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DEL 1 

Indledning og teoretisk rammesætning 

Første del af afhandlingen består af en indledning, samt en rammesætning af afhandlin-

gens teoretiske fundament. Den teoretiske rammesætning falder i tre dele; et litteratur-

studie af karriere- og vejledningsteori (kapitel 2), en uddybning af afhandlingens sy-

stemteoretiske iagttagelsesapparat (kapitel 3), samt et teorikapitel om afhandlingens 

genstandsfelt.  



 

 

11 

1. Indledning 

Jeg sidder i 2.z. Det er min første observation i klassen, og i 

starten af timen er jeg – i fællesskab med læreren Franz –ble-

vet introduceret til klassen og har delt samtykkeerklæringer 

ud. Efter lektionen kommer eleverne hen til mig og giver mig 

samtykkeerklæringerne. Tre piger afleverer deres samtykkeer-

klæringer og begynder at gå mod døren. De vender om og 

kommer over til mig igen. ”Altså,” siger den ene ”hvad er det 

der karrierelæring egentlig?” 

Jeg gentager lidt fra introduktionen tidligere i timen og fra 

samtykkeerklæringerne – at karrierelæring er et nyt fokus, 

der skal integreres løbende i deres undervisning. ”Er det dét?” 

griner de. ”Det har vi aldrig hørt om før.” 

Storbygymnasiet, november 2018 

I denne afhandling undersøges det, hvordan karriereperspektivet – herunder ’karriere-

læring’ og ’karrierekompetence’ –  italesættes og konstrueres som didaktisk praksis 

blandt gymnasieskolens aktører på det almene gymnasium (stx) efter gymnasiereformen 

i 2017. Karriereperspektivet trådte i forhandlingerne op til reformen i 2017 og umiddel-

bart efter implementeringen frem som et særligt centralt og debatteret koncept – hvad 

skulle og kunne begrebet rumme, hvorfor var det nødvendigt, og for hvem var det nød-

vendigt? Uddraget ovenfor understøtter, at karriereperspektivet ikke har haft en direkte 

vej fra policy ind i klasselokalet og ud til eleverne. To undersøgelser fra 2019 og 2020 – 

altså i løbet af reformens andet og tredje år – har vist, at karriereperspektivets vej ind i 

undervisningen har været snørklet og svær, og at mange lærere fortsat finder arbejdet 

med karriereperspektivet problematisk (Rambøll & Danmarks Evalueringsinstitut, 

2019, Rasmussen, 2021). 

Denne afhandlings formål er at undersøge, hvordan forskellige aktører i gymnasieskolen 

– fra politikkere, til embedsmænd, videre til gymnasielærere og -ledelse samt elever – 

forstår og konstruerer karriereperspektivet og dets tilstødende begreber (karrierelæring 
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og karrierekompetence) som undervisningens genstand. Eller med andre ord; som et 

undervisningstema, undervisningsindhold og/eller undervisningsformål. Ved kvalitativt 

at undersøge karriereperspektivet på tværs af tre niveauer – det politiske, det program-

matiske og det praktiske (Hopmann et al., 1995) – ønsker afhandlingen at belyse, hvor-

dan et begreb kan forstås, praktiseres og didaktiseres på et væld af sammenfiltrede og til 

tider konfliktuerende måder. Ligeledes er det intentionen at undersøge, hvordan disse 

forståelser og praksisser siger noget om, hvad hensigten og formålet er med gymnasiet 

som organisation. Dermed rejser afhandlingen overordnet set spørgsmålene; karriere-

læring til hvem, for hvem, til hvad, til hvornår og hvordan? 

1.1. Baggrund og motivation 

Den seneste større revision af gymnasiets formål og struktur blev skudt i gang i 2016 og 

implementeret i gymnasieskolens praksis i 2017 (Retsinformation, 2020). Reformen var 

den tredje siden 2005. Startskuddet for reformen var reformudspillet ”Fra elev til stude-

rende – klædt på til videre uddannelse” fra den daværende regering1 (Regeringen, 

2016). Den overordnede intention med reformen var at styrke de gymnasiale uddannel-

ser, hvilket fremgår af aftaleteksten (Undervisningsministeriet, 2016). 

Som en del af denne styrkelse af de gymnasiale uddannelser satte Regeringen blandt 

andet spot på fire brede, faglige kompetencemål: Innovative kompetencer, digitale kom-

petencer, globale kompetencer og – den mest relevante i denne afhandlings øjemed – 

karrierekompetencer. Gennem arbejdet med de fire kompetencemål var det Regerin-

gens intention at gøre den enkelte elev ”(…) mere klar til at være studerende, arbejdsta-

ger, iværksætter og medborger – både i en dansk, europæisk og global sammenhæng.” 

(Regeringen, 2016, s. 23) Af udspillet fremgik det i øvrigt, at ”Regeringen ønsker, at de 

nye mål skal forankres i uddannelsen som helhed og i de enkelte fag.” (Regeringen, 

2016, s. 23) 

Udspillet blev kritiseret af flere – både forskere, gymnasielærere og -elever og politiske 

modstandere såvel som støtter. Kritikken var blandt andet rettet mod karriereperspekti-

                                                   
1 Venstres mindretalsregering (2015-2017) 
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vet – eksempelvis da filosof Peter Kemp udtalte, at reformen kun drejer sig om det stu-

dieforberedende (Rasmussen, 2016), mens den daværende formand for Danske Gymna-

sieelevers Sammenslutning (DGS), Veronica Ahrenbøll Schultz, udtalte, at udspillet 

nærmest kun handlede om karriere, og at de i DGS var bekymrede for, at ”(…) de her 

kompetencebegreber [red. Innovative, digitale, globale og karriere], flere test og min-

dre valgfrihed bliver en meget snæver tilgang til, hvad man skal have ud af gymna-

siet.” (Richter, 2016) 

På trods af kritikken blev de fire kompetencemål en del af det færdige udspil. Udspil-

let blev godkendt i juni 2016 i en aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokra-

terne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti 

og Det Konservative Folkeparti. De fire kompetencer er således nu integreret i både afta-

leteksten, bekendtgørelsen og fagenes læreplaner. 

Nærværende afhandling er relevant, da den iagttager den debat, der opstod både før, 

under og efter reformen i 2017. En debat, der både gik på selve formålet med at drive 

gymnasium og en debat om hvad gymnasiets aktører ’vil’ med eleverne. Samt, og ikke 

mindst, en debat om, hvad et karriereperspektiv overhovedet er for en størrelse, hvorfor 

og for hvem det er relevant, samt hvad det bør og kan rumme. I afhandlingen undersø-

ges karriereperspektivet både teoretisk og empirisk. Det vil sige i kommunikationen 

mellem den politiske, programmatiske og praktiske læreplan samt i dialog med karriere- 

og vejledningsteorien. 
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1.2. Afhandlingens forskningsspørgsmål, kundskabsambition og bi-
drag 

Med udgangspunkt i ovenstående lyder afhandlingens forskningsspørgsmål: 

Hvordan fortolkes karriereperspektivet på et undervisningspraktisk 

læreplansniveau i gymnasieskolen? Og i hvillen grad relaterer det sig 

til det politiske og programmatiske læreplansniveau?  

