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    Randi Boelskifte Skovhus, 2014 
 
Fra Valg til Læring – potentialer i at skifte perspektiv 
 
Denne artikel argumenterer for et perspektivskifte fra fokus på afklaring og valg af 
uddannelse til et fokus på læring og åbenhed overfor nye perspektiver. Artiklen 
begrunder, hvorfor dette er centralt i bestræbelserne for at nå vejledningens mål. 
 
Artiklen bygger på empiri indsamlet i forbindelse med mit ph.d. forskningsprojekt om 
UU-vejledning i grundskolen og den sammenhæng den indgår i med fokus på de 
ældste klasser. Jeg fulgte i skoleåret 2013-2014 to 9. klasser på udvalgte dage i løbet 
af deres skoleår. Jeg arbejdede med observationer og situerede - og 
semistrukturerede interviews. Forskningsprojektet er efter planen færdigt ultimo 
2016. Desuden inddrages delresultater fra projektet UEA og erhvervsuddannelserne, 
der er en del af Unge på Tværs. 
 
Fokus på uddannelsesvalg 
På tværs i mit materiale, der som nævnt består af observationer, samtaler og 
interviews med hhv. unge, vejledere og lærere hen over et 9. klasse skoleår, træder det 
frem, at skole og vejledning og de unge selv i høj grad retter fokus mod den unges 
valg af ungdomsuddannelse. Dette fokus på det forestående valg træder frem på 
mangfoldige måder i materialet. Det er med dette afsæt, at jeg skriver nærværende 
artikel.  
 
Fokus på valget støttes af Vejledningsloven, der fx peger på målretning af 
vejledningsindsatsen ”Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge, som uden en 
særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder med at vælge, påbegynde eller 
gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv” (LBK nr. 995 af 12/09/2014). 
 
Fokus på karrierelæring 
Jeg vil her argumentere for, hvorfor det er væsentligt at vejledere, lærere, forældre, 
policy makers – og de unge selv - tænker bredere end et primært fokus på det 
forestående uddannelsesvalg.  
 
Lad os starte med at betragte EU's mål for vejledning. Her beskrives målet med 
vejledning som værende, at borgere i alle aldre sættes ”i stand til gennem hele livet at 
gøre sig deres evner, kompetencer og interesser bevidst, at træffe beslutninger 
vedrørende uddannelse, erhvervsuddannelse og beskæftigelse og at tilrettelægge 
deres individuelle livsforløb med hensyn til læring, arbejde og andre 
omstændigheder, hvor man tilegner sig og/eller bruger disse evner og kompetencer” 
(EU 2008).  Der er tale om et komplekst mål for vejledningen, der har fokus på at 
understøtte, at børn og unge tilegner sig forskelligartede kompetencer de livslangt 
har brug for.  
 
Indenfor international vejledningsforskning og politik karakteriseres de nævnte 
kompetencer som karrierelæringsfærdigheder. Her fremhæves, at den unge har behov 
for at tilegne sig forskelligartede kompetencer, der bidrager til strukturerede måder at 
samle, analysere og syntetisere viden om sig selv, uddannelse og erhverv. Dette 
suppleret med kompetencer til at træffe valg og implementere beslutninger og 
transitioner (ELGPN 2008-2010). 
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Fra mange sider fremhæves det, at de færdigheder, der knytter sig til at kunne 
håndtere uddannelse og karrieretransitioner, bliver mere og mere nyttige og 
nødvendige bl.a. i kraft af arbejdsmarkedets stigende kompleksitet. 
  
Den unge har således brug for at udvikle karrierelæringskompetencer, som vil komme 
personen til gode livslangt – også ift. et nært forestående valg af 
ungdomsuddannelse. Hvis det primære fokus retter sig direkte mod, at den unge 
træffer en beslutning om ungdomsuddannelse, vil den unge måske nok få valgt (og 
implementere valget under forudsætning af, at den unge vurderes uddannelsesparat i 
forhold til det valgte), men der er risiko for, at potentialerne ift. at understøtte 
karrierelæringsfærdigheder og øge deres kvalitet reduceres og/eller ikke udnyttes. Et 
forhold der får betydning for det fundament, som den unge skal bygge de myriader af 
valg på, som den pågældende livslangt skal træffe om uddannelse og job og 
sammenhængen til og balancen med øvrige liv. 
 
Min pointe i forlængelse af ovenstående er, at børn og unge ikke får det bedste 
fundament for at træffe valg, hvis de og deres omgivelser primært fokuserer på 
valget. Et godt fundament udvikles ved at gå en anden vej, nemlig via fokus på 
udvikling af karrierelæringsfærdigheder. Det er centralt at skelne mellem valget og 
grundlaget for valget. 
Dette perspektiv træder også frem i nedenstående delresultat fra projektet ”UEA og 
Erhvervsuddannelser” under Unge på Tværs.  

 
Delresultater fra ”UEA og erhvervsuddannelse” 

Vi er blevet klar over, at vi arbejder med at skifte fokus for UEA, brobygning og 

informationsarrangementer fra fokus på at de skal føre til et valg til fokus på den personlige 
læring som deltagelse i aktiviteterne skaber. 

Case fra UEA og Erhvervsuddannelser, Unge på Tværs, foråret 2014 

 

 

Delresultatet afspejler en optagethed af, at når børn og unge deltager i aktiviteter og 
forløb, der har karrierelæringspotentiale, er der større potentiale i disse end primært at 
betragte deres relevans ift. om aktiviteten virker afklarende ift. et forestående valg af 
ungdomsuddannelse.  

Hvorfor kan primært fokus på afklaring og valg være problematisk 
Først et par eksempler til illustration af hvordan et fokus på hhv. valg eller 
karrierelæring konkret kan komme til udtryk. 
 

