.	

Det	næste	startspørgsmål	er	også	evaluerende,	idet	det	handler	om,	hvordan	Studievalg	kan	ind-

drage	og	støtte	op	omkring	disse	indflydelseskilder	i	vejledningen.	I	forbindelse	med	dette	spørgsmål	

igangsættes	endnu	øvelse,	idet	hver	elev	får	uddelt	et	refleksionsark	med	tre	arrangementstyper,	

hhv.	uddannelses-,	refleksions-	og	arbejdsmarkedsaktiviteter,	som	er	hentet	fra	CeFUs	følgeforskning	

af	projektet	”Karrierefokus	–	i	og	efter	gymnasiet”	(Katznelson	&	Lundby,	2015:	16+39-79;	Katznelson	

et	al.,	2016:	10-11)9.	Hver	elev	skal	lynskrive,	hvad	de	kan	huske,	de	har	haft	af	hver	af	de	tre	typer	

aktiviteter	for	så	i	plenum	at	diskutere	og	vurdere,	hvad	der	har	fungeret,	og	hvad	de	eventuelt	har	

savnet.	

Til	slut	igangsættes	endnu	en	aktivitetsorienteret	øvelse,	der	har	til	formål	at	give	input	til	endnu	

et	evaluerende	spørgsmål,	nemlig	hvordan	Studievalg	kan	være	med	til	at	øge	elevernes	kendskab	til	

job	og	karriere	undervejs	i	gymnasiet.	Denne	sidste	øvelse	går	ud	på,	at	eleverne	får	udleveret	en	

række	kort	med	forskellige	ord,	og	de	skal	så	i	fællesskab	sammensætte	en	’ideel’	uddannelses-	og	

karriereaktivitet.	Afslutningsvis	fortæller	jeg	om	tre	forskellige	bud	på	en	sådan	aktivitet,	nemlig	1)	

Karriere-eftermiddage,	2)	obligatorisk	u-days,	3)	video/streaming	af	karriereoplæg,	hvorefter	ele-

verne	i	plenum	vurderer	og	giver	feedback	på	alle	tre	bud.	

Det	er	således	på	baggrund	af	startspørgsmålene	og	de	mere	aktivitetsorienterede	øvelser	i	oven-

stående	moderatorguide,	at	eleverne	har	talt	om	og	diskuteret	deres	uddannelses-	og	karrierevalg.	I	

                                                
8	Denne	del	blev	udeladt	på	det	almene	gymnasium,	da	de	som	bekendt	kun	var	to	deltagende	elever.	
9	I	slutrapporten	(Katznelson	et	al.,	2016)	udvider	CeFU	det	dog	til	at	dreje	sig	om	i	alt	fem	typer	af	karrierelæ-
ringsaktiviteter	(Katznelson	et	al.,	2016:	19+52),	hvilke	dog	syntes	for	indholdsspecifikke	at	anvende	over	for	
elever	under	den	gamle	gymnasiereform.	
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det	følgende	afsnit	vil	jeg	redegøre	for,	hvordan	jeg	analytisk	er	gået	til	værks	i	selve	bearbejdningen	

af	mit	indsamlede	datamateriale.		

	

3	Analysetilgang	

Selve	den	analytiske	tilgang	til	bearbejdningen	af	mit	empiriske	datamateriale	tager	afsæt	i	Grounded	

Theory,	der	er	en	kvalitativ	forskningsmetodik	(Boolsen,	2010:	207),	hvor	”fremgangsmåden	er	den	

konstante	bevægelse	mellem	induktion	og	deduktion”	(Boolsen,	2010:	207),	også	kaldet	analytisk	in-

duktion.	Her	tager	man	som	regel	udgangspunkt	i	kvalitative	data	for	på	den	måde	at	undersøge,	

hvad	det	kan	fortælle,	samtidig	med	at	man	undervejs	i	processen	og	på	baggrund	heraf	afprøver	be-

stemte	hypoteser	og	således	veksler	mellem	induktion	og	deduktion	og	mellem	empiri	og	teori	(Bool-

sen,	2010:	208-209).	Jeg	har	valgt	netop	dette	afsæt,	fordi	Grounded	Theory	er	oplagt,	når	man	lige-

som	jeg	ønsker	at	være	datafunderet	og	lade	dette	være	styrende	i	forhold	til	ens	analysefelt	

(Boolsen,	2010:	207).	

I	Grounded	Theory	opererer	man	med	otte	enkle	og	meget	systematiske	kodeteknikker	(Boolsen,	

2010:	207+211-212),	der	på	forskellige	niveauer	i	den	analytiske	proces	(Boolsen,	2010:	212)	”repræ-

senterer	forskellige	måder	at	kode	eller	klassificere	data	på”	(Boolsen,	2010:	212).	Kodeteknikkerne	

kan	anvendes	både	”enkeltvis	eller	i	kombination	med	hinanden”	(Boolsen,	2010:	228+229).	Da	det	

vil	være	for	omfattende	at	anvende	alle	otte	kodeteknikker	i	dette	masterprojekt,	har	jeg	valgt	at	

lade	mig	inspirere	af	Bente	Halkiers	(2016)	analysearbejde,	hvor	hun	har	udvalgt	én	af	de	otte,	nem-

lig	1)	åben	kodning,	samt	de	tre	redskaber	herunder,	kodning,	kategorisering	og	begrebsliggørelse.	

Årsagen	til,	at	jeg	har	valgt	netop	disse	tre	redskaber,	er,	at	de	kan	bruges	til	”at	danne	sig	overblik	

over	datamaterialet	og	få	det	reduceret	på	nogenlunde	systematisk	vis”	(Halkier,	2016:	75)	for	på	

den	måde	”at	tilvejebringe	en	forståelse	af	de	indholdsmæssige	emner	i	fokusgruppedata”	(Halkier,	

2016:	75),	der	som	bekendt	er	i	fokus	i	dette	masterprojekt	(jf.	afsnit	2.2).	Jeg	vil	således	ikke	også	

”inddrage	analyser	af	interaktionen	og	kommunikationsprocesserne”	(Halkier,	2016:	72),	der	ellers	er	

typisk	for	undersøgere,	der,	ligesom	jeg,	har	et	socialkonstruktivistisk	inspireret	afsæt	(jf.	afsnit	2.1),	

men	stadig	have	in	mente,	at	der	er	sandsynlighed	for,	at	både	analysefeltet,	-processen	og	resulta-

terne	også	påvirkes	af	fokusgruppens	gruppeprocesser,	-effekter	og	sociale	praksisser	(Halkier,	2016:	

15),	såvel	som	hvad	jeg	som	forsker	’ser’	(Boolsen,	2010:	211).	



Master	i	Vejledning,	Masterprojekt:	Karrierekompetencer	i	gymnasiet	
Mia	Hildebrandt	Wolff,	20070862	

	

	 21	

Af	samme	årsag	vil	jeg	gå	knap	”så	rigidt	og	detaljeret	til	værks	med	transskriberingen,	som	tradi-

tionerne	ellers	foreskriver”	(Halkier,	2016:	73),	da	det	hovedsageligt	handler	om	at	få	transskriberet	

den	indholdsmæssige	mening	af	alle	udsagn	i	de	to	fokusgruppeinterviews.	Jeg	har	dog	stadig	valgt	at	

transskribere	begge	fokusgruppeinterviews	(jf.	evt.	uddrag	herfra	i	analysens	første	del	i	afsnit	4),	da	

det	er	nødvendigt	”at	have	data	på	skrift	for	at	kunne	overskue	dem”	(Halkier,	2016:	72)	og	på	den	

måde	”lave	en	nogenlunde	systematisk	analyse”	(Halkier,	2016:	72).	Det	er	ligeledes	disse	transskrip-

tioner,	der	har	gjort	det	muligt	at	anvende	redskaberne	kodning,	kategorisering	og	begrebsliggørelse	

på	mit	datamateriale.	

Mit	første	analytiske	skridt	har	således	været	kodning,	der	går	ud	på	”at	man	kondenserer	de	

lange	datastykker	i	fokusgruppeudskriften	ved	at	give	en	tematisk	hovedoverskrift	til	hver	databid,	

der	meningsmæssigt	hænger	sammen”	(Halkier,	2016:	75),	og	som	altså	siger	noget	om,	hvad	ele-

verne	i	de	to	fokusgrupper	taler	om	på	det	pågældende	tidspunkt.	

	 Kategorisering	er	det	næste	analytiske	skridt.	Her	sættes	de	forskellige	koder	i	forhold	til	hinan-

den	”for	at	se,	om	nogle	af	koderne	hænger	sammen,	følges	ad,	står	i	modsætning	til	hinanden	eller	

har	konsekvenser	for	hinanden”	(Halkier,	2016:	77),	hvilket	kan	medføre,	at	”flere	koder	samles	un-

der	én	kategori”,	mens	andre	”generelle	koder	suppleres	med,	eller	splittes	op	i,	mere	specifikke	ko-

der”	(Halkier,	2016:	77).	Tilgangen	hertil	har	været	både	kvalitativ	og	kvantitativ,	idet	jeg	både	har	

fokuseret	på	at	kategorisere	koderne	efter	indhold,	men	samtidig	også	set	på	antallet	af	udsagn	først	

under	hver	kode	og	dernæst	under	hver	kategori	for	på	den	måde	at	identificere	de	mest	diskuterede	

og	dermed	mest	interessante	temaer	for	dette	masterprojekt.	

Begrebsliggørelse	er	det	tredje	og	sidste	analytiske	skridt.	Her	sættes	de	forskellige	koder	og	kate-

gorier	i	forhold	både	til	hinanden,	til	data	og	til	teoretiske	begreber	og	eksisterende	forskning.	Det	

gøres	ved	at	se	efter	”temaer,	gentagelser	og	mønstre”	(Halkier,	2010:	78),	men	også	”variationer,	

kontraster,	brud	og	paradokser”	(Halkier,	2010:	78),	altså	om	eleverne	har	samme	eller	forskellige	

holdninger	til	de	samme	temaer,	for	på	den	måde	at	forsøge	”at	validere	og	problematisere	egne	an-

tagelser	om	data”	(Halkier,	2016:	78).		

På	baggrund	af	dette	systematiske	analysearbejde	er	det	således	lykkedes	at	identificere	de	mest	

diskuterede	hovedtemaer,	der	samtidig	kan	siges	at	være	parametre,	der	på	tværs	af	de	to	fokus-

grupper	har	indflydelse	på	elevernes	valgproces	i	forbindelse	med	valg	af	uddannelse	og	karriere.	

Jeg	har	af	omfangsmæssige	årsager	valgt	at	begrænse	mængden	af	hovedtemaer	til	følgende	to	

temaer:	
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1. Diverse	afprøvningsmuligheder10	

2. Forældre	og	familie		

	

Jeg	vil	således	anvende	disse	to	hovedtemaer	som	overskrifter	til	i	det	følgende	at	præsentere	og	

analysere	første	del	af	min	analyse.	

	

4	Analyse:	Første	del	

Eftersom	min	problemformulering	er	todelt,	har	jeg	også	valgt	at	opdele	min	analyse	i	en	første	og	en	

anden	del.	I	denne	første	del	er	fokus	mere	overordnet	og	generelt,	idet	jeg	vil	undersøge	hvilke	pa-

rametre,	der	har	indflydelse	på	elevers	valgproces	i	forbindelse	med	valg	af	uddannelse	og	karriere.	

Det	vil	jeg	som	bekendt	gøre	ved	at	anvende	ovenstående	to	mest	diskuterede	hovedtemaer	som	

overskrifter	til	at	præsentere	analysen,	mens	teoretiske	perspektiver	hovedsageligt	fra	John	D.	Krum-

boltz,	Bill	Law	og	Linda	S.	Gottfredson	vil	blive	inddraget	til	at	foretage	selve	analysen	i	denne	første	

del.	

	

4.1	Diverse	afprøvningsmuligheder	
Eftersom	eleverne	i	relation	til	dette	hovedtema	diskuterer	en	række	forskellige	aktiviteter,	vælger	

jeg	for	overblikkets	skyld	at	anvende	CeFUs	tidlige	inddeling	af	karrierelæringsaktiviteter	under	hhv.	

uddannelses-,	refleksions-	og	arbejdsmarkedsaktiviteter	(Katznelson	&	Lundby,	2015:	16+39-79;	Kat-

znelson	et	al.,	2016:	10-11)	som	yderligere	underoverskrifter	til	at	præsentere	min	analyse.	

	

4.1.1	Uddannelsesaktiviteter	

Uddannelsesaktiviteter	må	uden	tvivl	siges	at	være	den	form	for	afprøvningsmuligheder,	som	ele-

verne	i	mine	to	fokusgrupper	har	flest	erfaringer	med,	hvilket	ligeledes	er	en	tendens,	som	CeFU	har	

identificeret	midtvejs	i	projektet	”Karrierefokus	–	i	og	efter	gymnasiet”	(jf.	Katznelson	&	Lundby,	

2015),	hvor	konklusionen	er,	at	op	mod	halvdelen	af	projektets	aktiviteter	er	af	typen	uddannelses-

                                                
10	Dette	hovedtema	dækker	over	en	bred	vifte	af	afprøvningsmuligheder,	dvs.	både	Studie-	og	Karrieredag,	bro-
bygning	og	Studiepraktik,	praktik	og	opgaveskrivning,	som	jeg	vil	uddybe	i	afsnit	4.1.	



Master	i	Vejledning,	Masterprojekt:	Karrierekompetencer	i	gymnasiet	
Mia	Hildebrandt	Wolff,	20070862	

	

	 23	

aktiviteter	(Katznelson	&	Lundby,	2015:	41).	I	mit	datamateriale	diskuterer	eleverne	tre	typer	af	ud-

dannelsesaktiviteter,	hhv.	det	konkursbegærede	arrangement	Studie-	og	Karrieredag,	brobygning	og	

Studiepraktik11,	som	jeg	derfor	vil	analysere	i	det	følgende.	

	

Studie-	og	Karrieredag		

Et	af	de	mest	diskuterede	uddannelsesaktiviteter	på	tværs	af	de	to	fokusgrupper	er	arrangementet	

Studie-	og	Karrieredag	samt	mulige	alternativer	til	dette	arrangement.	De	ni	fokusgruppeelever	har	

alle	deltaget	i	dette	arrangement,	da	de	gik	i	2.g	og	skulle	ligeledes	have	deltaget	igen	i	3.g,	hvis	ikke	

arrangementet	var	gået	konkurs	i	december	2016.	Arrangementet	bestod	af	en	halv	dags	deltagelse	i	

to	ud	af	i	alt	63	forskellige	oplæg	om	konkrete	uddannelser	og	job,	eller	temaer	såsom	iværksætteri,	

sabbat,	studieliv	eller	uddannelse	i	udlandet,	samt	messen	Uddannelse	Uden	Grænser	(UUG).	De	del-

tagende	elever	kender	således	både	til	arrangementet	og	til	aflysningen	heraf,	hvorfor	det	ikke	er	

helt	uventet,	at	især	dette	arrangement	er	et	af	de	mest	diskuterede	uddannelsesaktiviteter	i	begge	

fokusgrupper.	Når	det	så	er	sagt,	så	er	det	ikke	et	arrangement	hverken	jeg	eller	min	kollega	som	mo-

deratorer	af	fokusgrupperne	har	nævnt	undervejs,	men	således	noget	eleverne	selv	har	bragt	op	til	

diskussion	på	baggrund	af	de	start-spørgsmål	og	øvelser,	vi	har	givet	dem	(jf.	moderatorguiden	i	af-

snit	2.2.8).	

Overordnet	set,	må	eleverne	siges	at	have	været	glade	for	Studie-	og	Karrieredag,	hvilket	blandt	

andet	kommer	til	udtryk	i	følgende	udsagn:	

	

• Jakob	fra	det	tekniske	gymnasium	omtaler	det	som	”nok	en	af	de	bedste,	sådan,	informati-

onsdage,	der	har	været”;	

• Oskar,	også	fra	det	tekniske	gymnasium,	afslutter	sammensætningen	og	diskussionen	af	den	

’ideelle’	uddannelses-	og	karriereaktivitet	(jf.	moderatorguiden	i	afsnit	2.2.8)	med	kommen-

taren	”Det	minder	lidt	om	Studie-	og	Karrieredag”,	hvilket	flere	af	de	andre	elever	er	enige	i;	

• mens	Søren	fra	det	almene	gymnasium	synes,	det	har	gjort	ham	”sådan	lidt	mere	forvirret	

omkring,	hvad	det	er,	jeg	skal,	men	det	ved	jeg	ikke,	det	er	nok	en	god	ting,	når	der	er	så	

mange	ting”.	

	

                                                
11	Læs	evt.	mere	på	www.studiepraktik.nu	
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Umiddelbart	kan	dette	sidste	udsagn	synes	at	adskille	sig	fra	de	to	første,	fordi	man	kan	få	indtryk	af,	

at	Sørens	deltagelse	i	Studie-	og	Karrieredag	har	haft	en	mindre	god	indflydelse	på	hans	valgproces.	

Ved	at	inddrage	biologen	Humberto	Maturanas	udtryk	’en	tilpas	forstyrrelse’	(Maturana	&	Varela,	

1992)	behøver	det	dog	ikke	at	være	tilfældet.	Udtrykket	’en	tilpas	forstyrrelse’	stammer	fra	den	sy-

stemiske	opfattelse	af,	at	vi	alle	er	autopoeisiske	systemer,	der	således	både	er	selvskabende	og	selv-

bevarende	systemer	(Maturana	&	Varela,	1992).	I	kraft	heraf	er	antagelsen,	at	en	tilpas	forstyrrelse	

potentielt	kan	skabe	en	forandring	i	systemet,	mens	systemet	vil	afvise	forandringen,	hvis	forstyrrel-

sen	er	for	stor	(Maturana	&	Varela,	1992).	Sørens	supplerende	bemærkning	om,	at	forvirringen	”nok	

[er]	en	god	ting”	kan	således	tolkes	som,	at	hans	deltagelse	i	Studie-	og	Karrieredag	har	skabt	en	til-

pas	forstyrrelse	med	potentiale	for	forandring,	hvorved	hans	deltagelse	altså	i	den	grad	må	siges	at	

have	haft	indflydelse	på	hans	valgproces.	