Forskningsspørgsmålet blive besvaret gennem en række undersøgelsesspørgsmål. De 

fire undersøgelsesspørgsmål knytter sig til afhandlingens dobbelte kundskabsambition; 

dels at etablere og udvikle et teoretisk informeret fortolkningsrum for karriereperspekti-

vet, dels at tilbyde et muligt empirisk og praksisnært svar på forskningsspørgsmålet. De 

fire undersøgelsesspørgsmål er: 

1. Hvad rummer begrebet karriere, og hvordan præsenteres det teoretisk som en del 

af undervisningens praksis? 

2. Hvordan kan karriereperspektivet genbeskrives igennem systemteorien samt 

iagttages i relation til gymnasiets formål? 

3. Hvordan konstrueres og karakteriseres forståelsen af karriereperspektivet og 

praksis på de tre læreplansniveauer?  

4. Hvad karakteriserer forståelsen af karriereperspektivet blandt gymnasieeleverne, 

og hvilke betydninger har forståelserne af begreberne på de tre læreplansniveauer 

for elevernes oplevelse? 

Med udgangspunkt i undersøgelsesspørgsmålene vil te to kundskabsambitioner løbende 

informere hinanden; det teoretisk informerede fortolkningsrum er med til at informere 

iagttagelsespunkterne for analyserne – mens analyserne igen er med til at genfortolke 

det teoretiske perspektiv. 

Med udgangspunkt i forskningsspørgsmål og den dobbelte kundskabsambition er det 

et ønske med afhandlingen, at den kan nuancere debatten om karriereperspektivets re-

levans i gymnasieskolen og potentielt bidrage til en didaktisk konceptualisering af be-

grebet. 
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1.3. Overblik over det empiriske materiale 

Med afsæt i en eksplorativ tilgang til praksis søges forskningsspørgsmålet og undersø-

gelsesspørgsmålene besvaret gennem en empirisk undersøgelse, som læner sig op af føl-

gende kvalitative metoder: Dokumentlæsning, semistrukturerede interviews, observa-

tioner samt fokusgruppeinterviews (disse metoder bliver beskrevet i kapitel 6). Ud-

gangspunktet er, at kombinationen af metoder giver både dybde og bredde til data (’rich 

data’).  Metoderne bruges eksplorativt og i et iterativt design, hvor teori og begreber 

iagttages og udvikles i samspil med praksis. 

Data er indsamlet på tværs af de tre læreplansniveauer: 

 På det politiske læreplansniveau er data indsamlet gennem indhentning af re-

levant policy og offentlig tilgængelige dokumenter. 

 På det programmatiske læreplansniveau er dokumenter indhentet gennem of-

fentlige tilgængelige kanaler, eksempelvis undervisningsministeriets hjemme-

side, hvor læreplaner for alle ungdomsuddannelsernes fag ligger. Desuden er 

der foretaget et enkelt interview med en læringskonsulent fra Undervisnings-

ministeriets ’Styrelse for Undervisning og Kvalitet’ (herefter kaldet STUK). 

 På det praktiske læreplansniveau er data indhentet i løbet af skoleårene ’18-’19 

og ’19-’20 på tre casegymnasier: Storbygymnasiet, Provinsgymnasiet og Ud-

kantsgymnasiet. Fra casegymnasierne er det indhentet forskellige former for 

empirisk data; dels er der produceret feltnoter gennem deltagende observation 

og formel og uformel samtale, dels er der foretaget interviews med 10 lærere á 

to omgange og tre gruppeinterviews med i alt 13 elever. 

1.4. Et komplekst felt 

Begreberne læreplan og læseplan anvendes i mange forskellige sammenhænge – af poli-

tikkere og i politiske debatter og reformændringer, af fagkonsulenter og i uddannelses-

administrative sammenhænge, på lokale uddannelsesinstitutioner og af den enkelte læ-

rer (Nesje & Hopmann 2002, s. 27). I afhandlingen anvendes begrebet læreplan, men 

der inddrages også litteratur, der anvender begrebet læseplan (eksempelvis Hopmann et 

al., 1995). 
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I afhandlingen anskues læreplaner som sociale konstruktioner, der står tilbage som et 

resultat af en forhandlingsproces omkring det offentlige uddannelsessystem (Hopmann 

et al., 1995, s. 340). Læreplaner konstrueres i denne henseende med henblik på at samle 

de overordnede formål med at bedrive uddannelse og skole, nemlig som overlevering af 

tradition og kulturel arv, samt kvalificering og sikring af samfundets overlevelse og kon-

kurrenceevne (Hopmann et. al., 1995). Læreplaner kan både være nedskrevne og ikke-

nedskrevne (eks. udførte/praktiserede eller oplevede). At samle de to overordnede for-

mål i én læreplan er ikke et nemt arbejde, men derimod et arbejde fyldt med spændin-

ger, kompleksitet og paradokser. For hvad er bevaringsværdig kulturel arv, og hvem har 

retten til at bestemme, hvad der er bevaringsværdigt? Hvilke traditioner skal overleve-

res gennem uddannelsessystemet, og hvilke skal ikke? Det samme med fremtiden; hvem 

bestemmer, hvordan samfundets overlevelse sikres? Hvad vurderes som ’sikre’ kvalifi-

kationer til en ukendt fremtid, og– igen – hvem bestemmer? Oven i dette ligger der det 

paradoks, at hverken tradition og bevaringsværdig kultur eller forventninger til fremti-

dens krav i sig selv behøver at være egnet til undervisning eller muligt at undervise i 

(Hopmann et al., 1995). 

Inden for læreplansteorien indfanges kompleksiteten blandt andet gennem differentie-

ringen mellem det politiske, det programmatiske og det praktiske læreplansniveau. 

Denne skelnen er inspireret af Hopmann og Künzli (Sivesind & Hopmann, 1997; Hop-

mann et al., 1995; Hopmann, 1991) De tre læreplansniveauer tjener forskellige funktio-

ner ”(…) deriblandt offentlig legitimering af undervisningsindholdet (politisk funk-

tion), indretningen af et egnet undervisningsindhold (programmatisk funktion) samt 

indramning af og støtte til skolens undervisningsplanlægning (praktiske funktion).” 

