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Hvad vil det sige at undervise i karriere? 
Om karriereperspektivets ’hvad’ i stx læreplaner. 

Med gymnasiereformen i 2017 blev det gjort til en del af gymnasiets undervisning, at der 

skulle integreres et karriereperspektiv i alle fag – eleverne skulle tilegne sig 

karrierekompetence gennem karrierelæring.  

Men hvad vil det sige, og kan man overhovedet gøre karriere til genstand for 

undervisningens kommunikation? For hvad er en karriere? Og er det overhovedet noget, 

man kan lære på forhånd? 

Hvis du som læser tænker på din egen karrierevej og vej gennem livet, så er der sikkert 

meget, som har påvirket den – både bevidst og ubevidst. 

Hvis jeg ser på min egen vej gennem livet, har jeg udviklet mig, og jeg har løbende lært 

mere om mig selv og verden omkring mig. Jeg har i nogle tilfælde tilpasset mig det, jeg var i, 

og i andre tilfælde ønsket at forandre det. Jeg har truffet nogle aktive, eksplicitte valg, nogle 

mere implicitte valg, og ind imellem blevet mødt af nogle tilfældige omstændigheder, som 

også har formet mig.  

Selvom jeg i dag kan skue tilbage på mit liv, min læring og udvikling, min uddannelse og 

mit arbejde, kan jeg stadig ikke vide, hvad der sker i fremtiden. Som mennesker står vi alle 

med ryggen til fremtiden – vi ved til en vis grad, hvad der er sket, men ikke hvad der vil ske. 

Derfor kan det også være svært at planlægge en karriere eller sin fremtid – og ikke mindst 

at gøre det til en meningsfuld genstand for undervisningens kommunikation. 

En central konklusion fra min afhandling er i forlængelse heraf, at netop dét at skulle gøre 

karriereperspektivet til genstand for undervisningens kommunikation er svært, da det er 

vanskeligt at gøre entydigt meningsfuldt i og for praksis. Her træder særligt to større 

benspænd for ’oversættelsen’ og integrationen af karriereperspektivet i gymnasiets praksis 

frem: Dels gymnasielærernes grundlæggende forståelse af karrierebegrebet, og dels 

lærernes forventninger til det politiske system. De to benspænd kan iagttages som 

benspænd for både praksis, fag og faglighed. 
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Hvordan undersøger man noget, der ikke nødvendigvis eksisterer? 
Allerede nu kan du som læser formodentlig fornemme, at det at forske i et 

karriereperspektiv i en gymnasiepraksis (endda relativt tæt på starten af den reform, der 

indførte begrebet) ikke altid har været lige til. Derfor vil jeg – før vi dykker ned i nogle 

centrale pointer fra afhandlingen – spole tiden omkring fire år tilbage, hvor en helt ny 

reform gjorde sit indtog i gymnasiet, og en helt ny ph.d.-studerende gjorde sit indtog på 

Aarhus Universitet. 

Lidt naivt havde jeg – for det var mig, der var den nye ph.d.-studerende – troet, at jeg skulle 

ud på gymnasierne og se og høre en række aktive valg og bevidste refleksioner over, 

hvorfor karrierelæring, hvordan karrierelæring, karrierelæring til hvem? Men de ting viste 

sig at være svære at se og høre. For lærerne var kun til en vis grad begyndt at sætte sig ind 

i, hvad karrierelæring var og kunne være, og langt hen af vejen var de stærkt kritiske over 

for at skulle integrere det i deres undervisning. 

Derfor hviler afhandlingen på en erkendelse af, at et begreb som karriere – og mange 

andre undervisningsbegreber – er bærere af forskellige betydninger og derfor konstrueres 

forskelligt på forskellige niveauer i uddannelsessystemet. Begreberne bliver derfor ikke 

blot overført eller implementeret, men i stedet omformet og rekonstrueret. Grundet den 

erkendelse undersøgte jeg i afhandlingen, hvordan karriereperspektivet blev konstrueret 

som begreb og som didaktisk praksis på et politisk niveau, i styringsdokumenter og i 

undervisningspraksis (eller på tre læreplansniveau; det politiske, det programmatiske og 

det praktiske). Data blev indsamlet gennem et etnografisk inspireret forskningsdesign 

bestående af blandt andet dokumentlæsning, interviews med blandt andet gymnasielærere 

og elever på stx samt observationer. På hvert niveau undersøgte jeg blandt andet det, der 

kan kaldes karriereperspektivets ’hvad’. 

Karriereperspektivets ’hvad’ på et politisk niveau og i styringsdokumenter 
Når der i afhandlingen spørges til karriereperspektivets ’hvad’, betyder det konkret, at der 

blev spurgt til, hvad der skal undervises i – altså undervisningens indhold. Der er sjældent 

et enkelt almengyldigt svar på et sådant spørgsmål, for det ville kræve, at der var enighed 

om, hvad der er betydningsfuldt. I relation til et undervisningsintegreret 

karriereperspektiv bliver dette ’hvad’ belyst gennem seks semantiske positioner, som er 
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fremanalyseret gennem karriere- og vejledingslitteraturen. De seks semantiske positioner 

er: Valg, udvikling, tilpasning, læring, forandring og tilfældighed. 