Udover	Maturana	er	det,	hvad	Studie-	og	Karrieredag	angår,	også	relevant	at	inddrage	karrierete-

oretikeren	John	D.	Krumboltz,	fordi	han	anser	deltagelsen	i	sådanne	aktiviteter,	som	han	betegner	

som	”exploratory	activities”	(Mitchell	et	al.,	1999:	115),	som	værende	essentiel	for	elevers	valgproces	

i	forbindelse	med	valg	af	uddannelse	og	karriere.	Han	mener	nemlig,	at	deltagelsen	heri	kan	”incre-

ase	the	probability	that	the	clients	will	discover	unexpected	career	opportunities	(Mitchell	et	al.,	

1999:	115),	hvilket	er	vigtigt,	fordi	tilfældige	og	ikke-planlagte	begivenheder	kan	bidrage	til	læring	om	

hidtil	ukendte	job-	og	karrieremuligheder	(Mitchell	et	al.,	1999:	115).	Han	kalder	det	for	Planned	

Happenstance,	som	er	et	begreb,	der	dækker	over	tilfældets	betydning	for	karrierelæring	(Mitchell	et	

al.,	1999:	115),	hvilket	således	gør	Krumboltz	relevant	i	relation	til	dette	masterprojekt.	Han	mener	

dog	ikke,	at	deltagelsen	i	disse	”exploratory	activities”	kan	stå	alene,	hvilket	skyldes	hans	betragtning	

af,	at	disse	tilfældige	og	ikke-planlagte	begivenheder	kun	kan	finde	sted,	hvis	eleverne	er	åbne	over-

for,	at	der	findes	stadig	ukendte	muligheder	(Mitchell	et	al.,	1999:	117).	Denne	åbenhed	ser	vi	hos	

Anders	fra	det	tekniske	gymnasium,	når	han	om	sin	deltagelse	i	Studie-	og	Karrieredag	siger,	at	det	

har	været	

	

”meget	positivt	[at]	komme	ud	og	så	se	øh	nogle	forskellige	muligheder,	hvad	der	kunne	

ellers	være	af	muligheder,	hvis	det	var	at	…	det	ene,	det	ikke	gik,	så	kunne	man,	hvad	kunne	man	

så	…	som	en	plan	b	jo.”	
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Anders’	deltagelse	i	Studie-	og	Karrieredag	kan	altså	siges	at	have	haft	indflydelse	på	hans	valgproces	

i	kraft	af,	at	han	ikke	forud	for	dette	arrangement	har	været	låst	fast	på	én	ting	og	én	uddannelse,	

men	derimod	været	åben	over	for	andre	alternative	og	ukendte	muligheder,	som	hans	deltagelse	

heri	altså	har	kunnet	belyse.	

Også	Maria	fra	det	tekniske	gymnasium	kan	siges	at	have	været	åben	i	forbindelse	med	sin	delta-

gelse	i	Studie-	og	Karrieredag,	eftersom	hun	har	været	opmærksom	på	muligheden	for	at		

	

”man	kunne	vælge,	enten	så	vidste	man,	hvis	man	havde	nogen,	man	gerne	ville,	og	så	kunne	man	

vælge	noget,	man	måske	ikke	helt-helt	vil	eller	noget	helt	andet	for	at	se	om	det	også	kunne	være	

interessant.”	

	

Maria	synes	således	også	til	dette	arrangement	at	have	været	modtagelig	overfor,	at	netop	andre,	

tilfældige	og	ikke-planlagte	muligheder	også	kan	integreres	i	og	have	indflydelse	på	hendes	valgpro-

ces.	

Da	selve	essensen	i	Krumboltz’	teori	om	Planned	Happenstance	er	at	lære	at	”generate,	recognize,	

and	incorporate	chance	events	into	their	career	development”	(Mitchell	et	al.,	1999:	117),	er	det	hel-

ler	ikke	nok	bare	at	være	åben.	Eleverne	må	ifølge	Krumboltz	også	”learn	to	take	action	to	generate	

and	find	opportunities”	(Mitchell	et	al.,	1999:	117),	hvilket	Studie-	og	Karrieredag	kan	siges	at	have	

bidraget	til	ifølge	Oskar	fra	det	tekniske	gymnasium.	Han	fremhæver	nemlig	den	aktive	valg-	og	hand-

lefrihed,	der	har	været	til	selv	at	kunne	vælge	hvilke	to	oplæg,	han	gerne	ville	høre:	

	

”man	kunne	SELV	vælge	man	…	man	kunne	…	helt	selv	vælge	og	så	kunne	man	vælge	to	

forskellige	ting.”	

	

Vigtigheden	af	denne	aktive	rolle	bekræftes	også	af	CeFUs	følgeforskning	af	projektet	”Karrierefokus	

–	i	og	efter	gymnasiet”,	hvor	der	generelt	er	”positive	tilbagemeldinger	fra	forsøg,	hvor	eleverne	selv	

spiller	en	aktiv	rolle”	(Katznelson	&	Lundby,	2015:	18;	Katznelson	et	al.,	2016:	21).	

En	anden	måde,	hvorpå	man	ifølge	Krumboltz	kan	handle	og	således	”discover	unexpected	career	

opportunities”	(Mitchell	et	al.,	1999:	115),	er	ved	at	stille	spørgsmål	(Mitchell	et	al.,	1999:	118),	hvil-

ket	også	synes	at	være	vigtigt	for	Maria	fra	det	tekniske	gymnasium.	I	hvert	fald	forkaster	hun	stre-

aming	af	oplæg	som	et	alternativ	til	Studie-	og	Karrieredag	af	den	årsag,	at		
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”det	ville	være-også	være,	på	en	eller	anden	måde,	for	nemt,	man	sidder	der	og	så	kommer	man	

bare	til	at	kede	sig,	man	oplever	ikke	noget,	man	kommer	jo	ikke	til	at	stille	spørgsmål	eller	noget	

som	helst.”	

	

Den	aktive	handling,	det,	at	stille	spørgsmål,	synes	således	at	være	vigtig	for,	at	et	arrangement	po-

tentielt	kan	have	indflydelse	på	Marias	valgproces,	hvilket	ligeledes	fremhæves	af	Søren	fra	det	al-

mene	gymnasium	i	forbindelse	med	en	diskussion	af	forslaget	Karriere-eftermiddage	som	et	alterna-

tiv	til	Studie-	og	Karrieredag	(jf.	moderatorguiden	i	afsnit	2.2.8):	

	

”Men	de	her	to	[obligatorisk	u-days	og	Karriere-eftermiddage],	dem	er	jeg	fan	af	–	især	den	der	

[Karriere-eftermiddage],	men	det	er	mere	fordi,	at	hvis	man	snakker	med	en	fyr,	som	nu	har	et	

arbejde,	så	kan	man	også	spørge:	”Jamen,	hvordan	kom	du	hertil?”.	Og	så	siger	han:	”Ej,	men	det	

var	faktisk	slet	ikke	nær	så	nemt,	som	folk	de	går	og	tror.	Jeg	havde	planlagt	noget	helt	andet.	Jeg	

ville	gerne	være	mælkemand,	men	nu	blev	jeg	politibetjent”	for	eksempel.”	

	

Søren	er	altså	især	fan	af	forslaget	om	Karriere-eftermiddage,	fordi	det	giver	mulighed	for	at	møde	

folk	i	job,	som	han	kan	snakke	med	og	netop	stille	spørgsmål,	og	på	den	måde	få	belyst	virkelige	og	i	

det	her	tilfælde	også	netop	ikke-planlagte	uddannelses-	og	karriereveje,	der	som	bekendt	er	hele	es-

sensen	i	Krumboltz’	teori	om	Planned	Happenstance.	

Hvad	angår	elevernes	diskussion	af	alternativer	til	det	konkursramte	Studie-	og	Karrieredag,	er	

der	bred	enighed	om,	at	det	er	vigtigt,	at	der	i	hvert	fald	kommer	et	alternativ,	og	at	det	som	mini-

mum,	ligesom	Studie-	og	Karrieredag	var	det,	skal	være	obligatorisk.	Først	og	fremmest	fordi	obliga-

toriskheden	vil	sørge	for,	at	alle	elever	får	mulighed	for	at	deltage	i	disse	tilfældige	og	ikke-planlagte	

begivenheder,	der	ifølge	Krumboltz	kan	føre	til	viden	og	læring	om	hidtil	ukendte	job-	og	karrieremu-

ligheder	(Mitchell	et	al.,	1999:	115),	hvilket	Maria	fra	det	tekniske	gymnasium	pointerer:	

	

”hvis	det	nu	var	obligatorisk,	så	får	man	jo	ligesom	også	noget	viden,	selvom,	at	man	måske	ikke–”	

	

Godt	nok	fuldfører	hun	ikke	sætningen,	men	pointen	synes	stadig	at	være	tydelig,	nemlig,	at	obliga-

toriskheden	vil	sørge	for,	at	alle	elever	uanset	hvad	vil	få	noget	viden,	fx	om	hidtil	ukendte	job-	og	
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karrieremuligheder.	Hun	mener	desuden	også,	at	obligatoriskheden	er	vigtig	for	fremmødet,	da	

mange	ellers	vil	vælge	ikke	at	deltage,	hvilket	hurtigt	smitter,	fordi	

	

”hvis	man	så	er	en-en	nogle	venner,	så	kan	det	godt	blive	svært	at	tage	alene	afsted	til	et	eller		

andet,	fordi	hvis	resten	så	ikke	vil	fordi	det	ikke	er	obligatorisk”	[så	skal	man]	”virkelig	gejle	sig	

selv	op	til	at	ville	det,	hvis	man	nu	overvejer	det,	men	man	ved	ikke	helt,	om	man	skal	gøre	det	

eller	ej,	så	er	det	sådan	lidt.”	

	

Derudover	mener	Søren	og	Caroline	fra	det	almene	gymnasium,	at	det	er	vigtigt	med	et	obligatorisk	

arrangement,	fordi	det	for	Sørens	vedkommende	vil	minde	ham	og	andre	elever	om	at	huske	

	

”at	tænke	over	at,	nå	ja,	selvom	jeg	glæder	mig	over,	at	jeg	er	færdig	lige	om	lidt,	så	skal	jeg	også	

tænke	på,	hvad	jeg	skal	sådan	efter”	

	

og	for	Caroline,	fordi	

	

”det	er	jo	faktisk	3.g’erne,	der	er	færdige,	og	så	bliver	de	også	nødt	til	at	finde	ud	af,	hvad	de	vil.	

Så	synes	jeg,	det	er	en	god	idé,	at	det	er	obligatorisk,	at	vi	skal	ud	og	tage	ansvaret.”	

	

Opsummering	på	Studie-	og	Karrieredag:	

Opsummerende	kan	arrangementet	Studie-	og	Karrieredag	således	siges	at	have	haft	indflydelse	på	

flere	af	elevernes	valgproces,	bl.a.	fordi	det	for	Sørens	vedkommende	har	været	en	tilpas	forstyrrelse	

i	dagligdagen.	Derudover	har	det	givet	eleverne	mulighed	for	at	deltage	udforskende,	åbent	og	aktivt	

i	det,	Krumboltz	kalder	for	”exploratory	activities”	(Mitchell	et	al.,	1999:	115),	hvilket	ifølge	ham	er	

essentielt	for	netop	elevers	valgproces.	

Der	har	samtidig	været	en	valg-	og	handlefrihed	til	selv	at	kunne	vælge	mellem	en	række	oplæg	

om	forskellige	uddannelses-	og	karrieremuligheder,	og	til	at	stille	spørgsmål,	der	har	kunnet	belyse	

ukendte	og	ikke-planlagte	muligheder	og	veje,	hvilket	ifølge	Krumboltz	kan	kvalificere	elevernes	del-

tagelse	i	disse	”exploratory	activities”	(Mitchell	et	al.,	1999:	115).	

I	diskussionen	af	mulige	alternativer	til	Studie-	og	Karrieredag	fremhæver	flere	af	eleverne	desu-

den,	at	det	er	vigtigt,	at	der	kommer	et	alternativ,	og	at	det	som	minimum	er	obligatorisk,	fordi	det	
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vil	sørge	for,	at	alle	elever	får	mulighed	for	at	deltage	i	disse	tilfældige	og	ikke-planlagte	begivenhe-

der,	der	ifølge	Krumboltz	er	essentiel	for	elevernes	valgproces,	fordi	det	kan	føre	til	viden	og	læring	

om	hidtil	ukendte	job-	og	karrieremuligheder	(Mitchell	et	al.,	1999:	115).	Sidst,	men	ikke	mindst,	vil	

et	alternativt	obligatorisk	arrangement	have	indflydelse	på	elevernes	valgproces,	fordi	vil	være	en	

påmindelse	om,	at	der	forude	venter	et	valg	og	et	ansvar,	som	de	kun	selv	skal	og	kan	tage.	

	

Brobygning	og	Studiepraktik	

Foruden	arrangementet	Studie-	og	Karrieredag	har	flere	af	eleverne	også	erfaringer	med	uddannel-

sesaktiviteterne	brobygning	og	Studiepraktik,	som	ligeledes	kan	betragtes	som	to	eksempler	på	

Krumboltz’	”exploratory	activities”.	Jeg	har	valgt	at	slå	præsentationen	og	analysen	af	disse	to	aktivi-

teter	sammen,	fordi	de	tilsammen	dækker	over	elevernes	mulighed	for	at	komme	i	praktik	på	hhv.	en	

ungdomsuddannelse,	mens	de	går	i	grundskolen	(brobygning),	og	en	videregående	uddannelse,	mens	

de	går	i	gymnasiet	(Studiepraktik).	

	 I	relation	til	disse	to	uddannelsesaktiviteter	er	det	relevant	at	inddrage	karriereteoretikeren	Bill	

Law,	fordi	han	anser	en	afprøvning	eller	sammenkobling	af	ens	læring	og	forestillinger	med	virkelige	

erfaringer	og	oplevelser	(Law,	2006:	181)	som	essentiel	for,	at	eleverne	kan	udvikle	såkaldte	karriere-

udviklende	færdigheder	(Law,	2006:	174)	eller	kompetencer,	hvilket	således	gør	ham	særligt	relevant	

for	dette	masterprojekt.	Han	kalder	det	for	sammenkoblende	læring	og	tilstræbelsen	er,	”at	den	er-

hvervsmæssige	læring	fra	tid	til	anden	undersøges	i	en	specifik	sammenhæng”	(Law,	2006:	189).	En	

sådan	undersøgelse	vil	nemlig	ifølge	Law	give	eleverne	mulighed	for	at	kunne	nuancere	og	dermed	

acceptere	nogle,	men	ikke	alle	deres	synspunkter	og	forestillinger	(Law,	2006:	181)	om	fx	en	specifik	

uddannelse	eller	et	specifikt	job,	hvilket	er	det,	der	for	Law	er	essentielt	for	at	kunne	udvikle	disse	

karriereudviklende	færdigheder	eller	kompetencer	(Law,	2006:	189-190).		

En	sådan	nuancering	er	netop	en	af	de	ting,	som	Søren	fra	det	almene	gymnasium	har	fået	ud	af	

at	deltage	i	Studiepraktik:	

	

”Jeg	har	fundet	ud	af,	at	øh	…	det	var	som	øh	hvad	hedder	det,	sådan	noget	samfundshalløj	på		

Aarhus	Universitet.	Og	jeg	har	fundet	ud	af,	at	det	ikke	kun	er	de	der	øh	lektioner	i	sådan	et		

auditorium,	men	det	er	også,	hvor	man	også	skal	sidde	i	sådan	nogle	grupper	og	diskutere	og		

snakke.	Og	det	synes	jeg,	det	hjalp	lidt	på	min	forestilling	om,	at	man	bare	skal	sidde	derhjemme,	

og	så	skal	man	høre	de	der	foredrag.	Så	skal	man	sidde	derhjemme,	så	skal	man	høre	de	der	
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foredrag.	At	der	også	er	noget	interaktion	sammen	med	andre.”	

	

Sørens	deltagelse	i	Studiepraktik	er	således	et	eksempel	på	en	sammenkoblende	læring,	som	har	for-

mået	at	nuancere	hans	forestilling	om,	hvad	det	vil	sige	at	gå	på	universitetet.	Vi	får	desværre	ikke	at	

vide,	hvilken	indflydelse	denne	indsigt	reelt	har	haft	på	Sørens	videre	valgproces,	hvilket	vi	til	gen-

gæld	gør	i	Marias	tilfælde.	Hun	havde	forud	for	sin	deltagelse	i	Studiepraktik	

	

”sådan	nogle	ideer	om	det,	men	nu	er	jeg	sådan	hundrede	procent	sikker.”	

	

Afprøvningen	eller	sammenkoblingen	af	læring	gennem	Studiepraktik	har	således	for	Marias	vedkom-

mende	i	den	grad	haft	indflydelse	på	hendes	valgproces,	eftersom	det	har	gjort	hende	afklaret	om-

kring	hendes	valg	af	videregående	uddannelse.	

Afprøvningen	gennem	brobygning	har	haft	tilsvarende	indflydelse	på	Sørens	valg	af	ungdomsud-

dannelse,	idet	han	deltog	i	brobygning	for	

	

”at	få	noget	fakta.	Er	det	noget,	jeg	skal	gøre	med	mine	hænder,	eller	er	det	noget,	jeg	skal	gøre	

med	min	hjerne.	Og	jeg	syntes	helt	klart,	at	gymnasiet,	det	var	noget	for	mig,	fordi	det	var	…	ja	det		

ved	jeg	ikke	…	jeg	kunne	bare	mærke,	at	det	var	dér,	jeg	skulle	være,	og	jeg	syntes,	det	var	nogle	

gode	fag,	man	havde.”	

	

For	Sørens	vedkommende	har	brobygning	altså	været	endnu	et	eksempel	på	en	uddannelsesaktivi-

tet,	der	har	givet	ham	mulighed	for	at	undersøge	hans	viden	og	forestillinger,	i	det	her	tilfælde	om	

forskellige	ungdomsuddannelser	”i	en	specifik	sammenhæng”	(Law,	2006:	189),	for	på	den	måde	at	

blive	i	stand	til	at	mærke	efter	og	også	at	træffe	det	endelige	valg	i	forhold	til,	hvilken	ungdomsud-

dannelse,	der	var	noget	for	ham.	Oskar	fra	det	tekniske	gymnasium	har	haft	en	tilsvarende	oplevelse	

med	brobygning	i	grundskolen,	idet	det	for	ham	”faktisk	[var]	rimelig	vigtigt	til	at	vælge	gym”.	