(Hopmann et al., 1995, s.339) Hvert af de tre niveauer arbejder i forhold til udvikling, 

implementering og ’drift’ af læreplanen med forskellige opgaver, aktiviteter, hensigter 

og prioriteter. 

Konsekvensen af kompleksiteten er, at der ikke er en direkte vej fra den intenderede læ-

replan til den praktiske udførelse i klasseværelset. Tværtimod vil de tre niveauer præge 

læreplanen med niveauets særlige træk og kendetegn. Samtidig er de tre niveauer ind-

byrdes afhængige, og det ene niveau kan derfor ikke betragtes isoleret fra de andre. 
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Hvordan læreplanens indhold kommunikeres og formidles på ét niveau påvirker såle-

des, hvordan indholdet kommunikeres og formidles på de andre niveauer, ligesom de 

tre niveauers forholden sig til hinanden også påvirkes. (Hopmann et al., 1995). 

At der ikke er nogen lige vej fra den intenderede læreplan til den praktiske udførsel 

har som konsekvens, at den reelle ændring i praksis ofte kan være relativt lille ved lære-

plansændringer2. At ændringer i læreplaner kan skabe så meget debat og røre, som det 

eksempelvis skete ved reformen i ’17 qua ovenstående, kan derfor undre. Hopmann & 

Künzli (1997) skriver i tillæg, at man ved et nærmere kig på læreplansændringerne ofte 

vil finde, at skolerne allerede gør det, de bliver bedt om (Hopmann & Künzli 1997, s. 

260-261). At der alligevel er debat ved læreplansændringer – og måske i særlig grad, 

hvis disse læreplansændringer er et resultat af større reformer – kan skyldes, at lærepla-

ner helt overordnet set kan ses som en art systemintern identitetsskabelse, hvor forskel-

lige aktører i samfundet (systemer) gennem læreplanen forsøger at definere og afgrænse 

skolens opgave(r) og sig selv (Hopmann et al., 1995). 

At ændringer i læreplaner eller reformer generelt sjældent ender med at reformere til 

det intenderede kan der være flere forklaringer på. Én forklaring findes i uddannelsesre-

formernes ’udspændthed’ mellem en hensigt, et symbolsk udtryk og en konkret mulig-

hed for realisering (Sivesind & Hopmann. 1997). Der er altså noget, man vil – en særlig 

intention eller hensigt –, gerne på en bestemt måde, men mulighederne for realisering 

kan stå i vejen. Blandt andet på grund af kompleksiteten i både det politiske, admini-

strative og skole-praktiske arbejde. Dette skisma mellem intention (hensigt) og realise-

ring (praksis) udfordres endvidere af en situationel og kontekstbundet meningstilskri-

velse (qua læreplaner som sociale konstruktioner). Det noget, som nogle ville, kan reelt 

set fortolkes som noget andet af andre. En konsekvens af dette er, at reformer (og resul-

tatet heraf) ofte er uforudsigelige og kun kan styres i begrænset omfang. 

Ofte er det lærerne, der tilskrives rollen som bærere af reformers uforudsigelighed, 

hvor særligt lærernes modstand mod reformer (eller dele af reformer) kan udgøre en 

                                                   
2 Dette varierer naturligvis efter ændringens karakter. Hvis en del af en læreplansændring eksempelvis er 
et nyt fag eller en ny eksamensform, så vil ændringen i praksis være stor, mens mindre ændringer, som 
eksempelvis et ’perspektiv’ eller fokus uden udprøvning, potentielt kan resultere til mindre ændringer i 
praksis. 
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trussel mod implementeringen (Luttenberg et al., 2013). Modstanden fra lærerne skal 

dog, ifølge Luttenberg et al., ikke forstås som modstand mod forandring eller ændringer, 

men derimod som en konsekvens af lærernes søgning efter mening – hvordan giver det 

noget som nogle ville mening i praksis? 

1.5. Teoretiske og analysestrategiske konsekvenser 

I forlængelse af ovenstående er det således en antagelse i denne afhandling, at de kon-

krete begreber – karriereperspektiv, karrierekompetence og karrierelæring – ændrer sig 

’gennem’ de tre læreplansniveauer. Den hensigt, som de blev formuleret ud fra på det 

politiske læreplansniveau, transformeres, når de bliver formet på det programmatiske 

læreplansniveau. Herfra ændrer de igen karakter i mødet med det praktiske læreplans-

niveau. Som begreber skaber de et handlerum – eller en forstyrrelse – som ikke nødven-

digvis kan forstås eller iagttages lineært mellem niveauerne, men dog alligevel er til 

stede. Niveauerne må forholde sig til forstyrrelserne, men vil i sidste ende transformere 

dem lokalt. Det er altså ikke nødvendigvis selve reformen, reformteksten og lærepla-

nerne på det politiske og programmatiske læreplansniveau, der i sidste ende (eventuelt) 

ændrer praksis, men – måske med større sandsynlighed – reaktionerne, kritikken og 

den lokale transformation. 

For at kunne besvare afhandlingens forskningsspørgsmål er det således væsentligt, at 

der tages udgangspunkt i en teori, der kan belyse både den iboende autonomi og uaf-

hængighed, der er imellem læreplansniveauerne, og som samtidig kan rumme den dia-

log, der nødvendigvis er mellem niveauerne. Til dette antages det, at systemteorien er et 

godt redskab. 

Med systemteori henviser jeg dels til Niklas Luhmanns (særligt Luhmann 2000 og 

2006) udlægning af teorien samt Stefan Hopmanns videreudvikling af systemteorien i 

relation til læreplansanalyser (Hopmann, u.å., 1988, 2007; Hopmann et al., 1995; Hop-

mann & Künzli, 1994; Nesje & Hopmann, 2002). En videre redegørelse for det systemte-

oretiske perspektiv kommer i afhandlingens kapitel 3 og 4. Systemteorien danner såle-

des grundlaget for afhandlingens teoretiske og analysestrategiske valg og iagttagelser, da 
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det systemteoretiske perspektiv kan biddrage til at belyse kompleksiteten i læreplansar-

bejdet. Samtidig anvendes det systemteoretiske perspektiv også til at genbeskrive karri-

ereperspektivet og karrierelitteraturen i afhandlingens kapitel 8. 