 Et valgfokus kan fx træde frem ved, at lærer, vejleder eller forælder spørger den 
unge om, hvorvidt den uddannelse, den unge netop har besøgt, er noget, den 
pågældende kunne tænke sig at vælge 
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 Et fokus på karrierelæring kan fx komme til udtryk ved at betragte og 
italesætte oplevelser som fx deltagelse i Skills1 som læringserfaringer, der har 
betydning i den fælles udforskning af og indsamling af viden om 
uddannelsernes og arbejdets verden og det personlige liv, man kan have i 
tilknytning her til. 

 
En del af de unge, jeg har talt med i de to 9. klasser, jeg har fulgt, fortæller, at de ikke 
kan se meningen med at deltage i fx besøg på en ungdomsuddannelse, når de har 
valgt, hvad de vil efter 9. eller 10. klasse. Mine observationer og interviews viser også, 
at nogen af de unge tilsyneladende ikke kan se mening i at deltage i en aktivitet, der 
ikke specifikt relaterer til noget, de overvejer i forhold til uddannelse eller erhverv. 
 
I projektet ”UEA og Erhvervsuddannelse” under Unge på Tværs peger to af 
delresultaterne på det forhold, at et manglende fokus på karrierelæring og betydning 
heraf kan give problemer med at argumentere for de unges fremmøde til aktiviteter. 
 
 

Delresultater fra ”UEA og erhvervsuddannelse” 
 

Vi er opmærksomme på, at når vi beder eleverne vælge brobygnings- og 
informationsarrangementer ud fra et fokus på match (fx i evner) og interesse gør vi det 

vanskeligt at argumentere for, hvorfor eleverne skal deltage i den næste aktivitet eller i 
brobygning flere steder. Eleverne kunne argumentere for at det næste besøg, sted eller 

aktivitet ikke matcher deres interesser, eller at de allerede har valgt og derfor er det ikke 

nødvendigt (Fokus på sprog omkring invitationer til arrangementer, information til forældre 
mv.). 

 
Fokus på at alle UEA aktiviteter er læringsaktiviteter, hvor deltagerne både lærer noget om 
et område og noget om sig selv understøtter, at ALLE elever og forældre deltager i de UEA 

aktiviteter som udbydes i samarbejde med erhvervsuddannelserne og at ALLE kommer i 

brobygning til erhvervsuddannelserne. 

Case fra UEA og Erhvervsuddannelser, Unge på Tværs, foråret 2014 
 

 

 
Mine observationer og delresultatet fra ”UEA og erhvervsuddannelser” peger på, at et 
stort fokus på det nært forestående valg af ungdomsuddannelse og et manglende 
fokus på karrierelæring og betydning heraf kan give problemer i forhold til at motivere 
de unge for fremmøde til og engagement i aktiviteter. 
 
Hvis den unge ikke deltager i de aktiviteter, der tilrettelægges, kan de professionelle 
få vanskeligt ved at leve op til kravet i lovgivningen om, at den kollektive vejledning 
skal tilrettelægges med henblik på, at eleverne udfordres i deres forestillinger om valg 
                                                           
1 DM i Skills er det årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. DM i Skills skal give 

de unge chancen for at vise deres talenter, skærpe deres faglige niveau og vise omverdenen, heriblandt 

grundskoleelever, hvilke uddannelsesmuligheder, der er på erhvervsuddannelserne. Sideløbende med 

DM i Skills afholdes der en stafet for tilmeldte grundskoleklasser, der dyster om at gå videre til den 

afsluttende konkurrence i tilknytning til DM i Skills. 
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af uddannelse og job således, at elevens valg sker på et reflekteret og oplyst grundlag 
(BEK nr. 840 af 30/06/14). 
 
Dvs. hvis der primært fokuseres på afklaring og valg 
 kan det få negativ betydning for den unges fremmøde og motivation for at deltage i 

aktiviteter 
 mistes en del af potentialerne for karrierelæring. Der kan således ske reduktion af 

vejledningens bidrag til at støtte børn og unge i at erhverve kompetencer, der 
bidrager til strukturerede måder at samle, analysere og syntetisere viden om sig 
selv, uddannelse og erhverv, og kompetencer til at træffe valg og implementere 
beslutninger og transitioner.  

 
 
Udfordringer ved at skifte perspektiv fra valg til læring 
I projektet UEA og Erhvervsuddannelserne under Unge på Tværs er det blevet klart for 
os, der deltog i projektet, at også selvom man som professionel har fokus på at 
arbejde med læring frem for valg, så kan dette perspektivskifte opleves som en 
udfordring i praksis. Flere grupper i projektet arbejdede med fokus på at bidrage til at 
udvide målgruppens viden om uddannelsernes og arbejdets verden. Her var således et 
andet formål end at aktiviteterne primært skulle bidrage til afklaring og valg. En af 
erfaringerne var, at selvom man som professionel eller forælder har et eksplicit mål 
om at arbejde med fokus på læring frem for afklaring i forhold til valg af 
ungdomsuddannelse, så kan det opleves som en udfordring og kræver en løbende 
opmærksomhed at ændre sit fokus.  
 
Hvis vi er optagede af læring frem for valg, så er det væsentligt at overveje, hvornår vi 
i vores tænkning, sprog eller måder at stille spørgsmål på bliver fanget af et fokus på 
valget frem for fokus på læring. Måske tegner der sig et billede af, at lærere, vejledere, 
pædagoger, policy makers har en fælles udfordring ift. at udvikle 
karrierelæringsaktiviteter og måder at forberede, gennemføre og efterbehandle disse 
uden, at der primært arbejdes med fokus på valg. 
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