	

Opsummering	på	Brobygning	og	Studiepraktik:	

Opsummerende	kan	uddannelsesaktiviteterne	brobygning	og	Studiepraktik	således	siges	at	have	haft	

indflydelse	på	flere	af	elevernes	valgproces,	fordi	det	har	givet	dem	mulighed	for	at	afprøve	og	sam-
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menkoble	deres	læring	og	forestillinger	om	specifikke	uddannelser	og	uddannelsestyper	med	virke-

lige	erfaringer	og	oplevelser	for	på	den	måde	at	blive	mere	nuancerede	i	deres	forestillinger	(Law,	

2006:	181+189-190)	eller	mere	afklarede	i	deres	valgproces.	Ifølge	Law	gør	det	eleverne	i	stand	til	at	

udvikle	karriereudviklende	færdigheder	eller	kompetencer	(Law,	2006:	174),	hvilket	jeg	vil	vende	til-

bage	til	i	anden	del	af	analysen	i	afsnit	5.	

	

4.1.2	Refleksionsaktiviteter	

Udover	ovenstående	uddannelsesaktiviteter	er	der	også	enkelte	eksempler	på	refleksionsaktiviteter	i	

mit	datamateriale.	Det	drejer	sig	om	to	opgaver,	som	Caroline	fra	det	almene	gymnasium	har	lavet,	

da	hun	gik	i	10.	klasse,	hvorfor	det	altså	er	opgaver,	der	er	lavet	i	forbindelse	med	Carolines	valg	af	

ungdomsuddannelse.	I	Laws	optik	kan	de,	ligesom	Sørens	deltagelse	i	Studiepraktik,	siges	at	have	

medført	en	afprøvning	eller	sammenkobling	af	Carolines	læring	og	forestillinger,	i	dette	tilfælde	om	

konkrete	job,	med	virkelig	erfaringer	og	oplevelser	(Law,	2006:	181),	eftersom	den	ene	opgave	gav	

hende		

	

”sådan	lidt	mere	indblik	i,	hvad	er	det	egentlig,	de	laver”	

	

mens	hun	om	den	anden	opgave,	der	omhandlede	drømmejobbet,	udtaler,	at		

	

”altså	jo,	jeg	synes,	det	virkede,	fordi	jeg	gik	jo	ind	og	kiggede	på	de	forskel	–	altså,	jeg	har	også		

gjort	det	i	9.	klasse	og	sådan	noget.	Og	der	gik	vi	ind	og	kiggede	på,	hvad	kræver	den	der	uddan-

nelse,	og	hvad	…	hvad	ender	man	med.	Altså	for	eksempel,	jeg	var	også	inde	og	kigge	på	veteri-

nærsygeplejerske	…	og	der	havde	jeg	regnet	med,	så	skulle	man	gå	og	nusse	lidt	med	dyrene	og	

give	dem	lidt	mad	og	lidt	at	drikke,	men	der	var	jo	fandme	så	meget	papirarbejde.	Det	havde	jeg	

jo	ikke	regnet	med.”	

	

Opsummering	på	refleksionsaktiviteter:	

Opsummerende	kan	udarbejdelsen	af	disse	mere	refleksive	afprøvninger	i	form	af	opgaveskrivninger	

således	siges	at	have	haft	indflydelse	på	Carolines	valgproces,	fordi	det	ligeledes	har	været	et	eksem-

pel	på	en	aktivitet,	der	har	formået	at	nuancere	hendes	synspunkter	og	forestillinger	(Law,	2006:	

189-190)	i	de	her	tilfælde	om	konkrete	job	og	arbejdsopgaver,	og	samtidig	altså	koblet	refleksion	
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med	arbejdsmarkedsaspektet	(Katznelson	&	Lundby,	2015:	68).	Ifølge	Law	kan	disse	opgaver	således	

siges	at	have	medført	en	læring,	der	er	essentiel	for	styrkelsen	og	udviklingen	af	Carolines	karriere-

kompetencer	(Law,	2006:	174),	hvilket	jeg	vil	vende	tilbage	til	i	analysens	anden	del	i	afsnit	5.	

	

4.1.3	Arbejdsmarkedsaktiviteter	

I	mit	datamateriale	findes	der	altså	eksempler	på	elevernes	erfaringer	med	især	uddannelses-,	men	

også	refleksionsaktiviteter,	hvor	det	dog	forholder	sig	anderledes	med	arbejdsmarkedsaktiviteter.	

Eleverne	nævner	et	par	enkelte	eksempler,	hovedsageligt	praktik	i	grundskolen	og	virksomhedsbe-

søg,	mens	dialogen	i	relation	hertil	i	højere	grad	er	præget	af	manglen	herpå,	især	i	løbet	af	deres	

gymnasietid,	hvilket	Maria	fra	det	tekniske	gymnasium	mener	”faktisk	også	[er]	for	ringe,	at	vi	ikke	

har	haft	flere	[af]”.	Denne	mangel	er	ligeledes	en	tendens,	som	CeFU	identificerer	i	deres	følgeforsk-

ning	af	projektet	”Karrierefokus	–	i	og	efter	gymnasiet”,	hvor	konklusionen	tilsvarende	er,	at	materia-

let	er	begrænset	(Katznelson	&	Lundby,	2015:	68;	bilag	B	i	Katznelson	et	al.,	2016:	104).	I	forlængelse	

heraf	pointerer	de	vigtigheden	af	også	at	implementere	disse	arbejdsmarkedsaktiviteter,	fordi	de	for-

mår	at	aflive	elevernes	eventuelle	”stereotype	opfattelser	af	arbejdsmarkedet	og	jobs”	(Katznelson	&	

Lundby,	2015:	33)	og	således	at	bidrage	til	en	styrkelse	og	udvikling	af	deres	karrierekompetencer	

(Katznelson	&	Lundby,	2015:	32),	hvilket	ligeledes	har	vist	sig	at	være	tilfældet	for	de	to	arbejdsmar-

kedsprægede	opgaver,	som	Caroline	har	lavet	i	10.	klasse	(jf.	afsnit	4.1.2).		

	 Law	er	en	af	teoretikere,	der	argumenterer	for,	at	især	disse	arbejdsmarkedsaktiviteter	og	”ud-

forskningen	af	specifikke	”karriere”-roller”	(Law,	2006:	189)	er	vigtige	i	relation	til	elevernes	valgpro-

ces	og	deres	mulighed	for	at	udvikle	karrierekompetencer.	Det	gør	han,	fordi	han	mener,	at	disse	ak-

tiviteter	er	en	del	af	den	grundlæggende	læring,	der	går	forud	for	den	føromtalte	sammenkoblende	

læring	(Law,	2006:	189),	hvilket	kan	forklare	det	fokusskifte,	som	Søren	fra	det	almene	gymnasium	

mener,	der	er	i	hhv.	grundskolen	og	de	gymnasiale	uddannelser:	

	

”Øh,	så	kan	jeg	huske	her	på	gymnasiet,	så	var	det	egentlig	mere	sådan	noget	uddannelses	…	ret-

tet	og	ikke	så	meget	arbejdet.	Det	er	sådan	…	jeg	synes	meget,	det	var	arbejdet	i	folkeskolen.	

Altså,	hvad	er	slutmålet	…	hvor	at	her	i	gymnasiet,	så	er	det	sådan	meget	rettet	mod,	hvordan	

kommer	du	så	derhen?”	
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Hans	opfattelse	er	altså,	at	den	grundlæggende	læring	og	arbejdsmarkedsaktiviteterne	i	højere	grad	

fandt	sted	i	grundskolen,	mens	gymnasietiden	har	været	præget	af	uddannelsesaktiviteter.	I	relation	

hertil	har	Anders	fra	det	tekniske	gymnasium	et	forslag	til	en	arbejdsmarkedsaktivitet,	der	kan	imple-

menteres	i	de	gymnasiale	uddannelser	og	således	give	eleverne	mulighed	for	også	i	deres	gymnasie-

tid	at	udforske	slutmålet	og	”specifikke	”karriere”-roller”	(Law,	2006:	189):	

	

”men	så	tænker	jeg,	at,	at	hvis	det	er	man	skulle	lave	noget	andet,	som	bare	mindede	lidt	om	

det	[Studie-	og	Karrieredag],	så	kunne	man	måske	lave	noget,	hvor	man	sådan	havde	en	uge	…	og	

så	på	den	uge,	der	kunne	man	fx	vælge	to	eller	tre	steder,	hvor	man	gerne	ville	i	praktik	bare	

nogle	få	dage,	så	man	sådan	ligesom	havde	et	indblik,	okay,	i	stedet	for	så	at	komme	over	og	så	

vide	omkring	uddannelsen,	så	kommer	man	sådan	set	på	en	arbejdsdag,	hvor	du	skal	til	sådan	

en-en	kort	praktik,	bare	lige	en	eller	to	dage	og	så	går	du	videre	til	næste,	som	måske	også	

interesserer	dig,	og	så	fordi	du	ikke	er	…	i-altså,	du	er	i	tvivl	om,	hvad	du	egentlig	gerne	vil	

være.”	

	

Det,	Anders	foreslår,	er	altså	en	form	for	jobpraktik,	hvor	man	kan	deltage	i	en	arbejdsdag	på	to	eller	

tre	forskellige	arbejdspladser	i	løbet	af	en	uge.	Det	kan	således	ses	som	arbejdsmarkedets	pendant	til	

Studiepraktik,	hvor	man	i	stedet	for	at	besøge	én	uddannelse	i	tre	dage,	besøger	to	eller	tre	forskel-

lige	arbejdspladser,	hvilket	er	et	forslag,	jeg	vil	vende	tilbage	til	i	anden	del	af	analysen	i	afsnit	5.	

	

Opsummering	på	arbejdsmarkedsaktiviteter:	

Opsummerende	må	eksemplerne	på	arbejdsmarkedsaktiviteter	først	og	fremmest	siges	at	være	be-

grænsede	i	mit	datamateriale	såvel	som	i	CeFUs	følgeforskning	af	projektet	”Karrierefokus	–	i	og	efter	

gymnasiet”	(Katznelson	&	Lundby,	2015:	68;	bilag	B	i	Katznelson	et	al.,	2016:	104).	Til	trods	herfor	er	

det	stadig	en	aktivitetstype,	som	eleverne	i	begge	fokusgrupper	både	diskuterer	og	savner	især	i	de-

res	gymnasietid.	Der	foreslås	derfor	at	indføre	en	form	for	jobpraktik,	da	det	vil	give	eleverne	indblik	i	

og	mulighed	for	også	i	løbet	af	deres	gymnasietid	at	udforske	slutmålet	og	”specifikke	”karriere”-rol-

ler”	(Law,	2006:	189),	hvilket	ifølge	Law	er	vigtigt	i	relation	til	elevernes	valgproces	og	deres	styrkelse	

og	udvikling	af	karrierekompetencer.	

	

	



Master	i	Vejledning,	Masterprojekt:	Karrierekompetencer	i	gymnasiet	
Mia	Hildebrandt	Wolff,	20070862	

	

	 33	

4.1.4	Opsummering	på	diverse	afprøvningsmuligheder:	

Helt	overordnet	viser	ovenstående	analyse,	at	diverse	afprøvningsmuligheder,	i	form	af	både	uddan-

nelses-,	refleksions-	og	arbejdsmarkedsaktiviteter,	er	et	parameter,	der	har	indflydelse	på	elevers	

valgproces	i	forbindelse	med	valg	af	uddannelse	og	karriere.	

I	mit	datamateriale	gør	det	sig	bl.a.	gældende	for	uddannelsesaktiviteten	Studie-	og	Karrieredag,	

fordi	deltagelsen	heri	giver	eleverne	mulighed	for	at	blive	tilpas	forstyrret	(Maturana	&	Varela,	1992)	

og	samtidig	deltage	åbent	og	aktivt	i	udforskningen	af	forskellige	uddannelses-	og	karrieremuligheder	

(Mitchell	et	al.,	1999:	115).	Det	gør	sig	ligeledes	gældende	for	uddannelsesaktiviteterne	brobygning	

og	Studiepraktik	og	for	refleksionsaktiviteten	opgaveskrivning	om	konkrete	job,	fordi	disse	aktiviteter	

giver	eleverne	mulighed	for	at	afprøve	og	sammenkoble	deres	læring	og	forestillinger	om	specifikke	

uddannelser	og	job	for	på	den	måde	at	blive	mere	nuancerede	(Law,	2006:	181+189-190)	eller	afkla-

rede	i	deres	valgproces.	Hvad	angår	arbejdsmarkedsaktiviteterne,	så	er	det	i	modsætning	hertil	en	

type	af	aktiviteter,	som	flere	af	eleverne	i	begge	fokusgrupper	mangler	og	savner	i	relation	til	deres	

valgproces,	fordi	fx	jobpraktik	kan	give	indblik	i	og	mulighed	for	at	udforske	”specifikke	”karriere”-

roller”	(Law,	2006:	189)	såvel	som	selve	slutmålet,	i	modsætning	til	fx	uddannelsesaktiviteter.	

Jeg	vil	derfor	inddrage	denne	viden	og	dette	parameter,	når	jeg	på	baggrund	heraf	i	anden	del	af	

analysen	i	afsnit	5	vil	forsøge	at	udvikle	konkrete	vejledningsaktiviteter,	der	kan	kvalificere	Studievalg	

Danmarks	bidrag	til	styrkelsen	af	elevernes	karrierekompetencer.	

	

4.2	Forældre	og	familie	

Det	andet	hovedtema,	der	på	baggrund	af	mit	systematiske	analysearbejde	har	vist	sig	at	blive	disku-

teret	mest	på	tværs	af	de	to	fokusgrupper,	er	forældre	og	familie.	I	relation	til	dette	hovedtema	vil	

jeg	dog	hovedsageligt	analysere	uddrag	fra	det	almene	gymnasium,	fordi	eleverne	her	giver	konkrete	

eksempler	på,	hvordan	deres	forældre	og	familie	har	haft	indflydelse	på	deres	valgproces,	mens	dis-

kussionen	på	det	tekniske	gymnasium	primært	omhandler	hvordan	forældre	og	families	indflydelse	

skal	placeres	i	forhold	til	andre	indflydelseskilder	(jf.	den	første	aktivitetsorienterede	øvelse	i	den	

konkrete	moderatorguide	i	afsnit	2.2.8).	

I	relation	til	dette	tema	er	det	relevant	at	inddrage	teoretikeren	Linda	S.	Gottfredsons	teori	om	

afgrænsninger	og	kompromiser	i	forbindelse	med	unges	uddannelses-	og	karrierevalg	(Gottfredson,	

2002;	Gottfredson,	2005;	Højdal	&	Poulsen,	2009:	127-156),	som	hun	betragter	”som	en	proces,	der	
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mere	er	et	udtryk	for	individets	fravalg	(borteliminering	af	uønskede	alternativer)	end	et	egentligt	

tilvalg	(positiv	udvælgelse)”	(Højdal	&	Poulsen,	2009:	129).	Relevansen	heraf	skyldes	hendes	anta-

gelse	af,	at	bl.a.	forældres	sociale	klasse	kan	skabe	ulighed	i	elevernes	valgproces,	fordi	der,	når	unge	

skal	vælge,	eller	med	hendes	ord	afgrænse	deres	valg	af	uddannelse	og	karriere,	synes	at	være	en	

tendens	til,	at	de	ofte	reproducerer	og	genskaber	forældrenes	sociale	orden,	især	hvad	angår	foræl-

drenes	sociale	klasse	(Gottfredson,	2002;	Gottfredson,	2005;	Højdal	&	Poulsen,	2009:	129).	

Denne	antagelse	stammer	fra	Gottfredsons	betragtning	af	uddannelses-	og	karrierevalget	som	en	

udviklingsorienteret	matchningsproces,	der	påbegyndes	allerede	i	barndommen,	hvor	børn	begynder	

at	sammenholde	deres	selvbillede	med	forskellige	beskæftigelsesmuligheder	for	på	den	måde	gen-

nem	afgrænsning	og	kompromis	at	undersøge,	hvorvidt	de	enkelte	muligheder	er	forenelige	og	til-

gængelige	for	det	enkelte	barn	(Gottfredson,	2002:	91;	Højdal	&	Poulsen,	2009:	130-131).	Match-

ningsprocessen	starter	således	på	et	tidspunkt,	hvor	børnenes	evne	til	at	opfatte	og	forstå	

egenskaber	både	ved	sig	selv,	ved	de	forskellige	beskæftigelsesmuligheder	”and	the	place	of	both	in	

the	social	world”	(Gottfredson,	2002:	93)	er	langt	fra	udviklet.	Gottfredson	mener	derfor,	at	mange	

børn	og	unge	afgrænser	deres	muligheder	på	et	både	for	tyndt	grundlag	og	lang	tid	før,	at	de	egentlig	

forstår	dem	(Gottfredson,	2002:	94).	

Det	er	således	denne	matchningsproces,	der	har	tendens	til	at	reproducere	og	genskabe	forældre-

nes	sociale	orden,	især	hvad	angår	social	klasse	(Gottfredson,	2002;	Gottfredson,	2005;	Højdal	&	

Poulsen,	2009:	129),	som	ifølge	Gottfredson	er	årsagen	til,	at	de	unges	valgproces	og	mængde	af	ac-

ceptable	uddannelses-	og	karrieremuligheder	kan	variere	betydeligt	(Højdal	&	Poulsen,	2009:	129).	