1.6. Karriereperspektiv, karrierekompetence eller karrierelæring? 

Terminologien omkring karriere i en uddannelseskontekst kan godt være lidt forvir-

rende. Det skyldes blandt andet, at der ikke er tale om en entydig begrebsbrug på det 

politiske læreplansniveau. I aftaleteksten og forhandlingerne op til den nye reform var 

termerne karrierelæring og karrierekompetence. I bekendtgørelsen og den senere vej-

ledning var terminologien ændret til et studie- og karriereperspektiv. I de officielle lære-

planer for de enkelte fag anvendes der enten karriereperspektiv (i alt seks gange i de 

samlede læreplaner for fagene) eller karrierekompetence (i alt 17 gange i de samlede læ-

replaner for fagene). Begrebet karrierelæring anvendes ikke i de officielle læreplaner for 

fagene. Et løbende ’spor’ i afhandlingen er således, hvordan karriere som begreb forstås 

på de tre læreplansniveauer, samt hvordan karriere forstås som begreb i teorien. Her-

med iagttages og undersøges ’karriere’ som et fænomen, der konstrueres, kommunike-

res og besættes forskelligt. Forståelsen af karriere kan således iagttages som et resultat 

af analyserne og afhandlingen og ikke som en fastlåst og skarpt defineret startposition – 

til det er begrebsbrugen for flydende. For at undersøge dette anvendes karriereperspek-

tiv, karrierekompetence og karrierelæring som iagttagelsespunkt for analyserne.  

I kapitel 2 introduceres der en række teoretiske bud på definitioner, men her er det 

igen væsentligt at understrege, at der netop er tale om bud og ikke om almengyldige 

sandheder. 

1.7. Gymnasiets formål og karriereperspektivet 

I afhandlingen indgår der ligeledes en løbende iagttagelse af formålet og hensigten med 

det danske gymnasium. Både i et nutidigt og i et historisk perspektiv har de to formål al-

mendannelse og studieforberedelse stået centralt. 

At karriereperspektivet ses som et begreb, der skal diskuteres i relation til gymnasiets 

overordnede formål, er både initieret fra det politiske og fra det praktiske læreplansni-

veau. På det politiske læreplansniveau kobles karriereperspektivet til almendannelse og 
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studieforberedelse i både regeringsudspillet og aftaleteksten. Hvordan denne kobling 

kan iagttages analyseres i kapitel 9. På det praktiske læreplansniveau kobles karriere-

perspektivet i særlig grad til almendannelsen – enten som en forlængelse af det almen 

dannende eller som almendannelsens modbegreb. Denne iagttagelse analyseres i kapitel 

11. 

I afhandlingen er der ikke sat plads af til at diskutere, hvad der specifikt menes med al-

mendannelse og studieforberedelse i den forstand, at afhandlingen ikke indeholder en 

længere teoretisk redegørelse af forskellige teoretiske konceptualiseringer af de to be-

greber. I stedet aktualiseres de to formål løbende – enten som hinandens forudsætnin-

ger (Haue, 2003) eller gennem den distinktion, der fremtræder på de tre læreplansni-

veauer. Her træder almendannelse oftest frem som et spørgsmål om enten formal, ma-

terial eller kategorial dannelse, som vi kender det fra Klafkis begreber (Klafki, 2014), 

mens studieforberedelse oftest ikke bliver eksplicit defineret, men blot er noget, der ’er’. 

Implicit kan det dog iagttages, at studieforberedelse enten forstås som kvalificering (ek-

sempelvis ved et fokus på at komme ind på en videregående uddannelse) eller som kom-

petence (eksempelvis ved et fokus på at kunne begå sig på en videregående uddan-

nelse). 

1.8. Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen er inddelt i fire dele. 

Del I: I afhandlingens første del (kapitel 1-5) beskrives og diskuteres afhandlingens me-

todiske, teoretiske og analytiske rammesætning. Indledning og forskningsspørgsmål er 

blevet introduceret i det ovenstående kapitel 1. I kapitel 2 præsenteres et review af 

udvalgt national og international karriere- og vejledningsteori. I kapitlet introduceres 

seks semantiske positioner inden for det teoretiske felt. De seks semantikker inddrages 

som analytiske kategorier i de senere læreplansanalyser. I kapitel 3 uddybes afhandlin-

gens teoretiske ståsted og rammesætning, gennem en beskrivelse og diskussion af det 

særlige systemteoretiske perspektiv. Den teoretiske rammesætning uddybes yderligere i 

afhandlingens kapitel 4, hvor afhandlingens genstandsfelt – uddannelsessystemets 
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funktion og hensigt, gymnasiet som et af uddannelsessystemets organisationer og lære-

planer som et af uddannelsessystemets programmer – præsenteres yderligere. Samlet 

udgør kapitel 2, 3 og 4 afhandlingens begrebsmæssige ramme og fundament for afhand-

lingens overordnede analytiske greb. 

Del II: Anden del (kapitel 5-7) udgør afhandlingens analysestrategi. Med udgangspunkt 

i den teoretiske rammesætning præsenteres det i kapitel 5, hvordan afhandlingen posi-

tioneres videnskabsteoretisk. Dernæst følger i kapitel 6 en præsentation af og argu-

mentation for afhandlingens forskningsdesign, herunder dataindsamling og metode-

overvejelser. Desuden introduceres de tre casegymnasier i kapitel 6. I kapitel 7 præsen-

teres databehandling og afhandlingens analytiske greb. 

Del III: Afhandlingens tredje del (kapitel 8-12) udgør afhandlingens analyser, diskussion 

og konklusion. Kapitel 8 består af en analytisk og teoretisk genbeskrivelse af de seks 

semantikker fra afhandlingens kapitel 2. De seks semantikker bliver genbeskrevet gen-

nem en systemteoretisk iagttagelse. Kapitel 9, 10 og 11 udgør analyserne af de tre lære-

plansniveauer. I alle tre analyser – den på det politiske læreplansniveau (kapitel 9), den 

på det programmatiske læreplansniveau (kapitel 10) og den på det praktiske læreplans-

niveau (kapitel 11) – undersøges det, hvordan forståelsen af karriereperspektivet konstru-

eres og karakteriseres. Konstruktionen af karriereperspektivet på de tre læreplansni-

veauer iagttages med henvisning til uddannelsessystemets funktion og hensigt, samt de 

tre læreplansdimensioner: Ordning, rækkefølge og udvalg. De tre analyser tager alle ud-

gangspunkt i det empiriske materiale og diskuteres løbende op mod hinanden. I kapitel 

12 iagttages det, hvordan gymnasieeleverne på de tre casegymnasier forstår og karakteri-

sere karriereperspektivet, samt hvordan de forholder sig til eventuelle potentialer og ud-

fordringer ved begrebet. Samtidig diskuteres det, hvordan elevernes forståelse relaterer 

sig til hhv. de politiske intentioner og den praktiske udførsel.  