Karriereperspektivet kan med udgangspunkt i semantikkerne henvise til, at elever lærer 

om mulige uddannelser, valg og fravalg, erhverv og jobs, samtidig med at 

karriereperspektivet også kan handle om, hvordan individet udvikler sig selv og forholder 

sig til sig selv i forbindelse med overgange. Karriereperspektiver kan også henvise til, 

hvordan man faciliterer læring i fællesskab omkring værdier, normer, samfundsintegration 

og samfundsændring. 

I de politiske dokumenter blev karriereperspektivets ’hvad’ primært besvaret gennem et 

fokus på den semantiske position valg. Det vil sige med et relativt stort fokus på, at 

undervisningen i gymnasiet skal sætte eleverne i stand til at træffe velbegrundede, 

reflekterede valg til en ukendt fremtid. Gennem det fokus på valg bliver det tydeligt, 

hvordan uddannelsesfag i højere grad skal orienteres mod anvendelse, i uddannelser, på 

arbejdsmarkedet og i samfundet generelt. Dermed er der også et fokus på den enkelte elev, 

der skal evne at anvende faget og uddannelsen i fremtiden. 

Denne semantiske position kan i høj grad genkendes i forskellige styringsdokumenter, 

herunder vejledningen til elevernes studie- og karriereperspektiv samt i mange af fagenes 

læreplaner. I flere af de gymnasiale fag kobles karriereperspektivet således til valg af 

erhverv og videre uddannelse – og altså tæt på det politiske udgangspunkt. Dog er der også 

læreplaner, hvor karriereperspektivet bliver konstrueres tættere op af semantikken læring, 

hvor karriereperspektivet blev koblet til motivation, dannelse og demokratisk bevidsthed. 

Karriereperspektivets ’hvad’ på et praktisk niveau 
I alt interviewede jeg ti lærere på tre casegymnasier. De ti lærere havde ikke en entydig 

forståelse af, hvordan karriereperspektivet skulle konstrueres – eller ikke konstrueres. 

Hvor nogle få lærere så karriereperspektivet som et relativt velkomment indspark i 

gymnasiets læreplaner, så andre lærere det som det modsatte. 

Alligevel var der dog en række lighedspunkter eller overordnede tendenser, som blev 

fremanalyseret gennem fem kernefortællinger fra praksis. De fem kernefortællinger tegner 

et billede af en gruppe lærere, der har en stærk faglig forståelse af dem selv og deres 

profession, der er stolte af det de laver, nærer stor omsorg for eleverne og har et dybt 
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behov for at relatere det, de laver, til netop de aspekter gennem mening. Samtidig tegner 

fortællingerne et billede af en gruppe lærere, der oplever en profession, en faglighed og en 

arbejdsplads under pres. 

Presset bliver af lærerne i høj grad sat i relation til en overordnet modstand mod 

begrebet ’karriere’. For begrebet bliver af langt de fleste lærere tolket ind i en forventning 

til den politiske dagsorden, der gør det svært for lærerne at se, hvordan de kan, og hvorfor 

de skal omsætte karriereperspektivet til didaktisk praksis. 

Derfor er det også gennemgående, at lærerne ønsker at se karriereperspektivet som noget 

andet end det, de tror politikkerne ser det som – og som til en vis grad bliver bekræftet i 

den semantiske position på det politiske læreplansniveau. Hvor valg på det politiske 

læreplansniveau kunne ses som den bærende konstruktion, så kan der på det praktiske 

læreplansniveau iagttages en stor modstand mod netop denne valgfokusering. I stedet 

fremhæves de mindre individuelle, men mere kollektive semantikker læring, tilfældighed 

og forandring i særlig grad på det praktiske læreplansniveau. 

Centrale konklusioner fra afhandlingen 

Igennem afhandlingens analyse argumenterer jeg for, at lærernes konstruktion af 

karriereperspektivet medfører en handlingslammelse, der dernæst fører til en behov for at 

handle. Lærerne føler sig handlingslammede, fordi de ikke kan se sig selv i den politiske 

konstruktion, fordi de ikke føler, at de har forudsætninger til at tage ejerskab over 

begrebet, fordi de ikke kan forstå begrebets betydning og relevans i gymnasieskolen, og 

fordi de ikke bryder sig om ordet karriere. Denne handlingslammelse spænder ben for 

både didaktiseringen og konstruktionen af perspektivet i deres undervisningspraksis. 

Omvendt skaber det et behov for at handle hos en del af lærerne. De har behov for at 

transformere karriereperspektivet i deres undervisningspraksis på trods af eller på en 

anden måde end det, de mener, er ønsket fra det politiske læreplansniveau. Eksempelvis 

gennem et fokus på en holistisk, åben forståelse af karriere som en hjælp til at give 

eleverne de bedst mulige forudsætninger for at blive integreret i samfundet. Lærerne 

udtrykker i den forbindelse et behov for at få karriereperspektivet koblet meningsfuldt til 

deres fag og til den konkrete elevgruppe. 