Denne	variation	og	ulighed	kan	ligeledes	identificeres	i	mit	datamateriale,	især	i	relation	til	Caroline	

og	Søren	på	det	almene	gymnasiums	valgprocesser.	Caroline	fortæller	om	sine	forældre,	at	

	

”efter	jeg	er	kommet	i	gymnasiet,	så	mine	forældre,	de	har	sænket	deres	forventninger,	for	de	

ved	godt	…	de	har	ikke	selv	taget	gymnasiet	…	så	de	ved	godt,	det	er	svært”	

	

mens	Sørens	forældre	ifølge	Søren	

	

”er,	tror	jeg	nok,	det	modsatte	af	Carolines.	Mine,	de	er	rigtig	højtuddannede	begge	to,	og	min	

far,	han	øh,	det	gjorde	han	i	hvert	fald	tidligere,	havde	rigtig	mange	krav	til,	hvad	det	var,	jeg	

skulle	være.	Og	han	synes,	at	jeg	skulle	gå	efter	øh	både	pengene	og	mine	egne	interesser.	Og	så	
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skulle	jeg	selvfølgelig	gøre	et	kæmpe	stort	stykke	arbejde	i	skolen,	og	det	gjorde	jeg	så	også	i	

folkeskolen	og	kom	ud	med	rene	12-taller.	Men	nu	er	jeg	simpelthen	blevet	så	skoletræt,	at	nu	

kan	han	godt	se,	at	det	er	måske	ikke	dét,	mine	egne	interesser	ligger	i,	og	prøver	at	føre	mig	hen	

til,	hvad	det	nu	er.”	

	

I	forlængelse	heraf,	uddyber	Søren	yderligere:		

	

”mine	forældre,	de	øh	laver	et	kæmpestort	stykke	arbejde	for	at	prøve	at	føre	mig	ind	på,	hvad	

mine	egne	interesser,	de	er	…	øh	de	ved,	jeg	er	rigtig	god	til	at	tegne,	og	så	øh	havde	min	far	hørt	

øh,	hvad	hedder	det	øh,	en	radioudsendelse	om	en	skole	i	Viborg,	som	er	blevet	kåret	til	top	10	…	

øh	bedste	tegneskoler	i	verden.	Øh	det	her	med	animation.	Og	han	kan	huske,	at	da	jeg	var	lille,	

da	ville	jeg	rigtig	gerne	tegne	for	Walt	Disney.	Så	han	har	spurgt,	om	det	ikke	var	noget,	og	jeg	har	

også	selv	været	inde	og	undersøge	det.	Så	det	ligger	også	på	en	måske-liste.”	

	

Især	Sørens	far	synes	altså	i	modsætning	til	Carolines	forældre,	der	”har	sænket	deres	forventnin-

ger”,	at	have	stor	indflydelse	på	Sørens	valgproces	og	kendskab	til	specifikke	uddannelser.	Han	har	

både	haft	”rigtig	mange	krav”	til,	hvad	Søren	skulle	være	og	vælge	efter,	og	gjort	et	”kæmpestort	

stykke	arbejde”	med	at	hjælpe	Søren	med	at	identificere	egne	interesser.	Det	er	ligeledes	tilfældet	

for	Anders	fra	det	tekniske	gymnasium,	som	betragter	forældre	som	nogen,	der	

	

”støtter	dig	meget	i	tingene,	og	de	hjælper	dig	med	at	komme	igennem	gymnasie	og	folkeskole	

og	de	…	hjælper	dig	til	og-og	finde	en	interesse	for	dig	…	det	er	ligesom-det	er	ligesom	der,	hvor	

jeg	tænker,	de	slår	til”.	

	

I	Sørens	tilfælde	har	hans	far	også	formået	at	lede	Søren	i	retning	af	en	bestemt	uddannelse,	som	Sø-

ren	efterfølgende	har	undersøgt	og	nu	har	på	sin	måske-liste.	Det	er	ifølge	en	minianalyse12,	som	

CeFU	har	fortaget	i	forbindelse	med	projektet	”Karrierefokus	–	i	og	efter	gymnasiet”,	ikke	atypisk,	

                                                
12	Minianalysens	formål	var	at	undersøge	”hvordan	udvalgte	gymnasieelever	i	Region	Hovedstaden	oplever	de-
res	valg	af	uddannelse	og	karriere	samt	hvilken	udvikling	og	progression,	de	gennemgår	i	løbet	af	gymnasiet”	
(Hutters	&	Lundby,	2014b:	4).	
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idet	den	peger	på,	at	53%	af	de	adspurgte	gymnasieelever	indikerer,	at	de	har	hørt	om	specifikke	ud-

dannelser	gennem	netop	familiemedlemmer	(jf.	figur	17	i	Hutters	&	Lundby,	2014b:	20-21;	Katznel-

son	et	al.,	2016:	48).	Ifølge	Gottfredson	vil	variationen	i	en	sådan	indflydelse	kunne	tilskrives	forskel-

len	på	forældrenes	sociale	klasse,	eksemplificeret	med	Sørens	far,	der	kan	siges	at	spille	en	stor	rolle	

og	have	stor	indflydelse	på	Sørens	valgproces,	fordi	han	er	højtuddannet	og	formentlig	har	været	

igennem	en	tilsvarende	undersøgende	valgproces,	mens	Carolines	forældre	spiller	en	mindre	rolle	og	

har	mindre	indflydelse	i	kraft	af,	at	de	ikke	selv	har	gået	på	gymnasiet	og	således	må	antages	at	have	

et	mindre	kendskab	til	både	gymnasiet	og	de	videregående	uddannelser.	Man	kan	således	sige,	at	

der	er	forskel	på	Søren	og	Carolines	valgprocesser,	fordi	de	begge	er	eksempler	på	elever,	der	repro-

ducerer	og	genskaber	deres	forældres	sociale	orden	og	klasse	(Gottfredson,	2002;	Gottfredson,	2005;	

Højdal	&	Poulsen,	2009:	129)	hvad	angår	deres	valgproces.	Det	bliver	yderligere	bekræftet	af	den	for-

skel,	der	er	på	det	antal	praktikker,	de	hver	især	har	deltaget	i.	Søren	har,	som	han	selv	siger,		

	

”været	rimelig	mange	gange	i	praktik”	

	

idet	han	både	har	været	i		

	

”brobygning	og	praktik	i	folkeskolen”,	og	derudover	gået	”på	en	efterskole,	hvor	at	øh	praktik,	det	

var	kun	noget	10.	klasse	skulle.	Ellers	så	var	det	valgfrit	for	øh,	for	9.	klasser.	Og	jeg	gik	i	9.	Klasse	

på	min	efterskole,	og	jeg	ville	rigtig	gerne	…	jeg	synes,	det	lød	super	spændende.	Så	jeg	spurgte	

min	far,	om	han	ikke	lige	kunne	kontakte	nogen	af	hans	venner,	som	arbejder	på	et	øh	advokat-	

øh	-kontor	her	i	byen.	Øh	og	de	fik	mig	en	traineeplads	øh	fire	dage,	hvor	jeg	så	skulle	ud	og	øh	

arbejde	med	dem	og	se,	hvad	de	laver	og	komme	med	til	nogle	møder.	Øh	så	gav	de	mig	også	

nogle	opgaver,	nogle	universitetsopgaver,	som	jeg	kunne	sidde	og	lege	lidt	med.	Super	

spændende.”	

	

I	ovenstående	uddrag	fremgår	det,	at	Søren	også	selv	aktivt	har	valgt	at	inddrage	sin	far	i	sin	valgpro-

ces,	idet	han	har	spurgt	ham	om	hjælp	til	at	skaffe	en	traineeplads.	Det	er	ligeledes	tilfældet	for	50%	
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af	de	unge,	der	har	deltaget	i	en	undersøgelse13,	som	Epinion	har	foretaget	for	UFM	i	juni	2016	(jf.	

UFM,	2016a;	UFM,	2016b)	forud	for	kampagnen	”Din	fremtid	fortjener	forberedelse”,	der	blev	lance-

ret	i	ultimo	maj	2017	(jf.	bl.a.	UFM	(2017,	8.	juni)).	Den	konkluderer,	at	halvdelen	af	de	adspurgte	

unge	markerer,	at	de,	ligesom	Søren,	spørger	deres	forældre	til	råds	i	forbindelse	med	deres	uddan-

nelsesvalg,	hvorfor	de	også	konkluderer,	at	”forældrene	…	for	mange	unge	[udgør]	det	fortrukne	

valg,	når	de	skal	foretage	deres	studievalg”	(UFM,	2016b:	1).	

Takket	være	sin	far	har	Søren	foruden	trainee-forløbet	også	

	

”været	øh,	hvad	hedder	det,	i	praktik	hos	Apro	Vand,	hvor	min	far	arbejdede.	Det	skaffede	han	

mig.	Og	så	har	jeg	været	for	Blue	Water	også	i	sådan	[en	praktik].	Det	var	også	min	far,	der	skaf-

fede	mig	det.	Øh	og	alle	de	gange,	de	har	været	superspændende.	Og	øh	jeg	kan	godt	lide	at	øh	…	

fordi	de	steder	her,	det	er	hvor	man	sådan	skal	arbejde	med	mennesker.	Man	skal	arbejde	for	så-

dan	en	tanke	om,	at	man	kan	gøre	det	bedre	på	en	eller	anden	måde.	Advokatfirma	…	der	hjælper	

man	jo	folk.	Vi	var	inde	og	høre	noget	med	en	skilsmisse,	og	så	var	vi	inde	også	høre	noget	med	en	

tvangsauktion,	hvor	det	selvfølgelig	for	forsvarsadvokaten	handler	om	at	forsvare	de	her	patienter	

og	sørge	for	de	får	bedst	muligt	ud	af	den	trælse	situation,	de	står	i.	Og	Apro,	de	sætter	vindmøl-

ler	op	og	hjælper	andre	firmaer	med	at	skaffe	mandskab.	Øh	og	Blue	Water	de	hjælper	selvfølge-

lig	andre	firmaer	med	at	fragte	og	…	Man	har	altid	set	de	der	kæmpestore	lastbiler,	hvor	der	står	

Blue	Water	og	fragt	og	sådan	noget.”	

	

Søren	må	således	siges	at	have	deltaget	i	”rimelig	mange”	praktikker	takket	være	sin	far,	der	har	skaf-

fet	ham	dem	alle.	I	modsætning	hertil	har	Caroline	

	

”været	med	mine	forældre	på	arbejde.	Så	fik	jeg	et	indblik	i,	hvordan	de	arbejder,	og	hvordan	

deres	arbejdstider	de	fungerer.	Og	så	bare	praktik”.	

	

Som	hun	selv	formulerer	det,	så	har	hun	altså		

                                                
13	Formålet	med	undersøgelsen	var	at	undersøge,	hvilke	overvejelser	både	unge	og	forældre	gør	sig	i	forbin-
delse	med	studievalget	(UFM,	2016a:	1;	UFM,	2016b:	1),	hvorfor	Epinion	har	adspurgt	både	305	unge	mellem	
18	og	24	år	samt	hhv.	175	forældre	med	en	videregående	uddannelse	og	319	uden	(UFM,	2016a:	4;	UFM,	
2016b:	5). 
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”så	kun	været	i	praktik	én	gang	…	og	det	var	som	frisør,	og	det	fandt	jeg	ud	af,	det	skulle	jeg	i	

hvert	fald	ikke	[griner]	fordi,	at	da	jeg	kom,	der	blev	jeg	næsten	sendt	hjem	igen,	fordi	at	der	var	

faktisk	ikke	rigtig	noget	at	lave,	altså,	så	kunne	jeg	feje	og	lave	lidt	kaffe	og	så	sætte	en	vask	over,	

og	så	kunne	jeg	tage	hjem	…	men	jeg	ville	jo	gerne	have	været	i	praktik	som	politibetjent,	men	det	

er	bare	hammersvært.	Der	er	så	mange,	der	gerne	vil	i	praktik.	Og	så	har	vi	snakket	med	en	fra	

familien,	som	er	politibetjent,	men	han	kunne	ikke	skaffe	mig	noget.”	

	

Hertil	spørger	Søren	”Hvad	så	med	øh,	hvad	hedder	det,	med	militæret?	Har	du	været	derinde	til	det	

der	øh	dag?	Har	du	været	det?”,	hvortil	Caroline	svarer	

	

”Nej,	nej,	jeg	…	altså	jeg	har,	jeg	har	været	deroppe	og	kigge,	fordi	at	min	kærestes	storebror,	han		

har	været	i	militæret	dér,	og	jeg	synes,	det	var	pissespændende	og	jeg	har	også	overvejet	det	

meget,	fordi	at	det	hjælper	også	med	ansøgningen	til	politiet	og	sådan.”	

	

I	relation	til	disse	praktikker	bliver	det	således	tydeligt,	at	både	Søren	og	Caroline	hovedsageligt	be-

nytter	sig	af	de	muligheder,	der	er	blandt	deres	forældre	og	familie,	idet	Søren	har	skaffet	sig	mulig-

heder	gennem	sin	far	og	Caroline	gennem	hhv.	sine	forældre,	en	fra	familien	og	storesøsterens	kære-

ste.	Denne	inddragelse	af	den	øvrige	familie	synes	Caroline	ikke	at	være	ene	om,	eftersom	29%	af	de	

unge,	der	har	deltaget	i	Epinions	føromtalte	undersøgelse	(jf.	UFM,	2016a;	UFM,	2016b),	ligeledes	

markerer,	at	de	spørger	den	øvrige	familie	(dvs.	ældre	søskende	(15%)	og	anden	familie	(14%))	(jf.	

tabel	3,	UFM,	2016b:	2)	til	råds	i	forbindelse	med	deres	uddannelsesvalg.	

Til	trods	herfor	må	der	dog	stadig	siges	at	være	stor	forskel	på	det	antal	praktikker,	som	hhv.	Sø-

ren	og	Caroline	har	deltaget	i,	hvilket	således	endnu	engang	kan	forklares	ud	fra	Gottfredsons	teori	

om	afgrænsninger	og	kompromiser	og	antagelsen	om,	at	forældrenes	sociale	klasse	kan	skabe	ulig-

hed	i	elevernes	valgproces	(Gottfredson,	2002;	Gottfredson,	2005;	Højdal	&	Poulsen,	2009:	127-156).	

Ud	fra	denne	antagelse	kan	en	forklaring	nemlig	være,	at	Søren	også	har	haft	flere	praktikmuligheder	

end	Caroline,	fordi	hans	far,	i	kraft	af	at	være	højtuddannet,	tilhører	en	anden	social	klasse	end	Caro-

lines	forældre.	Det	kan	således	antages	også	at	være	tilfældet	for	antallet	af	Sørens	kontra	Carolines	

acceptable	uddannelses-	og	karrieremuligheder	(Højdal	&	Poulsen,	2009:	129),	eftersom	sandsynlig-

heden	for,	at	Søren	har	foretaget	afgrænsninger	af	sine	muligheder	førend	han	har	forstået	dem	



Master	i	Vejledning,	Masterprojekt:	Karrierekompetencer	i	gymnasiet	
Mia	Hildebrandt	Wolff,	20070862	

	

	 39	

(Gottfredson,	2002:	94),	formentlig	er	mindre	end	i	Carolines	tilfælde,	eftersom	han,	takket	være	sin	

fars	sociale	klasse,	har	haft	flere	praktikmuligheder,	og	således	også	flere	muligheder	end	Caroline	

for	at	lære	at	opfatte	og	forstå	egenskaber	både	ved	sig	selv	og	ved	de	forskellige	beskæftigelsesmu-

ligheder,	han	har	afprøvet	såvel	som	”the	place	of	both	in	the	social	world”	(Gottfredson,	2002:	93).	

På	det	tekniske	gymnasium	er	der	i	forlængelse	heraf	et	enkelt	eksempel	på	en	tilsvarende	ulig-

hed,	som	handler	om,	at	Jakob	ikke	ved		

	

”hvordan	cv’et	ser	ud	sådan	professionelt”,	hvorimod	Maria	”ved	det	sådan	lidt,	men	kun	fra	så-

dan	forældre.”	

	

Maria	har	altså	sine	forældre	at	takke	for,	at	cv-skrivning	kan	siges	at	være	en	forenelig	og	tilgængelig	

mulighed	for	hende	(Gottfredson,	2002:	91;	Højdal	&	Poulsen,	2009:	130-131),	mens	det	ikke	er	til-

fældet	for	Jakob.	Vi	får	dog	ingen	yderligere	informationer	om	hverken	Marias	eller	Jakobs	forældres	

sociale	klasse,	hvorfor	årsagen	til	denne	ulighed	ikke	med	sikkerhed	kan	tilskrives	dette.	

	

4.2.1	Opsummering	på	forældre	og	familie	

Helt	overordnet	er	forældre	og	familie	endnu	et	parameter,	der	har	indflydelse	på	elevers	valgproces	

i	forbindelse	med	valg	af	uddannelse	og	karriere,	fordi	de	bl.a.	både	stiller	krav	og	støtter	deres	

barn/familiemedlem	i	denne	proces.	Derudover	er	der	i	mit	datamateriale	eksempler	på,	at	forældre	

og	familie	kan	udvide	deres	barns/familiemedlems	både	kendskab	til	og	afprøvning	af	specifikke	ud-

dannelser	og	job,	hvilket	dog	varierer	fra	familie	til	familie.	Ifølge	Gottfredson	skyldes	denne	ulighed	

forældrenes	og	familiens	sociale	klasse,	som	unge,	når	de	skal	vælge	uddannelse	og	karriere,	har	en	

tendens	til	at	genskabe	og	reproducere	(Gottfredson,	2002;	Gottfredson,	2005;	Højdal	&	Poulsen,	

2009:	129).	Det	er	derfor	endnu	et	parameter,	jeg	vil	inddrage,	når	jeg	i	det	følgende	vil	forsøge	at	

besvare	anden	del	af	min	problemformulering,	der	handler	om	at	udvikle	konkrete	vejledningsaktivi-

teter,	der	kan	kvalificere	Studievalg	Danmarks	bidrag	til	styrkelsen	af	elevers	karrierekompetencer.	
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5 Analyse:	Anden	del		

I	denne	anden	del	af	analysen	vil	fokus	være	mere	fremadrettet,	praktisk	og	konkret,	idet	hensigten	

som	bekendt	er	at	forsøge	at	inddrage	ovenstående	to	parametre	fra	første	del	af	analysen	til	at	ud-

vikle	konkrete	vejledningsaktiviteter,	der	kan	kvalificere	Studievalg	Danmarks	bidrag	til	styrkelsen	af	

gymnasieelevers	karrierekompetencer,	og	samtidig	bidrage	til	en	fremtidssikring	af	Studievalgs	vej-

ledning.		