Del IV: Afhandlingens fjerde del (kapitel 13-15) består af afhandlingens diskussion, per-

spektiverende betragtninger og konklusion. I kapitel 13 samles trådende og perspekti-

verne fra de foregående analyser, og det diskuteres, hvordan karriereperspektivet kon-

strueres på tværs af læreplansniveauer og teori – både som ’destruktive’ og ’produktive’ 
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forstyrrelser. I kapitlet gives der også et bud på, hvad det er, at uddannelsessystemet skal 

uddanne til. Afhandlingens næstsidste kapitel, kapitel 14, består af afhandlingens per-

spektiverende betragtninger, herunder et bud på en genbeskrivelse af gymnasiets formål 

samt afhandlingens fund og bidrag perspektiveret til anden dansk forskning om karriere-

perspektivet. Sidste kapitel – kapitel 15 – består af en konklusion. 
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2. Karriere- og vejledningsteori  

I afhandlingen undersøges det, hvordan karriereperspektivet fortolkes, konstrueres og 

karakteriseres på de tre læreplansniveauer. Som en analytisk ramme for disse undersø-

gelser er det nødvendigt først at kortlægge, hvad der kan forstås ved begrebet ’karriere’. 

’karriereperspektiv’, ’karrierelæring’ og ’karrierekompetence’ i den eksisterende natio-

nale og internationale litteratur. På baggrund af kortlægningen er formålet med kapitlet 

at kvalificere iagttagelserne i den empiriske undersøgelse. 

I kapitlets første afsnit bliver karrierebegrebets sproglige ophav først defineret. Der-

næst følger en iagttagelse af, hvordan definitionen i relation til det sproglige ophav di-

vergerer fra en teoretisk forståelse af begrebet. I samme afsnit redegøres der også for, 

hvordan den teoretiske forståelse udvikler sig i takt med forandringer i samfundet og på 

arbejdsmarkedet samt mulige begrundelser for den aktuelle debat om karriereperspekti-

vet. Dernæst følger en gennemgang af udvalgt national og international litteratur inden 

for karriere- og vejledningsteorien. Denne gennemgang skitseres ud fra seks semantik-

ker inden for teorien: Valg, læring, tilpasning, forandring, udvikling og tilfældighed. 

Hvordan disse er udvalgt, redegøres der ligeledes for. Afslutningsvis perspektiveres der 

til to større danske forsknings- og udviklingsprojekter, som ligeledes arbejder med kar-

riereperspektivet. 

2.1. Definition af karrierebegrebet 

Når der arbejdes med et begreb som karriere, er det svært at ignorere begrebets sprog-

lige ophav. Det, da der er tale om et begreb, mange af os bruger jævnligt, og som for 

mange konnoterer noget helt bestemt, der netop afspejler det sproglige opgav. Vores 

hverdagsbrug af begrebet ’karriere’ har egentlig rødder i fransk og latin og betyder ’løbe-

bane’ (fra det franske carrière) eller ’væddeløbsbane’ (fra middelalderlatin carra-

ria, jævnfør carrus, der betyder 'vogn') (karriere — Den Danske Ordbog, 2018). Det 

sproglige ophav kan eksempelvis ses, når der tales om et karriereræs; hvor en karriere 

forstås som noget, der udfolder sig i et sprint på en (metaforisk) løbebane eller en væd-

deløbsbane.  Det er en stærk metafor, der på mange måder lægger op til, at det gælder 

om at komme først. Andre metaforer illustrerer det samme, eksempelvis en karrierestige 
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eller en karrieretrappe (Watts, 1996). Fælles for disse metaforer er det, at der er tale om 

en hierarkisk, lineær progression – det gælder om at komme op. Kombineres de per-

spektiver på begrebet karriere, så kan det udledes, at en vellykket karriere er en, der går 

op (du skal helst ikke gå ned af stigen/trappen), og en, der går hurtigt (du skal helst ikke 

ligge sidst i ræset). 

De her metaforer – særligt karrierestigen og karrieretrappen – kan genkendes i den 

videre definitionen af ’karriere’ i Den Danske Ordbog. Her står der blandt andet, at en 

karriere defineres som en ”(…) erhvervsmæssig eller faglig levevej inden for et bestemt 

område”, herunder som en ”(…) periode i en persons liv hvor denne erhvervsmæssigt, 

fagligt eller professionelt beskæftiger sig med noget bestemt.” (karriere — Den Danske 

Ordbog, 2018) Du har altså én karriere – én trappe eller stige. Det fremgår ligeledes, at 

karriere kan defineres som en ”(…) livsform hvor man prioriterer arbejdslivet og det at 

tjene penge højere end familielivet og det sociale liv (…)” (karriere — Den Danske Ord-

bog, 2018). Det samlede billede af en person med en karriere er altså, at han eller hun 

vægter noget (karrieren) højere end noget andet (eks. familien). 

De begrebsdefinitioner, som udspringer af sproglige ophav, er således kendetegnet 

ved, at de knytter sig meget tæt til individet og til arbejdslivet samtidig med, at de un-

derstreger, at karriere er noget, man aktivt vælger at gøre og prioritere – måske på be-

kostning af noget andet. 

Selvom ovenstående definition af en karriere er ret robust, så kan det diskuteres, om 

den passer til det moderne (arbejds)liv. Allerede i 1996 skrev professor i karriereudvik-

ling, Tony Watts, at metaforen om karrierestigen var under opbrud: ”(…) this model 

[metaforen om karrierestigen red. ] is fragmenting – fast. It less and less describes the 

real world. There are fewer ladders around, and those that survive look less and less 

secure.” (Watts, 1996, s. 30). Med de færre og mindre stabile stiger henviste Watts til et 

arbejdsmarked under hastig forandring. Det bliver sværere at vælge én karriere, fordi 

verden – og som konsekvens deraf arbejdsmarkedet – forandrer sig i uhørt fart. Blandt 

andet på grund af økonomisk og teknologisk udvikling samt globalisering. Forandrin-

gerne præger arbejdsmarkedet, og de mulige karrierer, i den forstand, at det bliver mere 

fleksibelt, usikkert og ustabilt. Fleksibelt – eller mobilt -, fordi der – både frivilligt og 
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tvunget – kan skiftes job, karriere og branche langt hyppigere end tidligere. Det danske 

arbejdsmarked er blandt andet kendetegnet ved at være præget af stor mobilitet (Han-

sen, 2020). Ustabilt og usikkert, fordi det blandt andet kan være svært at vide, hvilke 

kompetencer der kræves af morgendagens arbejdstager, hvilke uddannelser der er at-

traktive om få år, eller hvordan (nuværende og fremtidig) arbejdstager, arbejdsgiver og 

arbejdsmarked kan geare sig på uforudsete hændelser. Sidstnævnte tæller eksempelvis 

finansielle kriser eller – som vi så fra foråret 2020 – en verdensomspændende pandemi. 

Konsekvenserne af et mere ustabilt og usikkert arbejdsmarked ses blandt andet ved 

både den fysiske og mentale sundhed ved personer ansat i midlertidige ansættelser, vi-

kar- og deltidsansættelser og i en generel prekarisering af arbejdsmarkedet (Standing, 

2016; Gleerup et. al, 2018). 

