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Hvis vejledere, lærere, andre fagperso-
ner og forældre ønsker at bidrage til, at 
unge får et bredere kendskab til uddan-
nelsernes og arbejdets verden, oplever 
flere uddannelser som reelle 
muligheder for sig selv, forstår 
og reflekterer over sig selv på 
nye måder og får grundlag for 
at handle er et fokus på karri-
erelæring vigtigt. 

Men hvordan kan der ska-
bes processer for og sam-
men med børn og unge, som 
understøtter karrierelæring? 
Hvilke aktiviteter kan fagpersoner 
konkret arbejde med? Det giver bogen 
’Utdanningsvalg – karrierelæring og 
livsmestring’ nogle bud på. Titlen refe-
rerer til det norske fag Utdanningsvalg, 
som korresponderer med emnet Ud-

dannelse og job, som den danske folke-
skole skal undervise i. 

Forfatternes ambition er at bidrage til, 
at eleverne får mulighed for at reflek-
tere, udvikle valgkompetence og finde 
ud af sig selv og deres muligheder i for-
hold til fremtidige valg af uddannelse, 
erhverv og job. De fremhæver, at Ut-
danningsvalg/Uddannelse og job ikke 
skal handle om at sætte kryds ved den 
ønskede ungdomsuddannelse, men om 
karrierelæring og læringsaktiviteter.

Bogen er en inspirations- og brugsbog 
til arbejdet med karrierelæring i fol-
keskolens ældste klasser og ind i ung-
domsuddannelserne og bygger på for-
fatternes righoldige praksiserfaringer 
med at udvikle faget Utdanningsvalg.

Livsmestring for de ældste  
elever i folkeskolen

Mange øvelser
Bogen beskriver en omfattende række 
aktivitetsforslag. Hver aktivitet præ-
senteres ved en oversigt med en beskri-
velse af øvelsen, tidsramme, antal del-
tagere, ressourcer i form af materialer 
og læringsmål. I tilknytning til mange 
af øvelserne præsenteres læseren end-
videre for forskellige perspektiver, der 
kan inspirere i arbejdet med aktiviteten 
sammen med de unge. 

Strukturen i bogen følger temaerne 
i den norske læreplan for Ut-
danningsvalg: personlige 
valg, uddannelse og erhverv, 
arbejde, og relationer i vejled-
ningen. I sidstnævnte kapitel 
fremhæves den vigtige poin-
te, at arbejde med karrierelæ-
ring i skolen fordrer gode rela-
tioner eleverne imellem - at de 
’vil hverandre vel’ - og mellem 

fagpersoner og elever. 
Gode relationer er grundlag for, at 

eleverne får mod til at dele tanker, erfa-
ringer og spørgsmål om de valg de står 
overfor og fortælle, hvordan de ser på 
fremtiden.

God inspiration og mange øvelser at hente i norsk bog 
om arbejdet med karrierelæring og livsmestring

//  Før var det vejledernes 
opgave at skaffe elever til de 
enkelte uddannelsesinstitutioner, 
og det var et stort dilemma.
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I centrum for de fire temaer sætter 
forfatterne Selvledelse, og beskriver 
hvordan fagpersonen sammen med 
eleverne kan arbejde med selvfølelse, 
mestringsforventninger, selvsnak, op-
timisme, kropsbillede og resiliens.

Tro på de unge
Bogen rundes af med kapitler om bo-
gens teoretiske inspiration, narrativ 
vejledning og et kapitel med titlen 
’Ungdomscoach – venneveiledning’. I 
sidstnævnte beskriver forfatterne, hvor-
dan fagpersoner kan facilitere, at unge 
kan have mere kvalificerede samtaler 
med hinanden, når de f.eks. står over-
for vanskelige valg om uddannelse og 
job, at unge i fællesskab kan blive bedre 
til at stille hinanden gode spørgsmål og 
lytte til hinanden. 

Vi synes, det er skønt at læse om akti-
vitetsforslag, der er funderet i en stærk 
tiltro til de unge, deres ressourcer og de 
potentialer, der er i deres fællesskaber, 
og som betragter vejlederen eller lære-
ren som en relevant facilitator og spar-
ringspartner i den sammenhæng. 

Selvom vi finder tiltroen til unge 
og et fokus på deres ressourcer livgi-
vende, vil vi nævne, at denne tilgang 
kan skygge for en opmærksomhed på, 
at strukturer og betingelser også spil-
ler en rolle og har betydning for unges 

muligheder. Hvis dette ikke indgår 
som en dimension i arbejdet med karri-
erelæring, kan der være en risiko for, at 
unge nu og på sigt kommer til at opleve 
problemer, som er knyttet til struktu-
relle betingelser, som primært et indi-
viduelt ansvar. Hvordan der sammen 
med unge kan arbejdes med et sådant 

kritisk perspektiv og hvordan de 
får grundlag for at handle i for-

hold hertil, er der ikke et sær-
ligt fokus på i beskrivelserne 

af bogens øvelser - selvom 
vi ikke tror, at forfatterne er 
uenige med os i, at det er et 
vigtigt aspekt at indtænke 
i arbejdet. Vi vil opfordre 
til, at lærere og vejledere 
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Vårt utgangspunkt

Utdanningsvalg har en kort og velformulert læreplan der nesten hver setning åpner for 

mange muligheter. Fasettene og fargespillet av mulighetene må likevel lyssettes for å få 

liv siden de ikke er like oppe i dagen som i mange andre fag. Det er et fag hvor relevans 

og medvirkning kan blomstre og danningsperspektivet kan ta plass. Ut-dannings-valg er 

dette litt merkelige faget uten tallvurdering og uten en egentlig dekkende lærebok. Og 

vi har falt pladask for det. I dette kapittelet ønsker vi, Kjell Helge Kleppestø og Reinhardt 

Jåstad Røyset, å klargjøre vårt utgangspunkt for å arbeide med faget utdanningsvalg. 

Vi vil si litt om våre forskjellige ståsteder, vår motivasjon og hvordan vi har arbeidet oss 

sammen for å kunne få på plass denne boken du nå holder i hånden.

Michelangelo
Under den varme solen står en liten gutt og stirrer på en ung mann som ufravendt 
meisler bort små biter fra et stort steinstykke.

«Hvorfor gjør du det?»
«Fordi,» sa Michelangelo, «der er en engel på innsiden, og han vil gjerne komme ut.»

Kilde: N. Owen, The Magic of Metaphor, Crown House Publishing 2001, s. 159 (vår oversettelse)

udvikler måder at arbejde på, der un-
derstøtter sådanne kritiske perspek-
tiver – og ikke mindst at erfaringerne 
deles og diskuteres med andre fagper-
soner.

Bogens righoldige aktivitetsforslag 
vil kunne inspirere mange i vejled-
ningsfeltet. Bl.a. lærere der står overfor 
at skulle give sig i kast med eller vide-
reudvikle deres undervisning i uddan-
nelse og job, og vejledere der har ansvar 
for at samarbejde med skolen om dette 
emne. Vi vil med forfatterne fremhæve, 
at det er vigtigt at se temaerne og øvel-
serne som forbundne og have skabelse 
af sammenhæng og progression i arbej-
det for øje – i forhold til de enkelte unge 
og gruppen som helhed.
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