I	forsøget	herpå	vil	jeg	endnu	engang	inddrage	teoretiske	perspektiver	fra	hhv.	John	D.	Krumboltz,	

Bill	Law	og	Linda	S.	Gottfredson	for	på	den	måde	fortsat	at	tilføre	et	teoretisk	og	overordnet	niveau	

til	dette	mere	praktiske	og	konkrete	niveau.	Inddragelsen	af	Bill	Laws	progressive	læringstrappe	(jf.	

figur	10.2	i	Law,	2006:	174)	vil	være	gennemgående	i	denne	anden	del	af	analysen,	idet	den	kan	bru-

ges	til	både	at	planlægge	og	udvikle	forskellige	niveauer	af	karriereudviklingsaktiviteter	såvel	som	til	

at	identificere	forskellige	karriereudviklende	færdigheder	(Law,	2006)	eller	kompetencer.	Lærings-

trappen	består	af	i	alt	fire	niveauer,	som	hver	især	bygger	videre	og	oven	på	hinanden:	

	

1. Opfatte:		 Indsamle	og	sammenkæde	informationer	om	fx	job,	karriere	og	sig	selv.	

2. Filtrere:	 		 Sammenligne	informationer	og	anvende	begreber	til	at	skabe	fortællinger.	

3. Fokusere:	 Behandle	synspunkter	ift.	karrierevalg	og	indtage	personligt	synspunkt.	

4. Forstå:	 	 Udvikle	forklaringer	på	og	forudse	konsekvenser	af	eget	karrierevalg.	

(Law,	2006:	172-190).	

	

Jeg	vil	således	anvende	disse	fire	niveauer	til	først	at	udvikle	tre	forskellige	vejledningsaktiviteter	og	

dernæst	til	at	identificere	de	tre	aktiviteters	niveau	af	karrierekompetenceudvikling.	Jeg	vil	derud-

over	anvende	Studievalg	Østjyllands	tre	overlappende	faser	eller	dimensioner	Viden,	Selvindsigt	og	

Handling	(Uddannelsesguiden,	2014,	16.	december)	(jf.	afsnit	1.3.2)	til	at	placere	de	tre	vejlednings-

aktiviteter	i	Studievalg	Østjyllands	nuværende	måde	at	tænke	vejledning	og	valgproces	på.	

	 De	tre	konkrete	vejledningsaktiviteter,	som	jeg	vil	analysere	i	det	følgende,	er:	

	

1. Obligatorisk	arrangement	med	fokus	på	job	og	karriere	

2. Forældre	og	familie	som	rollemodeller	

3. Før-	og	efter-refleksionsaktiviteter	



Master	i	Vejledning,	Masterprojekt:	Karrierekompetencer	i	gymnasiet	
Mia	Hildebrandt	Wolff,	20070862	

	

	 41	

	

5.1	Obligatorisk	arrangement	med	fokus	på	job	og	karriere		

Et	af	de	parametre,	der	på	baggrund	af	analysens	første	del	må	siges	især	at	have	indflydelse	på	ele-

vers	valgproces	i	forbindelse	med	valg	af	uddannelse	og	karriere,	er	deres	obligatoriske	deltagelse	i	

såkaldte	”exploratory	activities”	(Mitchell	et	al.,	1999:	115),	der	giver	mulighed	for	at	afprøve,	udfor-

ske	og	dermed	nuancere	deres	læring,	synspunkter	og	forestillinger	om	konkrete	uddannelser	og	job	

”i	en	specifik	sammenhæng”	(Law,	2006:	189).	Eleverne	i	de	to	fokusgrupper	fremhæver	som	be-

kendt	både	uddannelses-	og	refleksionsaktiviteter,	især	arrangementet	Studie-	og	Karrieredag,	fordi	

det	har	bidraget	med	et	bredt	og	aktivt	møde	med	og	oplevelse	af	forskellige	uddannelses-	og	karrie-

remuligheder,	samt	brobygning,	Studiepraktik	og	mere	refleksive	opgaveskrivninger,	fordi	deltagel-

sen	heri	har	gjort	flere	af	eleverne	mere	nuancerede	i	deres	forestillinger	og	mere	afklarede	i	forhold	

til	deres	valg	af	uddannelse	og	karriere.	I	modsætning	hertil	fremhæver	flere	af	eleverne,	at	de	til	

gengæld	savner	og	mangler	arbejdsmarkedsaktiviteter,	hvorfor	den	første	oplagte	og	konkrete	vej-

ledningsaktivitet	kunne	være,	at	

	

Studievalg	Danmark	udvikler	et	obligatorisk	arrangement,	der	både	belyser	og	giver	eleverne	mu-

lighed	for	at	udforske	og	afprøve	forskellige	job-	og	karrieremuligheder.	

	

Det	kunne	fx	være	i	form	af	

	

• Jobpraktik	(jf.	Anders’	forslag	i	afsnit	4.1.3)	

• Virksomhedsbesøg	

• Karriereoplæg	med	oplægsholdere	med	forskellige	job	inden	for	samme	branche	

	

Det	vil	være	fælles	for	disse	tre	forslag,	at	det	er	arrangementer,	der	vil	give	eleverne	mulighed	for	at	

møde	og	udforske	flere	forskellige	og	specifikke	fremtidsperspektiver	(Law,	2006:	171)	og	”karriere”-

roller	(Law,	2006:	189),	hvilket	ifølge	Law	som	bekendt	er	essentielt	for	at	kunne	udvikle	karriereud-

viklende	færdigheder	eller	kompetencer	(Law,	2006:	189-190).	Det	er	ifølge	Law	især	bredden,	der	er	

vigtig,	fordi	”jo	større	bredde	disse	kontakter	udgør,	jo	bredere	rammer	for	valg	kan	en	person	kon-
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struere”	(Law,	2006:	170-171).	En	detalje	for	arrangementet	kunne	derfor	med	fordel	være,	at	ele-

verne	som	minimum	skal	i	jobpraktik	hos,	besøge	eller	høre	oplæg	fra	to-tre	forskellige	erhvervsper-

soner	med	forskellige	uddannelses-,	job-	og	karriereveje.	

Uanset	formatet	kan	en	del	af	Studievalg	Danmarks	rolle	således	være	at	rekruttere	disse	er-

hvervspersoner	fra	forskellige	brancher	og	job,	hvilket	ikke	vil	være	nyt	for	os.	Det	er	noget,	vi	har	

både	erfaringer	med	og	netværk	til	i	kraft	af	vores	mangeårige	planlægning	og	afvikling	af	Studie-	og	

Karrieredag	såvel	som	et	pilotprojekt,	hvor	flere	af	Studievalgcentrene	i	samarbejde	med	Danmarks	

teknologiske	alliance	Engineer	the	future	(jf.	Engineer	the	future,	u.å.)	har	arrangeret	en	række	inge-

niørvirksomhedsbesøg	for	udvalgte	gymnasieelever	(jf.	bl.a.	Sonne,	2016).	Vi	ved	på	baggrund	heraf,	

hvor	vigtig	forberedelsen	er	af	disse	erhvervspersoner.	Et	forslag	inspireret	af	både	Law	og	Krumboltz	

kunne	således	være,	at	Studievalg	Danmark	forbereder	alle	erhvervspersonerne	på	følgende:	

	

1. Fortæl	om	og	vis	gerne	eksempler	fra	dit	konkrete	job.	

2. Fortæl	din	valghistorie	med	fokus	på,	hvordan	du	traf	dine	uddannelses-	og	karrierevalg,	samt	

hvordan	du	er	kommet	dertil,	hvor	du	er	i	dag.	

	

Denne	todelte	opgave	vil	således	først	og	fremmest	give	eleverne	mulighed	for	at	få	belyst	og	udfor-

sket	erhvervspersonernes	forskellige	job,	fremtidsperspektiver	(Law,	2006:	171)	og	”karriere”-roller	

(Law,	2006:	189),	hvilket	ifølge	Law	er	vigtigt	for	at	kunne	udvikle	karriereudviklende	færdigheder	el-

ler	kompetencer	(Law,	2006:	189-190).	Anden	del	af	opgaven	vil	desuden	give	eleverne	indblik	i	an-

dre	menneskers	måder	at	træffe	valg	på.	Det	kan	potentielt	bidrage	til	en	belysning	af	tilfældigheder-

nes	betydning	for	diverse	valg,	hvilket	ifølge	Krumboltz	er	vigtigt,	fordi	det	kan	bidrage	til	elevernes	

læring	om	hidtil	ukendte	job-	og	karrieremuligheder	(Mitchell	et	al.,	1999:	115).	

	

Aktivitetens	karrierekompetenceniveau	

Elevernes	deltagelse	i	et	sådan	obligatorisk	arrangement	med	fokus	på	job	og	karriere,	fx	i	form	af	

jobpraktik,	virksomhedsbesøg	eller	karriereoplæg,	kan	således	siges	at	være	en	konkret	vejlednings-

aktivitet,	der	først	og	fremmest	formår	at	imødekomme	flere	af	elevernes	efterspørgsel	efter	afprøv-

ning	og	Handling	(jf.	afsnit	1.3.2).	Det	vil	samtidig	være	en	vejledningsaktivitet,	der	kan	styrke	og	ud-

vikle	elevernes	karrierekompetencer	på	flere	af	Laws	trin.	Først	og	fremmest	det	første	(opfatte)	og	
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andet	trin	(filtrere),	fordi	det	giver	eleverne	mulighed	for	at	indsamle,	sammenkæde	(trin	1)	og	sam-

menligne	(trin	2)	informationer	(Law,	2006:	174)	om	flere	forskellige	både	job,	fremtidsperspektiver	

(Law,	2006:	171),	”karriere”-roller	(Law,	2006:	189)	og	ikke	mindst	også	valghistorier	og	valgstrate-

gier,	hvilket	kan	bidrage	til	elevernes	Viden	(jf.	afsnit	1.3.2).	Belysningen	af	valghistorier	og	valgstra-

tegier	vil	desuden	bidrage	til	styrkelsen	og	udviklingen	af	elevernes	karrierekompetencer	på	Laws	

tredje	trin	(fokusere),	fordi	det	har	potentiale	til	at	gøre	dem	i	stand	til	at	behandle	forskellige	syns-

punkter	på	at	vælge	og	ikke	mindst	indtage	deres	eget	i	forhold	til	deres	måde	at	vælge	på	(Law,	

2006:	174).		

I	relation	til	dette	obligatoriske	arrangement	kan	endnu	en	konkret	vejledningsaktivitet	desuden	

være,	at	Studievalg	Danmark	inddrager	forældre	og	familie	som	disse	deltagende	erhvervspersoner	

for	på	den	måde	potentielt	at	gøre	dem	til	rollemodeller	og	netværk	for	flere	end	deres	egne	børn,	

hvilket	er	et	forslag,	jeg	vil	analysere	i	det	følgende.	

	

5.2	Forældre	og	familie	som	rollemodeller	

I	første	del	af	min	analyse	er	det	som	bekendt	tydeligt,	at	elever	inddrager	og	trækker	på	både	foræl-

dre	og	familie	i	forbindelse	med	deres	valgproces.	Samtidig	må	der	dog	også	siges	at	være	en	ulighed	

i,	hvordan	og	hvor	meget	de	enkelte	forældre	og	den	enkelte	familie	formår	at	bidrage	i	den	forbin-

delse,	hvilket	ifølge	Gottfredson	skyldes	forskellen	på	forældrenes	sociale	klasse	(Gottfredson,	2002;	

Gottfredson,	2005;	Højdal	&	Poulsen,	2009:	129).	I	forlængelse	heraf	opstiller	hun	en	model	(jf.	Gott-

fredson,	2005:	87;	figur	6.6	i	Højdal	&	Poulsen,	2012:	150),	der	synes	relevant	at	inddrage	i	denne	an-

den	del	af	analysen,	eftersom	hun	her	opstiller	forskellige	vejledningsstrategier	for,	hvordan	man	

som	vejleder	kan	minimere	denne	ulighed	og	således	være	med	til	at	gøre	både	valgprocessen	og	

styrkelsen	og	udviklingen	af	karrierekompetencer	mere	lige	for	alle	elever.	Det	synes	især	relevant	at	

inddrage	den	strategi,	der	går	ud	på,	at	man	som	vejleder	skal	”tilbyde	en	bred	vifte	af	oplevelser	og	

erfaringer”	(Højdal	&	Poulsen,	2012:	151)	for	på	den	måde	at	”udvide	perspektivet	for	unge,	som	al-

lerede	har	udelukket	forskellige	sektorer	af	arbejdslivet	og	bedømt	dem	som	uacceptable”	(Højdal	&	

Poulsen,	2012:	151).	Det	kan	fx	gøres	ved	”at	præsentere	dem	[eleverne]	for	den	forskellighed	af	in-

divider,	som	befolker	de	forskellige	erhverv”	(Højdal	&	Poulsen,	2012:	151)	for	derved	at	”hjælpe	
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dem	med	at	nedbryde	deres	selvbegrænsende	stereotyper,	fx	vedrørende	…	klasse,	som	har	så	afgø-

rende	indflydelse	på	erhvervsvalget”	(Højdal	&	Poulsen,	2012:	151)	og	således	også	styrkelsen	og	ud-

viklingen	af	deres	karriereudviklende	færdigheder	eller	kompetencer	(Law,	2006:	189-190).	

Det	kan	således	være	et	argument	for,	at	en	konkret	vejledningsaktivitet	kan	være,	at		

	

Studievalg	Danmark	inddrager	elevernes	forældre	og	familie	som	erhvervspersoner	fra	forskellige	

erhverv	fx	i	forbindelse	med	de	foreslåede	arrangementer	jobpraktik,	virksomhedsbesøg	eller	kar-

riereoplæg.		

	

En	sådan	vejledningsaktivitet	vil	således	ifølge	Gottfredson	gøre	Studievalg	Danmark	i	stand	til	at	

mindske	den	ulighed,	hun	mener,	der	kan	være	i	elevers	valgproces	samt	i	styrkelsen	og	udviklingen	

af	deres	karrierekompetencer,	fordi	forældre	og	familie	således	vil	være	rollemodeller	og	netværk	for	

flere	end	deres	egne	børn	og	familiemedlemmer.	Dermed	vil	de	i	kraft	af	deres	sociale	klasse	samt	

deres	konkrete	uddannelse	og	job	potentielt	kunne	hjælpe	nogle	elever	”med	at	nedbryde	deres	

selvbegrænsende	stereotyper”	(Højdal	&	Poulsen,	2012:	151)	og	på	den	måde	udvide	deres	mængde	

af	acceptable	uddannelses-	og	karrieremuligheder	(Højdal	&	Poulsen,	2009:	129).	

Denne	forældre-	og	familieinddragelse	er	ligeledes	noget,	man	har	gode	erfaringer	med	fra	pro-

jektet	”Karrierefokus	–	i	og	efter	gymnasiet”	i	forbindelse	med	en	karrieredag,	hvor	forældre	har	

holdt	oplæg	og	således	fortalt	om	og	præsenteret	eleverne	for	”mange	forskellige	veje	til	et	arbejds-

liv,	hvor	den	røde	tråd	var,	at	ingen	var	gået	den	”lige	vej””	(Katznelson	et	al.,	2016:	89).	Inddragelsen	

af	forældre	og	familie	som	erhvervspersoner	har	således	også	potentiale	til	at	belyse	tilfældets	be-

tydning,	som	ifølge	Krumboltz	ligeledes	er	vigtigt	i	relation	til	styrkelsen	af	elevernes	karrierekompe-

tencer	(Mitchell	et	al.,	1999:	115).	Som	en	lærer	fra	projektet	formulerer	det,	så	kan	inddragelsen	

heraf	give	”eleverne	en	indsigt	i,	at	livet	har	mange	retninger,	og	at	de	nok	skal	ende	et	sted	engang	

selvom	de	ikke	går	den	lige	vej	med	topkarakterer	i	alt.	Det	var	meget	afstressende	for	eleverne	at	få	

indsigt	i	–	og	noget	de	virkelig	bed	mærke	i”	(Katznelson	et	al.,	2016:	89).	

	

Aktivitetens	karrierekompetenceniveau	

Inddragelsen	af	forældre	og	familie	som	rollemodeller	i	forbindelse	med	fx	jobpraktik,	virksomheds-

besøg	eller	karriereoplæg	er	en	konkret	vejledningsaktivitet,	der	først	og	fremmest	har	potentiale	til	

at	minimere	den	ulighed,	der	kan	være	i	elevers	valgproces	pga.	forældre	og	families	sociale	klasse.	
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Derudover	må	det	også	siges	at	være	en	aktivitet,	der,	ligesom	forslaget	om	enten	jobpraktik,	virk-

somhedsbesøg	eller	karriereoplæg	(jf.	afsnit	5.1),	formår	at	styrke	og	udvikle	elevernes	karrierekom-

petencer	på	Laws	både	første	(opfatte),	andet	(filtrere)	og	tredje	trin	(fokusere).	Det	vil	det,	fordi	det	

ligeledes	giver	eleverne	mulighed	at	indsamle,	sammenkæde	(trin	1)	og	sammenligne	informationer	

(trin	2)	og	at	behandle	synspunkter	(trin	3)	fra	flere	”specifikke	”karriere”-roller”	(Law,	2006:	189),	

hvilket	ifølge	Law	er	essentielt	for	netop	at	udvikle	karrierekompetencer	(Law,	2006:	189-190).	Det	vil	

således	også	være	en	vejledningsaktivitet,	der	vil	udvide	eleverne	Viden	(jf.	afsnit	1.3.2)	om	forskel-

lige	og	konkrete	både	job,	arbejdsopgaver	og	måder	at	vælge	på.	

I	et	forsøg	på	yderligere	at	kvalificere	Studievalg	Danmarks	bidrag	til	styrkelsen	af	elevernes	karri-

erekompetencer	vil	jeg	i	det	følgende	foreslå	og	analysere	en	tredje	vejledningsaktivitet	i	form	af	før-	

og	efter-refleksionsaktiviteter.		