Jf. ovenstående forandringer på arbejdsmarkedet og ændringer i det enkelte individs 

muligheder, begrænsninger og forhold kan der argumenteres for, at det er yderst aktuelt 

at se på, hvordan uddannelsessystemet forbereder unge til en karriere. Uddannelsessy-

stemet kan dog ikke forberede til én bestemt karriere, men kan gennem karrierelæring 

opbygge elevernes karrierekompetence. Hvordan de to begreber defineres, vil der blive 

redegjort for i det følgende. Dernæst følger afhandlingens review af nyere karriere- og 

vejledningsteori. 

2.2. Karrierekompetence og karrierelæring 

Forandringer og ændringer i arbejdsmarked, -liv og -forhold stiller krav til en ”(…) dag-

lig håndtering for at blive meningsfuld for den enkelte.” (Thomsen, 2014, s. 7). Det er et 

væsentligt aspekt ved denne daglige håndtering, at karriere her ’rykker væk’ fra det 

sproglige ophav i den forstand, at karriere her er noget, alle mennesker har, og at en 

karriere ikke kun knytter sig til arbejde, men skal ses ”(…) på tværs af kontekster og 

livssammenhænge, fx uddannelse, arbejde, fritid og familie.” (Thomsen, 2014, s. 7) Et 

’redskab’ til denne daglige håndtering kan findes i begrebet karrierekompetence, der 

kommer fra det engelske ’Career Management Skills’ (CMS), der netop fremhæver 

håndteringen (management). 

Af European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) defineres CMS som;  
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“(…) a range of competences which provide structured ways for indi-

viduals and groups to gather, analyse, synthesise and organise self, 

educational and occupational information, as well as the skills to make 

and implement decisions and transitions.” (Vuorinen et al., 2012, s. 21) 

Der er m.a.o. tale om et individuelt/personligt perspektiv på håndtering af valg og over-

gange i relation til uddannelse og arbejde. Det fremgår endvidere af definitionen, at kar-

rierekompetence har værdi for det enkelte individ, fordi det sætter det enkelte individ i 

stand til at agere i et liv, hvor arbejde har en central plads (Vuorinen et al., 2012, s. 21). 

I en nordisk kontekst har professor MSO, Rie Thomsen, defineret karrierekompe-

tence på følgende måde: 

”Karrierekompetencer [: red.] kompetence til at forstå og udvikle sig 

selv, udforske livet, læring og arbejde samt håndtere liv, læring og ar-

bejde i forandringer og overgange. Det er en opmærksomhed på, hvad 

man gør, men også hvad man kan gøre, og at den enkelte formes via 

sin livsførelse og sine handlinger og samtidig påvirker egne fremtids-

muligheder.” (Thomsen, 2014, s. 4) 

Internationalt ses det øgede fokus på karrierekompetencer blandt andet i ’21st century 

skills’, der dækker over en samlet betegnelse for de kompetencer og færdigheder – kog-

nitive såvel som ikke-kognitive – som forskere, politikere og transnationale organisatio-

ner samt virksomheder vurderer som værende særligt vigtige for, at individer kan få 

succes i uddannelsesmæssige kontekster og på arbejdsmarkedet. 

Fælles for alle definitioner er det, at karrierekompetence skal ses livsbredt og livslangt, 

da karrierekompetencer aktualiseres på forskellige tidspunkter i livet. Eksempelvis i 

overgangen fra videregående uddannelser til arbejdsmarkedet, ved karriereskifte og an-

dre overgange i livet – inklusiv de overgange, der ikke har noget med betalt arbejde at 

gøre (eksempelvis barsler, overgangen til pensionisttilværelsen mv.). 

Karrierekompetence kan både være resultat af formal uddannelse og ikke-formalise-

ret uddannelse samt bevidst og ubevidst. Karrierekompetence kan altså udvikles gen-

nem individets deltagelse i eksempelvis familien, skolen, fritidslivet osv. (Thomsen, 

2014). 
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Den mere formaliserede udvikling af karrierekompetence kan understøttes gennem kar-

rierelæring (Thomsen, 2014; Katznelson et al., 2016). Altså gennem læring om karriere 

eller ”(…) læreprocesser omkring karriere” (Skovhus, 2018, s. 76). Karrierelæring er et 

relativt nyt begreb i en dansk uddannelseskontekst og blev, som skrevet i indledningen, 

først formelt introduceret i en dansk gymnasial kontekst i 2016. 

Karrierelæring er et begreb, der stammer fra vejledningsfeltet. Ofte bliver udvikling af 

karrierekompetencer gennem karrierelæring koblet til selvstændige emner og forløb, 

som eksempelvis folkeskolens obligatoriske emne ’Uddannelse og job’, i praktikker og 

brobygning samt i vejledningssammenhæng (Klindt Poulsen et al., 2016; Skovhus, 

2018). De nævnte aktiviteter har i en nordisk historisk kontekst haft stort fokus på valg 

af uddannelse (Røise, 2020). At karrierelæring kobles så tæt til den faglige udvikling, 

som det er tilfældet efter gymnasiereformen, er således nærmere undtagelsen end reg-

len. 

Når karrierelæring kobles til selvstændige emner og forløb – og altså ikke fag og faglig-

hed – kan det skyldes, at karrierelæring i en vejledningskontekst på mange måder flyder 

sammen med det engelske ’career education’ (Whitty et al., 1994, Plasman, 2017). Ca-

reer education beskrives af lektor i uddannelsesvidenskab, Barrie Irving, som et ”catch-

all’ curriculum term” (Irving, 2015, s. 299). Dvs. et begreb der bruges til at inkorporere 

en lang række forskellige aktiviteter i uddannelsessystemet, herunder karriereinforma-

tion, -rådgivning, -vejledning og –udvikling. Lektor i career education og vejledning, 

David Andrews, skriver i forlængelse heraf, at career education altid har været et omtvi-

stet koncept med mindst tre forskellige definitioner, der dog alle er; 

 ”(…) focused ultimately on occupational choice but different in terms 

of their socio-political perspective: providing information on local op-

potunitues (assisting pupils with initial job choices from what is avail-

able); preparing pupils for work (equipping pupils for lifelong career 

development); challenging existing structures (empowering pupils to 

influence opportunities available).” (Andrews, 2011, s. 16). 
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Et eksempel på, at grænserne mellem career education og karrierelæring flyder sam-

men, kan eksempelvis ses i Bill Laws kendte DOTS-rammen (på dansk BOMS) (redegø-

res for senere i kapitlet under afsnittet ’Semantikken læring’), der både kategoriseres 

som career learning og/eller career education i forskellige sammenhænge (Law & Watts, 

1977; Law 1999, 2001; Thomsen, 2014; Skovhus, 2018; Andrews, 2011). 