	

5.3	Før-	og	efter-refleksionsaktiviteter	

Før-	og	efter-refleksionsaktiviteter	er	valgt	som	en	tredje	konkret	vejledningsaktivitet	af	flere	årsa-

ger.	Først	og	fremmest	fordi	første	del	af	min	analyse	peger	på,	at	sådanne	aktiviteter	kan	have	ind-

flydelse	på	elevers	valgproces,	fordi	de	giver	dem	mulighed	for	mere	refleksivt	at	sammenkoble	de-

res	læring,	dvs.	at	undersøge	den	”i	en	specifik	sammenhæng”	(Law,	2006:	189)	(jf.	Carolines	

opgaveskrivning	i	afsnit	4.1.2).	Dernæst	er	de	også	valgt,	fordi	det	er	min	antagelse,	at	et	supplement	

af	sådanne	før-	og	efter-refleksionsaktiviteter	kan	kvalificere	gymnasieelevers	deltagelse	i	såkaldte	

”exploratory	activities”	(Mitchell	et	al.,	1999:	115),	fordi	det	giver	dem	mulighed	for	at	undersøge	de-

res	læring	ikke	kun	til	selve	aktiviteten,	men	således	også	både	før	og	efter.	Det	understøttes	af	Ce-

FUs	følgeforskning	af	projektet	”Karrierefokus	–	i	og	efter	gymnasiet”,	der	konkluderer,	at	det	netop	

er	denne	’indpakning’	”i	refleksions-	og	dialogprocesser”	(Katznelson	et	al.,	2016:	20)	og	ikke	”aktivi-

teterne	i	sig	selv,	…	der	bringer	aktiviteterne	over	til	at	blive	karrierelæring”	(Katznelson	&	Lundby,	

2015:	18),	hvorfor	jeg	således	finder	forslaget	om	en	sådan	vejledningsaktivitet	relevant	i	relation	til	

denne	anden	del	af	analysen.	

En	teoretiker,	der,	udover	at	beskæftige	sig	med	vigtigheden	af	at	deltage	i	sådanne	”exploratory	

activities”	(Mitchell	et	al.,	1999:	115),	ligeledes	mener,	at	formålet	med	vejledning	er,	”at	individet	

skal	lære	at	håndtere	overgange	og	valgprocesser	på	en	både	åben	og	fokuseret	måde”	(Hutters	&	

Lundby,	2014b:	12),	er	John	D.	Krumboltz	i	forbindelse	med	hans	Planned	Happenstance-teori.	Hans	
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fokus	i	denne	teori	er	nemlig	rettet	også	mod	vejledning	og	mod	vejlederens	rolle	i	forbindelse	med	

elevernes	deltagelse	i	sådanne	aktiviteter	såvel	som	deres	karriererelaterede	spørgsmål	og	proble-

mer	(Mitchell	et	al.,	1999;	Højdal	&	Poulsen,	2009:	102+113-114),	hvilket	gør	ham	relevant	også	i	re-

lation	til	disse	før-	og	efter-refleksionsaktiviteter	og	deres	potentiale	i	forhold	til	at	styrke	elevernes	

karrierekompetencer.	

I	relation	til	Planned	Happenstance	mener	Krumboltz,	at	det	er	vejlederens	opgave	at	stå	for	dette	

forarbejde,	der	ifølge	ham	går	ud	på	at	lære	eleverne	at	skabe,	være	opmærksom	på	og	integrere	til-

fældige	begivenheder	i	deres	karriereudvikling	(Mitchell	et	al.,	1999:	117).	Som	han	også	formulerer	

det:	

	

Counselors	need	to	teach	clients	to	engage	in	exploratory	acitivities	to	increase	the	probability	

that	the	clients	will	discover	unexpected	career	opportunities	(Mitchell	et	al.,	1999:	115).		

	

Vejlederen	har	således	en	rolle	forud	for	elevernes	deltagelse	i	sådanne	aktiviteter,	eftersom	det	

ifølge	Krumboltz	er	vejlederens	opgave	at	klæde	eleverne	på	til	at	være	modtagelige	overfor	disse	

tilfældigheder	(Mitchell	et	al.,	1999:	117)	i	relation	til	deres	valgproces.	

Ifølge	Krumboltz	kræver	det	først	og	fremmest,	at	man	som	vejleder	forbereder	eleverne	på	en	

vejledningsproces,	hvor	tilfældige	begivenheder	er	en	normal	og	nødvendig	del	(Mitchell	et	al.,	1999:	

121).	Desuden	er	det	nødvendigt	at	bidrage	til	elevernes	udvikling	af	følgende	fem	kompetencer	

(Mitchell	et	al.,	1999:	118):	

	

1. Nysgerrighed	

2. Vedholdenhed	

3. Fleksibilitet	

4. Optimisme	

5. Risikovillighed14	

	

Derudover	er	det	ifølge	Krumboltz	også	vejlederens	opgave	at	facilitere	elevernes	læring,	hvad	angår	

følgende	fire	trin:	

                                                
14	Frit	oversat	fra	Mitchell	et	al.,	1999:	118.	
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1) At	normalisere	at	tilfældet	og	Planned	Happenstance	tidligere	har	spillet	en	rolle	i	elever-

nes	liv	samt	italesætte	de	handlinger,	de	har	foretaget	i	den	forbindelse.	

2) At	assistere	eleverne	i	at	transformere	deres	nysgerrighed	til	lærings-	og	udforskningsmu-

ligheder.	

3) At	lære	eleverne	selv	at	skabe	rum	for,	at	tilfældige	begivenheder	kan	opstå.		

4) At	lære	eleverne	at	mestre	handlingsblokader	(Mitchell	et	al.,	1999:	121-122).	

	

Det	bliver	således	tydeligt,	at	Planned	Happenstance-interventioner	kræver	et	forudgående	arbejde,	

hvorfor	Krumboltz	således	kan	bruges	til	at	argumentere	for,	at	en	konkret	vejledningsaktivitet	kan	

være,	at		

	

Studievalg	Danmark	møder	og	arbejder	med	elevernes	refleksions-	og	dialogprocesser	omkring	fx	

tilfældigheders	betydning	forud	for	deres	deltagelse	i	”exploratory	activities”.		

	

Ifølge	CeFUs	følgeforskning	af	projektet	”Karrierefokus	–	i	og	efter	gymnasiet”	er	det	dog	i	relation	til	

styrkelsen	af	elevernes	karrierekompetencer	ligeså	vigtigt	med	efter-refleksionsaktiviteter,	fordi	det	

som	bekendt	først	er	”når	aktiviteterne	’pakkes	ind’	i	refleksions-	og	dialogprocesser,	at	eleverne	får	

mulighed	for	at	koble	de	erfaringer	og	den	nye	viden,	de	tilegner	sig	gennem	aktiviteterne,	til	deres	

egen	proces”	(Katznelson	et	al.,	2016:	20)	og	således	udvikle	deres	karrierekompetencer.	Det	kan	så-

ledes	være	et	argument	for,	at	en	konkret	vejledningsaktivitet	ligeledes	kan	være,	at	

	

Studievalg	Danmark	møder	og	arbejder	med	elevernes	refleksions-	og	dialogprocesser	efter	deres	

deltagelse	i	et	sådan	arrangement.	

	

Jeg	vil	derfor	i	det	følgende	præsentere	og	analysere	følgende	tre	forslag	til	refleksionsaktiviteter,	

hhv.	to	før-refleksionsaktiviteter	og	én	efter-refleksionsaktivitet,	der	alle	er	inspireret	hovedsageligt	

af	Krumboltz’	teori	om	Planned	Happenstance:		
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1. Hvad	har	tilfældet	betydet	for	dig?	

2. Forberedelse	af	interviewspørgsmål15	

3. Forskellige	måder	at	vælge	på16	

	

5.3.1	Hvad	har	tilfældet	betydet	for	dig?	

Som	bekendt	kræver	omsætningen	af	Krumboltz’	teori	til	praksis	først	og	fremmest,	at	man	som	vej-

leder	italesætter	over	for	eleverne,	at	deres	uddannelses-	og	karrierevalg	er	en	proces,	hvor	tilfæl-

dige	begivenheder	er	normale	og	nødvendige	(Mitchell	et	al.,	1999:	121).	

En	indledende	før-refleksionsaktivitet	kan	derfor	være,	at	vejledere	fra	Studievalg	Danmark	facili-

terer	et	gruppearbejde,	hvor	eleverne	får	mulighed	for	at	drøfte	eksempler	på	tilfældigheder	for	på	

den	måde	at	rette	deres	opmærksomhed	mod	tilfældets	betydning	for	både	egne	og	andres	valg	og	

overgange.	Den	konkrete	øvelse	kunne	være	at	bede	eleverne	i	den	enkelte	gruppe	om	først	hver	for	

sig	at	genkalde	sig	en	situation,	hvor	tilfældet	tidligere	har	spillet	en	rolle	i	deres	liv.	Dernæst	kan	

man	bede	eleverne	om	skiftevis	i	plenum	at	beskrive	situationen	og	især	de	handlinger,	de	har	fore-

taget,	hvortil	de	andre	elever	opfodres	til	at	stille	uddybende	spørgsmål	undervejs.	

	

Aktivitetens	karrierekompetenceniveau	

Dette	gruppearbejde	vil	således	kunne	bidrage	til	styrkelsen	og	udviklingen	af	elevernes	karrierekom-

petencer	på	Laws	første	trin	(opfatte),	som	handler	om	at	indsamle	og	sammenkæde	informationer	

(Law,	2006:	174)	om	tilfældets	betydning	for	egne	og	andres	valg	og	overgange,	hvorved	det	bidrager	

til	elevernes	både	Viden	og	Selvindsigt	(jf.	afsnit	1.3.2).	Derudover	er	det	min	antagelse,	at	gruppear-

bejdet	ligeledes	har	potentiale	til	at	kunne	udvikle	fire	af	de	fem	kompetencer,	som	Krumboltz	opli-

ster	som	værende	vigtige	i	relation	til	at	være	modtagelig	over	for	tilfældigheder	og	ikke-planlagte	

begivenheder	(Mitchell	et	al.,	1999:	115).	Det	drejer	sig	om	elevernes	både	nysgerrighed,	vedholden-

hed	og	optimisme,	idet	den	kan	inspirere	til	denne	nye	og	anderledes	måde	at	tænke	og	arbejde	med	

deres	uddannelses-	og	karrierevalg	på,	såvel	som	deres	risikovillighed	i	forhold	til	at	turde	dele	tidli-

gere	oplevelser	og	erfaringer	(Mitchell	et	al.,	1999:	118).	Sidst,	men	ikke	mindst,	vil	den	også	kunne	

                                                
15	Jeg	har	hentet	inspiration	til	denne	før-refleksionsaktivitet	i	en	øvelse,	jeg	har	udviklet	i	min	eksamensopgave	
på	modul	1	på	Masteruddannelsen	i	Vejledning	(Wolff,	2016).	
16	Jeg	har	hentet	inspiration	til	denne	før-refleksionsaktivitet	i	refleksionsøvelsen	”Fire	måder	at	vælge	på”	fra	
projektet	”Karrierefokus	–	i	og	efter	gymnasiet”	(Karrierefokus,	(u.å.)).	
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facilitere	elevernes	læring,	hvad	angår	det	første	af	Krumboltzs	fire	trin,	som	handler	om	at	normali-

sere,	at	tilfældigheder	tidligere	har	spillet	en	rolle	i	elevernes	liv	(Mitchell	et	al.,	1999:	121).	

	

5.3.2	Forberedelse	af	spørgsmål	

Ifølge	Krumboltz	er	det	som	bekendt	også	vigtigt,	at	eleverne	lærer	”to	take	action”	(Mitchell	et	al.,	

1999:	117),	fx	at	stille	spørgsmål	(Mitchell	et	al.,	1999:	118),	da	det	er	nødvendigt	for	at	kunne	”gene-

rate	and	find	opportunities”	(Mitchell	et	al.,	1999:	117).	Et	andet	forslag	til	en	refleksionsaktivitet,	

som	Studievalg	Danmark	kan	implementere	forud	for	elevernes	deltagelse	i	”exploratory	activities”,	

kan	derfor	være	at	facilitere	elevernes	forberedelse	af	en	række	spørgsmål,	de	kan	stille	til	de	for-

skellige	erhvervspersoner.	Det	kan	helt	konkret	foregå	ved,	at	eleverne	først	ser	en	række	korte	film	

med	forskellige	personer,	der	fortæller	om	deres	job-	og	karriereveje	(jf.	bilag	4	for	eksempler	på	så-

danne	små	job-	og	karrierefilm).	Herefter	skal	de	i	grupper	formulere	en	række	spørgsmål,	der	kan	

være	interessante	at	stille	til	disse	personer.	Ligesom	i	den	første	før-refleksionsaktivitet	(jf.	afsnit	

5.3.1)	kan	vejledere	fra	Studievalg	Danmark	med	fordel	også	her	bede	eleverne	om	at	være	særligt	

opmærksomme	på	de	handlinger,	som	personerne	har	foretaget	i	forbindelse	med	deres	uddannel-

ses-	og	karrierevalg.	På	den	måde	vil	man	kunne	inspirere	eleverne	til	at	forberede	spørgsmål,	der	

spørger	ind	til	disse	handlinger,	hvis	ikke	det	bliver	belyst	i	filmene,	hvilket	vil	muliggøre	en	italesæt-

telse	og	afdækning	af,	hvilke	aktive	handlinger	og	hvilken	læring,	der	kan	ske	at	have	haft	betydning	

for	en	konkret	uddannelses-	og	karrierevej.	

	

Aktivitetens	karrierekompetenceniveau	

Det	vil	således	være	endnu	en	refleksionsaktivitet,	der	formår	at	bidrage	til	styrkelsen	af	elevernes	

karrierekompetencer	på	Laws	både	første	(opfatte)	og	andet	trin	(filtrere),	eftersom	det	forbereder	

eleverne	på	at	kunne	indsamle,	sammenkæde	(trin	1)	og	sammenligne	informationer	(trin	2)	(Law,	

2006:	174)	og	Viden	(jf.	afsnit	1.3.2)	om	både	forskellige	uddannelser,	job,	handlinger	og	veje.	Denne	

forberedelse	af	spørgsmål	vil	derudover	også	formå	at	facilitere	elevernes	læring,	hvad	angår	det	an-

det	af	Krumboltzs	fire	trin,	som	går	på	at	assistere	eleverne	i	at	transformere	deres	nysgerrighed	til	

lærings-	og	udforskningsmuligheder	(Mitchell	et	al.,	1999:	121).	

Hvis	vejlederne	fra	Studievalg	Danmark	derudover	også	giver	eleverne	mulighed	for	at	øve	disse	

spørgsmål	på	hinanden	for	på	den	måde	at	gøre	dem	trygge	i	situationen	forud	for	den	’virkelige’	si-
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tuation,	vil	vejledere	fra	Studievalg	Danmark	ligeledes	kunne	facilitere	en	læring,	hvad	angår	Krum-

boltzs	både	tredje	og	fjerde	trin.	Disse	to	trin	handler	om	at	lære	eleverne	hhv.	at	skabe	rum	for,	at	

tilfældige	begivenheder	kan	ske,	og	at	mestre	handlingsblokader	(Mitchell	et	al.,	1999:	122),	hvis	de	

fx	står	i	en	situation,	hvor	de	går	i	stå	eller	ikke	tør	skride	til	handling,	hvilket	således	også	vil	bidrage	

til	elevernes	Handling	i	form	af	at	forberede	dem	på	at	deltage	i	aktiviteter	og	samtaler	med	andre	

mennesker	(jf.	afsnit	1.3.2).	

	

5.3.3	Forskellige	måder	at	vælge	på	

Et	sidste	forslag	til	en	refleksionsaktivitet	er	en	efter-refleksionsaktivitet,	der	hænger	sammen	med	

ovenstående	forberedelse	af	spørgsmål,	da	den	kan	siges	at	være	en	opfølgning	på	de	svar,	som	ele-

verne	forhåbentlig	får	på	disse	forberedte	spørgsmål.	Rent	indholdsmæssigt	kunne	vejledere	fra	Stu-

dievalg	Danmark	i	en	sådan	efter-refleksions-	og	opsamlingsaktivitet	sætte	fokus	på,	hvordan	man	

vælger	uddannelse.	Det	kan	gøres	ved	at	inddele	eleverne	i	grupper,	hvor	de	indledningsvis	skiftes	til	

at	genfortælle	en	af	erhvervspersonernes	valghistorie,	mens	de	resterende	i	gruppen	lytter	efter	og	

noterer	sig,	hvordan	vedkommende	traf	sine	valg.	Dernæst	kan	man	lade	gruppen	diskutere	følgende	

spørgsmål	i	plenum:	

	

1. Hvilke	ligheder	er	der	i	personernes	måder	at	træffe	uddannelsesvalg	på?	

2. Hvilke	forskelle	er	der	i	personernes	måder	at	træffe	uddannelsesvalg	på?	

3. Giv	hver	måde	at	træffe	valg	på	en	overskrift,	fx	interessebetonet,	økonomisk,	geografisk	be-

stemt,	andres	forventninger,	tilfældigt,	jobmuligheder	o.	lign.	

4. Hvilken	overskrift	passer	bedst	på	din	måde	at	træffe	(uddannelses)valg	på?	

	

De	tre	første	spørgsmål	er	inspireret	af	Krumboltz,	idet	de	kan	siges	at	muliggøre	endnu	en	måde,	

hvorpå	Studievalg	Danmark	kan	bidrage	til	Krumboltz	første	trin,	som	er	en	normalisering	af,	at	tilfæl-

det	og	Planned	Happenstance	spiller	en	rolle	(Mitchell	et	al.,	1999:	121).	Det	fjerde	spørgsmål	er	der-

udover	inspireret	af	karriereteoretikeren	Tristram	Hooleys	framework	bestående	af	fem	spørgsmål,	

der	ifølge	ham	kan	bruges	som	struktur	for	det,	han	kalder	for	et	radikalt	eller	frigørende	karrierelæ-

ringsforløb	(Hooley,	2015a:	15).	Jeg	er	i	mit	fjerde	spørgsmål	mest	inspireret	af	hans	tredje	og	fjerde	

spørgsmål,	hvor	fokus	er	på	den	enkelte	i	verden;	3.	Hvordan	passer	jeg	ind	i	verden?	og	4.	Hvordan	

kan	jeg	leve	med	og	omgås	andre	i	verden?	(Hooley,	2015a:	7+15;	Hooley,	2015b:	9).	
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Aktivitetens	karrierekompetenceniveau	

I	kombination	med	dette	fjerde	spørgsmål	vil	denne	efter-refleksionsøvelse	være	et	forslag	til	en	vej-

ledningsaktivitet,	der	kan	styrke	elevernes	karrierekompetencer	på	Laws	trin	tre	(fokusere)	og	fire	

(forstå).	Hvor	de	første	tre	spørgsmål	vil	gøre	eleverne	i	stand	til	at	behandle	forskellige	synspunkter	

og	måder	at	træffe	valg	på,	samt	påbegynde	indtagelsen	af	deres	personlige	synspunkt	(trin	3),	vil	det	

fjerde	spørgsmål	gøre	dem	i	stand	til	at	udvikle	forklaringer	på	og	forudse	konsekvenser	af	deres	eget	

uddannelses-	og	karrierevalg	(trin	4)	(Law,	2006:	174)	og	således	også	være	en	refleksionsaktivitet,	

der	bidrager	til	elevernes	Selvindsigt	(jf.	afsnit	1.3.2).	

	

5.3.4	Opsummering	på	før-	og	efter-refleksionsaktiviteter	

Elevernes	deltagelse	i	disse	før-	og	efter-refleksionsaktiviteter	kan	således	siges	at	være	endnu	en	

konkret	vejledningsaktivitet,	der	formår	at	styrke	elevernes	karrierekompetencer,	først	og	fremmest	

fordi	de	i	sammenhæng	formår	at	’pakke	aktiviteter	såsom	jobpraktik,	virksomhedsbesøg	og	karriere-

oplæg	ind’	”i	refleksions-	og	dialogprocesser”	(Katznelson	et	al.,	2016:	20),	hvilket	ifølge	CeFU	er	den	

proces,	”der	bringer	aktiviteterne	over	til	at	blive	karrierelæring”	(Katznelson	&	Lundby,	2015:	18).	På	

et	mere	detaljeret	niveau	formår	den	første	øvelse	(Hvad	har	tilfældet	betydet	for	dig?)	at	bidrage	til	

en	styrkelse	og	udvikling	af	elevernes	karrierekompetencer	på	Laws	første	trin	(opfatte),	den	anden	

øvelse	(Forberedelse	af	interviewspørgsmål)	på	Laws	både	første	(opfatte)	og	andet	trin	(filtrere),	

mens	den	tredje	og	sidste	øvelse	(Forskellige	måder	at	vælge	på)	formår	at	bidrage	til	en	styrkelse	og	

udvikling	af	elevernes	karrierekompetencer	på	Laws	tredje	(fokusere)	og	fjerde	trin	(forstå)	(figur	

10.2	i	Law,	2006:	174).	Derudover	formår	de	i	sammenhæng	også	at	bidrage	til	elevernes	både	Viden,	

Selvindsigt	og	Handling	(jf.	afsnit	1.3.2).	

	

6	Opsamling	på	analysen	

Ved	hjælp	af	teoretiske	perspektiver	fra	hovedsageligt	John	D.	Krumboltz,	Bill	Law	og	Linda	S.	Gott-

fredson	er	det	lykkedes	at	besvare	både	første	og	anden	del	af	min	problemformulering	i	ovenstå-

ende	hhv.	første	og	andel	del	af	analysen.	



Master	i	Vejledning,	Masterprojekt:	Karrierekompetencer	i	gymnasiet	
Mia	Hildebrandt	Wolff,	20070862	

	

	 52	

I	første	del	af	analysen	viser	det	sig	at	være	parametre	såsom	diverse	afprøvningsmuligheder,	i	

form	af	forskellige	både	uddannelses-,	refleksions-	og	arbejdsmarkedsaktiviteter,	og	forældre	og	fa-

milie,	der	har	indflydelse	på	elevers	valgproces	i	forbindelse	med	valg	af	uddannelse	og	karriere.	Di-

verse	afprøvningsmuligheder,	fordi	de	giver	eleverne	mulighed	for	hhv.	

	

• at	blive	tilpas	forstyrret	(Maturana	&	Varela,	1992)	(uddannelsesaktiviteten	Studie-	og	Karrie-

redag)	

• at	deltage	åbent	og	aktivt	i	udforskningen	af	forskellige	uddannelses-	og	karrieremuligheder	

(Mitchell	et	al.,	1999:	115)	(uddannelsesaktivteten	Studie-	og	Karrieredag)	

• at	afprøve	og	sammenkoble	deres	læring	og	forestillinger	om	specifikke	uddannelser	og	job	

for	på	den	måde	at	blive	mere	nuancerede	(Law,	2006:	181+189-190)	eller	afklarede	i	deres	

valgproces	(uddannelsesaktiviteterne	brobygning	og	Studiepraktik	og	refleksionsaktiviteten	

opgaveskrivning)	

• og	at	udforske	både	”specifikke	”karriere”-roller”	(Law,	2006:	189)	såvel	som	selve	slutmålet	

(arbejdsmarkedsaktiviteter	såsom	fx	jobpraktik,	der	savnes	af	flere	af	eleverne)	

	

og	forældre	og	familie,	fordi	de	hhv.	

	

• stiller	krav	

• yder	støtte	

• formår	at	udvide	deres	barns/familiemedlems	både	kendskab	til	og	afprøvning	af	specifikke	

uddannelser	og	job,	hvilket	dog	synes	at	variere	alt	efter	forældrenes	og	familiens	sociale	

klasse	(Gottfredson,	2002;	Gottfredson,	2005;	Højdal	&	Poulsen,	2009:	129).	

	

På	baggrund	heraf	er	det	i	anden	del	af	analysen	lykkedes	at	inddrage	disse	parametre	til	at	udvikle	

tre	konkrete	vejledningsaktiviteter,	der	især	i	sammenhæng	kan	kvalificere	Studievalg	Danmarks	bi-

drag	til	styrkelsen	af	elevernes	karrierekompetencer.	Det	drejer	sig	om	hhv.	

	

• et	obligatorisk	arrangement	med	fokus	på	job	og	karriere,	der	bidrager	til	styrkelsen	af	ele-

vernes	karrierekompetencer	på	det	første	(opfatte),	andet	(filtrere)	og	tredje	trin	(fokusere)	i	
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Laws	progressive	læringstrappe	(jf.	figur	10.2	i	Law,	2006:	174),	samt	til	elevernes	Viden	og	

Handling	(jf.	afsnit	1.3.2)	

• inddragelse	af	forældre	og	familie	som	rollemodeller,	der	ligeledes	bidrager	til	styrkelsen	af	

elevernes	karrierekompetencer	på	det	første	(opfatte),	andet	(filtrere)	og	tredje	trin	(foku-

sere)	i	Laws	progressive	læringstrappe	(jf.	figur	10.2	i	Law,	2006:	174),	samt	til	elevernes	Vi-

den	(jf.	afsnit	1.3.2)	

• samt	i	alt	tre	før-	og	efter-refleksionsaktiviteter,	der	bidrager	til	styrkelsen	af	elevernes	karri-

erekompetencer	på	det	første	(opfatte),	andet	(filtrere),	tredje	(fokusere)	og	fjerde	trin	(for-

stå)	i	Laws	progressive	læringstrappe	(jf.	figur	10.2	i	Law,	2006:	174),	samt	til	elevernes	både	

Viden,	Selvindsigt	og	Handling	(jf.	afsnit	1.3.2).	

	

7	Diskussion	

I	ovenstående	anden	del	af	analysen	er	det	som	bekendt	lykkedes	på	baggrund	af	første	del	af	analy-

sen	at	udvikle	tre	konkrete	vejledningsaktiviteter,	der	især	i	sammenhæng	kan	siges	at	kvalificere	

Studievalg	Danmarks	bidrag	til	styrkelsen	af	elevernes	karrierekompetencer.	Jeg	mener	dog,	at	det	

kan	diskuteres,	hvorvidt	det	egentlig	er	Studievalg	Danmarks	ansvar	at	udvikle	og	afvikle	netop	disse	

tre	karrierekompetencestyrkende	vejledningsaktiviteter	samt	hvorvidt	Studievalg	Danmark	har	det	

rette	kompetenceniveau	til	det,	hvilket	jeg	vil	diskutere	i	det	følgende.	

	

7.1	Af	ansvarlighed	og	kompetenceniveau	

Hvad	angår	spørgsmålet	om,	hvorvidt	Studievalg	Danmark	har	de	rette	kompetencer	til	at	udvikle	og	

afvikle	måske	især	det	obligatoriske	arrangement	med	fokus	på	job	og	karriere,	synes	det	umiddel-

bart	ikke	at	være	tilfældet	ifølge	den	seneste	brugerundersøgelse	af	Studievalg	(Ministeret	for	Forsk-

ning,	Innovation	og	Videregående	Uddannelser,	2014).	Her	angiver	kun	48%	af	de	adspurgte	elever,	

at	de	i	nogen	eller	høj	grad	er	blevet	mere	afklarede	omkring	fremtidig	karriere	efter	at	have	deltaget	

i	Studievalgs	kollektive	vejledning	(Ministeret	for	Forskning,	Innovation	og	Videregående	Uddannel-

ser,	2014:	15).	Spørgsmålet	er	derfor,	om	det	ikke	i	højere	grad	er	en	kompetence	og	et	ansvar,	der	

skal	ligge	hos	de	videregående	uddannelser,	der	i	forvejen	vejleder	om	de	enkelte	uddannelsers	job-	

og	karrieremuligheder?	Eller	hos	fag-	og	brancheforeninger,	som	allerede	har	kontakt	til	virksomhe-

der	i	de	forskellige	brancher?	Det	kan	også	være,	det	er	en	kompetence	og	et	ansvar,	der	skal	ligge	
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hos	det	enkelte	gymnasium,	idet	det	som	bekendt	er	dem,	der	efter	den	nye	gymnasiereform	har	det	

primære	ansvar	for	at	implementere	”forløb	og	faglige	aktiviteter,	der	styrker	elevernes	evne	til	at	

håndtere	valg	og	overgange	i	uddannelsessystemet”	(Undervisningsministeriet,	2016:	§	29.	Stk.	2).	

Ifølge	CeFUs	følgeforskning	af	projektet	”Karrierefokus	–	i	og	efter	gymnasiet”	kan	der	dog	være	en	

række	udfordringer	forbundet	hermed	i	og	med,	at	det	først	og	fremmest	kan	være	svært	for	de	

gymnasiale	uddannelser	”at	finde	relevante	virksomheder	og	arbejdspladser”	(Katznelson	&	Lundby,	

2015:	70)	og	dernæst	”at	det	kræver	et	stort	forarbejde	…	både	i	forhold	til	at	få	skabt	kontakt	til	

virksomhederne,	men	også	i	forhold	til	at	finde	fælles	samarbejdsflader	og	afstemme	forventninger”	

(Katznelson	&	Lundby,	2015:	70).	Her	er	det,	at	iværksættelsen	af	min	anden	vejledningsaktivitet,	

nemlig	inddragelsen	af	forældre	og	familie	som	rollemodeller,	kan	blive	relevant	også	for	de	gymnasi-

ale	uddannelser,	idet	det	vil	give	dem	mulighed	for	relativt	nemt	at	etablere	en	relation	og	et	samar-

bejde	med	en	række	forskellige	virksomheder	(jf.	også	Katznelson	&	Lundby,	2015:	71),	hvilket	ligele-

des	vil	have	potentiale	til	at	øge	den	generelle	mængde	af	arbejdsmarkedsaktiviteter	for	eleverne.		

På	den	anden	side	vil	det	formentlig	være	mere	hensigtsmæssigt,	at	det	er	en	landsdækkende,	

uvildig	og	uafhængig	(Undervisningsministeriet,	2010:	§	1)	organisation	som	Studievalg	Danmark,	der	

står	for	at	koordinere	og	afvikle	en	sådan	obligatorisk	job-	og	karrierefokuseret	vejledningsaktivitet	

såvel	som	at	inddrage	forældre	og	familie	som	rollemodeller	og	netværk,	eftersom	vi	i	kraft	heraf	kan	

sikre	den	bredde,	der	ifølge	Law	er	vigtig	i	relation	til	styrkelsen	og	udviklingen	af	elevernes	karriere-

kompetencer,	eftersom	”jo	større	bredde	disse	kontakter	udgør,	jo	bredere	rammer	for	valg	kan	en	

person	konstruere”	(Law,	2006:	170-171).	Vi	vil	desuden	som	organisation	kunne	løfte	opgaven	på	en	

anden	måde	end	eksempelvis	enkelte	lærere,	vejledere	og	ansatte	vil	kunne	det,	hvis	man	spørger	

Tristram	Hooley,	der	mener,	at	”discussing	a	subject	like	this	requires	knowledge	of	the	labour	mar-

ket,	which	not	all	teachers	have”	(Hooley	et	al.,	2015:	1).	Formuleringen	omkring,	at	Studievalg	Dan-

mark	ifølge	lovforslaget	til	Lov	om	Studievalg	Danmark	(UFM,	2017b)	skal	yde	vejledning	”om	forven-

tede	beskæftigelsesmuligheder	efter	endt	uddannelse”	(UFM,	2017b:	§	1)	kan	desuden	siges	at	give	

hjemmel	til,	at	en	sådan	kompetence	og	et	sådan	ansvar	for	at	udvikle	eksempelvis	et	obligatorisk	

job-	og	karrierearrangement,	der	inddrager	fx	forældre	og	familie	som	rollemodeller,	netop	kan	og	

skal	ligge	hos	Studievalg	Danmark,	hvilket	dog	vil	kræve	både	flere	ressourcer,	mere	tilgængelig	infor-

mation	om	job-	og	karrieremuligheder	samt	nye	digitale	værktøjer.	

I	forlængelse	heraf	kan	det	desuden	diskuteres,	hvornår	og	for	hvilke	elever	et	sådant	arrange-

ment	skal	afvikles.	Skal	det,	som	Caroline	fra	det	almene	gymnasium	mener,	være	for	eleverne	i	
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2.hf/3.g,	fordi	det	er	dem,	der	snart	”er	færdige,	og	så	bliver	de	også	nødt	til	at	finde	ud	af,	hvad	de	

vil”	(jf.	afsnit	4.1.1),	eller	skal	det	i	stedet	afvikles	eksempelvis	for	eleverne	i	1.hf/2.g,	da	det	således	

vil	kunne	styrke	elevernes	karrierekompetencer	tidligere	i	gymnasieforløbet?	Uanset	hvad,	er	det	

som	bekendt	mit	forslag,	at	Studievalg	Danmark	møder	eleverne	både	før	og	efter	deres	deltagelse	i	

aktiviteter	såsom	jobpraktik,	virksomhedsbesøg	eller	karriereoplæg	for	på	den	måde	at	’pakke	aktivi-

teterne	ind’	”i	refleksions-	og	dialogprocesser”	(Katznelson	et	al.,	2016:	20),	som	ifølge	CeFU	er	den	

proces,	der	vil	bringe	”aktiviteterne	over	til	at	blive	karrierelæring”	(Katznelson	&	Lundby,	2015:	18).	I	

relation	hertil	kan	det	dog	diskuteres,	hvorvidt	det	kan	lade	sig	gøre	at	praktisere	de	tre	refleksions-

aktiviteter	på	samtlige	gymnasiale	uddannelser	i	samtlige	byer	i	Danmark	(jf.	evt.	Wolff,	2016).	

Selvom	det	er	den	samme	målgruppe	vil	jeg	i	kraft	af	min	professionelle	erfaring	på	gymnasiale	ud-

dannelser	i	både	store	og	mindre	byer	i	Østjylland	mene,	at	der	vil	være	forskel	på	at	facilitere	disse	

før-	og	efter-refleksionsaktiviteter	på	fx	en	HF	i	Randers	eller	Grindsted	i	forhold	til	en	STX	i	Aarhus	

eller	København.	Krumboltz	pointerer	da	også	denne	potentielle	demografiske	forskel	og	anbefaler	

derfor,	at	der	forskes	i	netop	disse	forskelle	(Mitchell	et	al.,	1999:	122).	Det	kan	derfor	diskuteres,	om	

det	vil	være	nødvendigt	for	Studievalg	Danmark	at	udvikle	demografisk	differentierede	refleksions-

øvelser	for	på	den	måde	at	kunne	kvalificere	bidraget	til	styrkelsen	af	elevers	karrierekompetencer	

på	tværs	af	demografi.	På	den	anden	side,	vil	det	dog	være	min	anbefaling,	at	Studievalg	Danmark	

afprøver	de	tre	refleksionsaktiviteter	i	praksis,	før	der	træffes	en	endelig	beslutning,	hvad	det	angår.	

	

7.2	Af	generaliserbarhed	

Udover	ovenstående	mener	jeg	også,	at	dette	masterprojekts	generaliserbarhed	kan	diskuteres.	

Eftersom	det	videnskabsteoretiske	afsæt	for	dette	masterprojekt	som	bekendt	er	socialkonstruk-

tivistisk	inspireret,	og	eftersom	mine	analyser	er	foretaget	på	baggrund	af	den	kvalitative	viden,	jeg	

har	indsamlet	gennem	de	to	fokusgrupper	med	i	alt	ni	elever,	som	jeg	derfor	betragter	som	værende	

”kontekstafhængig,	relationel	og	potentielt	foranderlig”	(Halkier,	2010:	121-122),	har	det	ikke	været	

mit	mål	at	producere	generaliserbar	viden	(jf.	afsnit	2.1).	Et	af	målene	har	derimod	som	bekendt	væ-

ret	at	ville	inddrage	vores	primære	målgruppes	egne	tanker,	holdninger	og	meninger	om	deres	valg-

proces	i	forbindelse	med	valg	af	uddannelse	og	karriere,	hvorfor	netop	fokusgrupper	må	siges	at	

have	været	en	velvalgt	metode.	Denne	metode	har	formået	at	give	mig	indblik	i	en	interaktion	og	et	

indhold,	jeg	ikke	ville	have	fået	adgang	til,	hvis	jeg	havde	foretaget	fx	individuelle	og/eller	mere	
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stramt	styrede	interviews	eller	mere	kvantitative	undersøgelser	såsom	et	spørgeskema.	I	selve	analy-

searbejdet	har	jeg	i	tråd	hermed	desuden	forsøgt	at	være	så	tro	som	mulig	mod	de	temaer,	som	ele-

verne	selv	har	bragt	op	til	diskussion	for	på	baggrund	heraf	at	udvælge	og	inddrage	relevante	teoreti-

ske	perspektiver	til	først	at	analysere	disse	temaer	og	parametre	for	dernæst	på	baggrund	heraf	at	

forsøge	at	udvikle	konkrete	vejledningsaktiviteter,	der	kan	kvalificere	Studievalg	Danmarks	bidrag	til	

en	styrkelse	af	elevernes	karrierekompetencer.	