2.3. Teoretiske perspektiver og tilgange inden for forskningsfeltet  

I de foregående afsnit er der blevet redegjort for det sproglige ophav til begrebet karri-

ere, aktuelle tendenser i relation til det at have en karriere og bud på, hvorfor det er ak-

tuelt at tale om karrierelæring og karrierekompetence i en uddannelseskontekst. Desu-

den er der blevet givet definitioner på, hvad det vil sige at have karrierekompetence og 

undervise i karrierelæring. 

Den hverdagssproglige forståelse af karrierebegrebet står dog ikke uimodsagt hen, lige-

som de ovenstående definitioner ikke er opstået uden teoretisk forankring. Alle de oven-

stående bud på definitioner er derimod forankret i karriere- og vejledningsteorien. 

I det følgende præsenteres der derfor national, nordisk og international litteratur inden 

for karriere- og vejledningsteorien. Præsentationen danner basis for de analytiske kate-

gorier, der senere bliver anvendt på det empiriske materiale. 

Karriere- og vejledningsteorien er forskellige i den forstand, at karriereteorier be-

skæftiger sig ”(…) med at beskrive, forklare og forudsige, hvad der sker (…)”, mens der 

i vejledningsteorien ”tilvejebringes et handlingsgrundlag” (Watts et. al., 2006, s. 142) 

Derfor virker det ikke meningsfuldt at ekskludere vejledningsforskning fra afhandlin-

gen, da afhandlingen ærinde er et undersøge karriereperspektivet i et praktisk-didaktisk 

perspektiv, hvilket betyder, at perspektivet netop både må beskrive, forklare, forudsige 

og tilvejebringe et handlingsgrundlag – altså både kendetegnene fra karriereteorier og 

vejledningsteorier. 

I de kommende afsnit præsenteres der således central litteratur, forskning og positio-

ner inden karriere- og vejledningsteorien, herunder forskningsfelterne uddannelses-, er-

hvervs- og karrierevejledning og karrierelæring. Det er væsentligt at understrege, at der 
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er tale om forskning og litteratur, der er udvalgt med henblik på at kunne besvare af-

handlingens problemstilling og forskningsspørgsmål. Der er således prioriteret noget 

forskning frem for andet, og kapitlet præsenterer ikke et fuldstændigt billede af den te-

ori, der præger forskning i relation til karriere- og vejledningsforskningen. 

Det overordnede skel mellem udvalgt og fravalgt litteratur og forskning er, hvad der 

er fundet relevant i en (dansk) uddannelseskontekst, og hvad der ikke er relevant i en 

(dansk) uddannelseskontekst. Udvalget er således et muligt blik på genstandsfeltet, der 

hverken kan ses som objektivt sandt eller falsk. Der er altså tale om et blik, som kunne 

have været anderledes. Denne erkendelse stemmer overens med afhandlingens viden-

skabsteoretiske position, som introduceres i kapitel 5. 

Den udvalgte litteratur repræsenterer danske, nordiske og internationale kernetekster, 

herunder Killeen, (2006), Thomsen (2014), Watts et al. (2015), Højdal & Poulsen 

(2017), Juul et al., (2016), Katznelson et al. (2016), Katznelson & Lundby (2015), Klindt 

Poulsen et. al. (Klindt Poulsen et al., 2016) samt Haug et al., 2020. Fra kerneteksterne 

er der desuden udvalgt yderligere litteratur på baggrund af henvisningen (Lynggaard, 

2015). Desuden er der også søgt efter internationale artikler i databasen ERIC (via ERIC 

og via EBSCOHOST/ERIC). Begrundelsen for at søge i ERIC (samt via 

EBSCOHOST/ERIC) har været, at databasen primært inkluderer studier inden for pæ-

dagogisk- og uddannelsesvidenskabelig forskning. Her blev der søgt efter to centrale be-

greber3: ’Career learning’ og ’career education’. Derudover er der søgt efter nordiske tek-

ster i databaserne Norart, SwePub, DIVA samt KB.dk4. I alle databaser, hvor det var 

muligt at sætte kriterier, blev der søgt efter peer reviewed artikler udgivet efter 19995. 

Ud af de 467 studier i ERIC og 359 studier i ERIC-EBSCOHOST6 blev langt størstedelen 

ekskluderet allerede ved læsning af abstracts, da de forholder sig til ’karrierefag’, vejle-

derens7 eller vejledningens rolle i forbindelse med ’career education’ og/eller ’career 

                                                   
3 Mindst ét af de to begreber skulle indgå i tekstens abstract. 
4 Alle universitetsbibliotekers databaser. Her er der søgt efter hhv. ’karrierelæring’ og ’karrierekompe-
tanse’ i den norske database (Norart), ’karriärlärand’ og ’karriärkompetens’ i de svenske databaser (Swe-
Pub og DIVA) og ’karrierelæring’ og ’karrierekompetence’ i den danske. 
5 Kunne kriterierne ikke sættes automatisk, blev de foretaget manuelt. 
6 Der var mange dubletter i de to søgninger i hhv. EBSCOHOST/ERIC og ERIC. Dog var resultatet af søg-
ninger forskelligt i de to (hhv. 359 og 467), hvorfor jeg fastholdt søgning i dem begge. 
7 Forstået som den uddannede vejleder og altså ikke en lærer med vejledningsansvar. 
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learning’ (Gibbons et al., 2019; Truong, 2011; Patton, 2000). Eksklusionen af disse be-

grundes i, at fokus i afhandlingen er på underviserens rolle og ikke vejlederens. En 

række resultater er desuden sorteret fra, da skoleformen ikke passede – eksempelvis 

med fokus på indskoling, erhvervsuddannelser eller universitet (eksempelvis Helens-

Hart, 2019; Igbinedion & Ojeaga, 2012), eller fordi der var et specifikt fagligt fokus for 

’career education’ og/eller ’career learning – primært i relation til STEM-fagene (eksem-

pelvis Stiles-Clarke & MacLeod, 2018; Ting et al., 2012). Det samme gjorde sig gældende 

i de nordiske databaser. Overordnet set var der ikke mange hits i de nordiske databaser 

– i både Norart, DIVA eller SwePub8 var der 0 hits, mens der fra KB.dk var tre (ud af 

13), som blev vurderet relevante. Dermed er den nordiske litteratur primært fundet gen-

nem referencer fra referencer. Overordnet set peger søgningerne i de enkelte databaser 

således på, at karrierelæring og karrierekompetence er et mindre belyst teoretisk felt. 

Pointer fra de 19 studier fundet i de engelsksprogede databaser samt de tre studier i 

den danske database, der blev fundet relevante, indgår enten direkte eller som bag-

grundsstof i det samlede litteraturstudie sammen med kernestudierne samt løbende i 

afhandlingen. 