Rekrutteringsmæssigt	havde	jeg	dog	nogle	udfordringer	med	at	sikre	hhv.	det	optimale	antal	del-

tagere	i	én	af	de	to	fokusgrupper	såvel	som	en	”maksimum	variation”	i	begge	fokusgrupper	hvad	an-

går	både	køn	og	elevernes	kendskab	til	hinanden	(Halkier,	2016:	30,	jf.	også	Halkier,	2010:	124).	Jeg	

kan	derfor	ikke	udelukke,	at	fx	hovedtemaerne	ville	have	været	anderledes,	hvis	der	fx	havde	været	

flere	piger	repræsenteret	i	fokusgrupperne,	eller	hvis	eleverne	ikke	havde	kendt	hinanden	på	for-

hånd.	Det	kan	ligeledes	være,	at	den	sociale	kontrol,	der	eksisterer	i	alle	gruppesammenhænge,	og	

som	eventuelt	”kan	hindre,	at	alle	forskelle	i	erfaringer	og	perspektiver	kommer	frem”	(Halkier,	2016:	

14),	ville	have	været	anderledes	fx	på	det	almene	gymnasium,	hvis	der	også	her	havde	været	det	op-

timale	antal	deltagere.	Til	trods	herfor	tør	jeg	dog	alligevel	godt	at	mene,	at	jeg	på	baggrund	af	dette	

kvalitative	empiriske	datamateriale	i	form	af	de	to	fokusgrupper	har	formået	”at	skabe	viden,	som	er	

værd	at	udtale	sig	om”	(Halkier	2016:	115).	

Når	det	så	er	sagt,	så	kunne	det	i	et	forsøg	på	at	højne	generaliserbarheden	for	dette	masterpro-

jekt	alligevel	have	være	både	relevant	og	interessant	at	foretage	endnu	et	fokusgruppeinterview	eller	

at	supplere	med	individuelle	interviews	fx	med	elever	under	den	nye	gymnasiereform	for	på	den	

måde	at	undersøge,	hvorvidt	de	tænker	anderledes	om	deres	uddannelses-	og	karrierevalg,	eller	kar-

rierekompetencer,	og	samtidig	på	den	måde	forsøge	at	højne	den	optimale	både	antals-,	køns-	og	

kendskabsmæssige	variation.	Jeg	overvejede	også	at	foretage	individuelle	interviews	med	lærere	

og/eller	studievejledere,	da	jeg	mener,	de	vil	kunne	bidrage	med	interessante	perspektiver	på	mine	

forslag	til,	hvordan	Studievalg	Danmark	kan	bidrage	til	styrkelsen	af	elevernes	karrierekompetencer.	

Et	supplement	af	mere	kvantitative	data	såsom	en	spørgeskemaundersøgelse	til	elever	og/eller	læ-

rere/studievejledere	ville	desuden	have	højnet	generaliserbarheden	yderligere	(Halkier	2016:	110),	

hvilket	dog	er	fravalgt	af	både	tids-	og	omfangsmæssige	årsager.	
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7.3	Af	validitet	

Sidst,	men	ikke	mindst,	synes	det	også	relevant	at	diskutere	validiteten	af	dette	masterprojekt,	altså	

om	jeg	reelt	undersøger	det,	jeg	har	sat	mig	for	at	undersøge	(Halkier,	2016:	105).	

Det	primære	udgangspunkt	for	dette	masterprojekt	har	fra	starten	været	den	fremtidige	organi-

sationsændring,	som	Studievalg	står	overfor,	samt	hvordan	jeg	i	relation	hertil	har	kunnet	bidrage	til	

en	kvalificering	og	fremtidssikring	af	Studievalgs	vejledning.	På	tidspunktet	for	min	empiriindsamling	

var	der	dog	stadig	mange	ubekendte	i	relation	hertil,	idet	både	UFMs	notat	til	de	gymnasiale	uddan-

nelser	(UFM,	2017a)	og	ikke	mindst	lovforslaget	til	Lov	om	Studievalg	Danmark	(UFM,	2017b)	først	er	

blevet	offentliggjort	senere.	Derudover	var	den	nye	gymnasiereform	ikke	trådt	i	kraft	endnu,	hvorfor	

de	to	fokusgrupper	som	bekendt	består	af	ni	elever	under	den	gamle	gymnasiereform	(fra	2006),	

som	derfor	må	antages	ikke	at	kende	til	begrebet	karrierekompetence.	Det	er	af	samme	årsag,	at	jeg	

har	valgt	at	erstatte	dette	begreb	med	begrebet	uddannelses-	og	karrierevalg	både	i	mine	erkendel-

sesinteresser	og	i	mine	startspørgsmål	og	øvelser	til	eleverne	(jf.	afsnit	2.2.8).	Spørgsmålet	er	derfor,	

om	dette	empiriske	datamateriale,	der	er	indsamlet	den	17.	marts	2017	førend	den	nye	gymnasiere-

form	er	trådt	i	kraft,	egentlig	kan	anvendes	til	at	udvikle	implementerbare	og	anvendelige	karriere-

kompetenceudviklende	vejledningsaktiviteter?	Det	mener	jeg	dog,	det	kan,	fordi	det	er	min	anta-

gelse,	at	begrebet	karrierekompetence	heller	ikke	vil	være	et	begreb,	som	eleverne	under	den	nye	

reform	kender	eller	vil	komme	til	at	kende	til,	hvorfor	det	derfor	heller	ikke	vil	være	et	begreb,	jeg	vil	

anvende	i	eventuelle	fremtidige	fokusgruppeinterviews.	

		Derudover	har	en	del	af	mit	personlige	udgangspunkt	for	dette	masterprojekt	også	været	at	for-

søge	at	kombinere	intentionen	om	gerne	at	ville	kvalificere	og	fremtidssikre	Studievalgs	vejledning	

med	en	udvikling	af	en	erstatning	for	det	konkursramte	arrangement	Studie-	og	Karrieredag,	som	jeg	

i	flere	år	har	været	med	til	at	planlægge	og	afvikle.	Spørgsmålet	er	derfor,	hvorvidt	jeg	egentlig	har	

undersøgt	det,	jeg	tror	og	siger,	jeg	undersøger,	og	hvorvidt	jeg	gør	det	på	den	måde,	jeg	tror	og	si-

ger,	jeg	gør	det?	Eller	om	dette	personlige	udgangspunkt	kan	siges	at	have	ledt	analysen	i	en	bestemt	

og	særlig	retning?	På	den	anden	side	er	det	ifølge	den	franske	sociolog	Pierre	Bourdieu	mere	eller	

mindre	umuligt	at	nærme	sig	et	analysefelt	uden	på	forhånd	”at	have	en	teoretisk	forforståelse	og	

bestemte	antagelser	og	forventninger”	(Järvinen	&	Mik-Meyer,	2005:	13)	om	det	specifikke	felt.	Det	

kan	desuden	oftest	være	en	fordel,	fordi	det	i	højere	grad	gør	undersøgeren	i	stand	til	at	nærme	sig	

det	perspektiv,	de	deltagende	har	(Nielsen	&	Nielsen,	2005:	170),	hvilket	som	bekendt	har	været	et	
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af	målene	med	dette	masterprojekt.	Derfor	vil	jeg	karakterisere	dette	masterprojekt	som	værende	

validt.	

	 	

8	Sammenfatning	og	konklusion	

Formålet	med	dette	masterprojekt	har	været	at	forsøge	at	komme	med	inputs	til	udformningen	af	de	

konkrete	rammer	og	bekendtgørelser	for	Studievalg	Danmarks	fremtidige	rolle	i	forbindelse	med	

styrkelsen	af	elevernes	karrierekompetencer	ved	først	at	undersøge	hvilke	parametre,	der	har	indfly-

delse	på	elevers	valgproces	i	forbindelse	med	valg	af	uddannelse	og	karriere,	for	på	baggrund	heraf	

at	udvikle	konkrete	vejledningstiltag,	der	kan	kvalificere	Studievalg	Danmarks	bidrag	til	styrkelsen	af	

elevernes	karrierekompetencer.	

Eftersom	et	af	målene	med	dette	masterprojekt	fra	starten	har	været	at	inddrage	vores	primære	

målgruppe,	det	vil	sige	elever	på	de	gymnasiale	uddannelser,	har	jeg	med	et	videnskabsteoretisk	af-

sæt	i	socialkonstruktivismen	valgt	at	foretage	to	fokusgruppeinterviews	med	i	alt	ni	deltagende	ele-

ver	fra	to	forskellige	gymnasiale	uddannelser	og	ladet	disse	udgøre	det	metodiske	og	empiriske	

grundlag	for	masterprojektet.	I	forsøget	på	at	lade	dette	empiriske	datamateriale	være	styrende	i	for-

hold	til	afgrænsningen	af	mit	analysefelt	har	jeg	i	min	analytiske	bearbejdning	heraf	valgt	at	tage	af-

sæt	i	Grounded	Theory,	hvis	enkle	og	meget	systematiske	kodeteknikker	har	gjort	mig	i	stand	til	at	

identificere	de	to	mest	diskuterede	hovedtemaer	på	tværs	af	de	to	fokusgrupper.	På	baggrund	heraf	

har	jeg	formået	at	afgrænse	mit	analysefelt,	formulere	min	todelte	problemformulering	samt	ud-

vælge	og	redegøre	for	mit	valg	af	relevante	teoretiske	perspektiver	fra	hovedsageligt	John	D.	Krum-

boltz,	Bill	Law	og	Linda	S.	Gottfredson.	Ved	hjælp	heraf	har	jeg	således	foretaget	første	del	af	analy-

sen,	der	peger	på,	at	det	er	parametre	såsom	diverse	afprøvningsmuligheder,	i	form	af	både	

uddannelses-,	refleksions-	og	arbejdsmarkedsaktiviteter,	og	forældre	og	familie,	der	har	indflydelse	

på	elevers	valgproces	i	forbindelse	med	valg	af	uddannelse	og	karriere.	

I	anden	del	af	analysen	har	jeg	dernæst	formået	at	inddrage	disse	parametre	til	at	udvikle	i	alt	tre	

konkrete	vejledningsaktiviteter,	hhv.	et	obligatorisk	arrangement	med	fokus	på	job	og	karriere,	ind-

dragelse	af	forældre	og	familie	som	rollemodeller	samt	tre	før-	og	efter-refleksionsaktiviteter,	der	

især	i	sammenhæng	kan	kvalificere	Studievalg	Danmarks	bidrag	til	styrkelsen	af	elevernes	karriere-

kompetencer.	Det	kan	de,	fordi	disse	tre	aktiviteter	kan	udvikle	karrierekompetencer	på	det	første	

(opfatte),	andet	(filtrere),	tredje	(fokusere)	og	fjerde	trin	(forstå)	i	Laws	progressive	læringstrappe	(jf.	
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figur	10.2	i	Law,	2006:	174),	der	kan	bruges	til	både	at	planlægge	og	udvikle	forskellige	niveauer	af	

karriereudviklingsaktiviteter	såvel	som	til	at	identificere	forskellige	karriereudviklende	færdigheder	

(Law,	2006)	eller	kompetencer.	Derudover	formår	de	også	at	bidrage	til	elevernes	Viden,	Selvindsigt	

og	Handling,	hvorved	det	ligeledes	er	tre	aktiviteter,	der	i	sammenhæng	formår	at	bidrage	til	Studie-

valg	Østjyllands	vision	om,	at	”Alle	unge	træffer	et	reflekteret	valg	i	forhold	til	videregående	uddan-

nelse”	(Uddannelsesguiden,	2014,	16.	december)	(jf.	afsnit	1.3.2).	

Det	er	således	lykkedes	at	opfylde	opgavens	formål	om	at	forsøge	at	komme	med	inputs	til	ud-

formningen	af	de	konkrete	rammer	og	bekendtgørelser	for	Studievalg	Danmarks	fremtidige	rolle	i	

forbindelse	med	styrkelsen	af	elevernes	karrierekompetencer.	Det	vil	dog	kræve	både	flere	ressour-

cer,	mere	tilgængelig	information	om	job-	og	karrieremuligheder	samt	nye	digitale	værktøjer.	Det	

kan	desuden	diskuteres,	hvorvidt	ansvarligheden	og	kompetenceniveauet	til	at	iværksætte	disse	fo-

reslåede	konkrete	vejledningsaktiviteter	ligger	hos	Studievalg	Danmark,	de	gymnasiale	uddannelser	

eller	andre	aktører,	samt	hvor	meget	man	reelt	kan	og	skal	konkludere	og	iværksætte	på	baggrund	af	

et	masterprojekt,	hvis	empiriske	og	kvalitative	datamateriale	består	af	to	fokusgruppeinterviews	med	

i	alt	ni	deltagende	elever.	Det	vil	jeg	lade	være	op	til	UFM	at	beslutte	i	forbindelse	med	udarbejdel-

sen	af	de	konkrete	lovmæssige	rammer	og	bekendtgørelser.	

Jeg	håber	dog,	at	masterprojektet	kan	bidrage	til	en	kvalificering	af	det	karrierekompetencestyr-

kende	vejledningsarbejde,	som	de	syv	Studievalgcentre	har	påbegyndt	og	arbejdet	med	siden	starten	

af	2017.	

	

9	Kompetenceudvikling	og	videndeling	

I	relation	til	min	egen	kompetenceudvikling,	må	dette	masterprojekt	i	den	grad	siges	at	have	bidraget	

til	en	øget	indsigt	i,	hvordan	det	er	muligt	at	anvende	og	omsætte	udvalgte	teoretiske	vejledningste-

orier	og	–metoder	til	at	udvikle	konkrete	praktiske	og	anvendelsesorienterede	vejledningsaktiviteter.	

På	baggrund	af	det	overblik	og	den	indsigt	i	forskellige	vejledningsteorier,	–metoder	og	–praksis-

former,	som	Masteruddannelsen	i	Vejledning	har	gjort	mig	i	stand	til	at	demonstrere,	har	jeg	i	dette	

masterprojekt	formået	at	foretage	en	både	kritisk,	systematisk,	teoretisk	og	empirisk	funderet	ud-

vælgelse	og	afgrænsning	af	en	metode	(fokusgruppeinterviews),	et	analysefelt	(elevers	valgproces	og	

styrkelsen	af	deres	karrierekompetencer)	og	flere	teoretiske	perspektiver	(fra	hhv.	John	D.	Krum-

boltz,	Bill	Law	og	Linda	S.	Gottfredson),	der	har	relevans	for	min	arbejdsplads	og	vejledningspraksis.	
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Det	metodiske	og	systematiske	Grounded	Theory-inspirerede	analysearbejde	af	mine	to	fokus-

gruppeinterviews	har	således	gjort	mig	i	stand	til	at	afgrænse	mit	analysefelt	til	at	bestå	hhv.	af	en	

undersøgelse	af	hvilke	parametre,	der	har	indflydelse	på	elevers	valgproces	i	forbindelse	med	valg	af	

uddannelse	og	karriere,	samt	et	forsøg	på,	på	baggrund	heraf,	at	udvikle,	opstille	og	formulere	kon-

krete	vejledningsaktiviteter,	der	kan	kvalificere	Studievalg	Danmarks	bidrag	til	styrkelsen	af	elevernes	

karrierekompetencer.	Fundamentet	fra	Masteruddannelsen	i	Vejledning	har	derudover	gjort	mig	i	

stand	til	også	at	forholde	mig	kritisk	til	min	egen	undersøgelse	og	mine	egne	fund,	hvorfor	jeg	i	for-

længelse	heraf	har	diskuteret	og	vurderet	Studievalg	Danmarks	ansvarlighed	og	kompetenceniveau	

såvel	som	masterprojektets	generaliserbarhed	og	validitet.	

	 Jeg	mener	derfor,	at	arbejdet	med	dette	masterprojekt	i	den	grad	har	bidraget	til	min	egen	kom-

petenceudvikling,	idet	det	har	gjort	mig	i	stand	til	på	et	både	kritisk,	systematisk,	teoretisk	og	empi-

risk	funderet	grundlag	at	udvikle	nye	vejledningstiltag	samt	komme	med	inputs	til	Studievalg	Dan-

marks	nye	organiseringsform.	Masterprojektet	har	desuden	formået	at	styrke	min	

vejledningsfaglighed	såvel	som	min	politiske,	teoretiske	såvel	som	praktiske	indsigt	i	karrierekompe-

tencebegrebet,	som	i	skrivende	stunde	i	den	grad	må	siges	at	være	relevant	for	både	min	arbejds-

plads	og	min	vejledningspraksis.	

Jeg	påtænker	derfor	at	videndele	dette	masterprojekts	fund	med	mine	kolleger	i	Studievalg	Øst-

jylland	fx	i	forbindelse	med	en	af	vores	såkaldte	Faglige	Fredage.	I	forsøget	på	at	nå	helt	i	mål	med	

masterprojekts	formål	vil	jeg	desuden	også	forfatte	en	kort	opsummerende	artikel,	som	jeg	sammen	

med	selve	masterprojektet	vil	sende	til	UFM	som	inspiration	til	udarbejdelsen	af	de	lovmæssige	ram-

mer	og	bekendtgørelser	for	Studievalg	Danmarks	fremtidige	rolle.	Jeg	vil	ligeledes	sende	både	artik-

len	og	masterprojektet	til	de	resterende	seks	Studievalgcentre,	til	Danmarks	Vejlederforening	(jf.	Vej-

lederen,	2017)	og	til	Vejlederforum	(jf.	Vejlederforum,	u.å.)	i	håb	om,	at	de	to	sidstnævnte	vil	bringe	

min	artikel	i	magasinerne	’Vejlederen’	og	’VejlederForum	Magasinet’,	samt	offentliggøre	både	artik-

len	og	masterprojektet	under	’Vidensdeling’	på	Vejlederforum.dk,	for	på	den	måde	at	forsøge	at	vi-

dendele	dette	masterprojekts	fund	med	både	politikere	såvel	som	andre	vejledningspraktikere	og	

vejledningsinteresserede.	
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