2.4. Semantikker i teorien 

Karriere- og vejledningsteorien er på mange måder bred. Teorien kan beskæftige sig 

med både aktøren, der har en karriere, miljøet, som karrieren sker i, og handling – for-

stået som værende det, der sker i et karriereforløb (Killeen, 2006). John Killeen adskil-

ler teorien netop ved dette hvem (aktør), hvor (miljø) og hvad (handling), og tilføjer, at 

et kortfattet rids af teorien ”(…) burde være tilstrækkeligt til at angive, at der kan frem-

komme et stort antal teoretiske opskrifter på basis af selv ganske gå ingredienser.” 

(Killeen, 2006, s. 144). Samtidig er ”(…) en stor del af karriereteorierne vanskelige at 

klassificere” (Killeen, 2006, s. 144), blandt andet fordi de blander forskellige traditioner, 

perspektiver og forgængeres arbejde. 

Karriere- og vejledningsteori kan endvidere både henvise til en konkret praksis og en 

overordnet teori, beskrive specifikke nationale kontekster og universelle tendenser, 

                                                   
8 At hverken DIVA eller SwePub gav hits kan skyldes, at begreberne ikke kan oversættes direkte til svensk. 
Derfor blev der også søgt på yrkeslär*, dog også uden relevante hits.   
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samt referere til og trække på forskellige – og til tider modstridende – teoretiske per-

spektiver primært hentet fra enten psykologi, sociologi, uddannelsesforskning eller ma-

nagementteori (Højdal & Poulsen, 2017; Leung, 2008). 

Én måde at opdele teorierne på er ved at inddele dem efter fokus. Har de primært fo-

kus på individet eller primært fokus på konteksten? I praksis er det dog ikke muligt at 

skelne individet fuldstændig fra konteksten, da et karriereperspektiv må forholde sig til 

både individet og konteksten for det at have en karriere (Herr, 2008). 

I forhold til denne afhandlings ærinde har det været aktuelt at skitsere karriereteorien 

så bredt som muligt. Dette for at kvalificere analysen. Med inspiration fra Killeen 

(2006) er semantikkerne tegnet op med udgangspunkt i, hvorvidt teorien primært har et 

fokus på aktøren, miljøet eller handlingen, samt om der primært er fokus på individet 

eller konteksten. Strukturen fra Killeen er valgt, da den repræsenterer de basale bygge-

sten i karriere- og vejledningsteorien (Killeen, 2006). Semantikkerne kan ses i neden-

stående tabel: 

 

 Individ Kontekst og struktur 

Aktør 

/hvem 

Semantikker med primært fokus 

på valg 

Semantikker med primært fokus 

på læring 

Miljø 

/hvor 

Semantikker med primært fokus 

på tilpasning 

Semantikker med primært fokus 

på forandring 

Handling 

/hvad 

Semantikker med primært fokus 

på udvikling 

Semantikker med primært fokus 

på tilfældighed 

Figur 1. Semantikker i karriere- og vejledningsteorien 

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en analytisk skelnen mellem semantik-

kerne. I praksis er de overlappende, og mange af dem ’låner’ fra hinanden – eller med 

Killeens ord: ”Karriereteoretikerne stjæler hinandens idéer som ravne” (Killeen, 2006, 

s. 155). Der er litteratur og teorier, der kan høre til i flere kategoriseringer. Eksempelvis 

Krumboltz teori, der i denne gennemgang er placeret under ’læring’, men som også 

kunne være placeret under udvikling. 



 

 

32 

I det følgende redegøres der for de seks semantikker. Afslutningsvis perspektiveres 

der til to relevante udviklings- og forskningsprojekter – ’Udsyn i Udskolingen’ og ’Karri-

erefokus – i og efter gymnasiet’ af hhv. Klindt Poulsen et al. (2016) og Katzenelson et al. 

(2016). 

2.4.1. Semantikken valg 

Gennem et karriereforløb – eller gennem livet generelt – vil det enkelte individ skulle 

træffe en række valg. Det kan være uddannelsesvalg, jobvalg mv. 

Der kan argumenteres for, at netop karrierevalg er blandt de vigtigste valg, et individ 

skal træffe igennem deres liv, blandt andet fordi karrierevalg har stor indflydelse på in-

dividets livsstil, økonomi, sociale status, personlige produktivitet mv. (Gati & Tal, 

2008). Derfor er det naturligt, at individet i forskellige perioder af sit liv er meget opta-

get af netop karrierevalg. Alligevel er karrierevalget et valg, som rigtig mange har svært 

ved at træffe (Gati & Tal, 2008). 

Også for (danske) unge fylder karrierevalget – herunder valg af uddannelse – rigtig 

meget. Lektor i vejledning, Randi Skovhus, skriver, at unge i 9. klasse, samt deres vejle-

dere og lærere, i meget høj grad er fokuserede på valg af ungdomsuddannelse, men at 

denne fokusering kan træde frem på mange forskellige måder (Skovhus, 2016, s. 1), her-

under i elevernes tilgang til karrierelærings- og vejledningsaktiviteter, samt i hvordan 

sådanne aktiviteter begrundes og gennemføres (Skovhus, 2018, s. 261). Skovhus beskri-

ver endvidere, at fokuseringen på karrievalg frem for karrierelæring både er båret frem 

af vejledere og læreres praksis, men i lige så høj grad af uddannelses- og vejledningspoli-

tik samt ”bredere samfundsmæssige diskurser om mål og vigtigheden af ’det rigtige 

valg’ og ’den lige vej’” (Skovhus, 2018, s. 261) Også Watts et al. (2015) skriver, at det 

moderne skolesystem er opbygget gennem et overordnet fokus på valg. Som den senere 

analyse vil vise, er det en diskurs, der i høj grad kan genkendes på det politiske lære-

plansniveau i gymnasiet. 

Netop fordi valg og valgsituationer er en naturlig del af et individs karriere, så vil de fle-

ste – hvis ikke ligefrem alle – karriere- og vejledningsteorier forholde sig implicit eller 

eksplicit til karrierevalg og valgsituationer. Inden for teorien peges der på forskellige 
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faktorer, der påvirker valgprocessen – eksempelvis individueller eller kontekstuelle fak-

torer. 

I dette afsnit fremhæves de individuelle faktorer i den forstand, at de teorier, der indgår 

i denne semantik, trækker på et psykologisk valgbegreb. Navnlig er den såkaldte træk-

faktor-teori og teorier om valg bundet på rationelle, økonomiske faktorer fremhævet un-

der denne semantik. 

I træk-faktor-teorien arbejdes der med ”(…) de faste psykologiske karaktertræk hos 

enkeltindivider, der adskiller dem fra andre mennesker og således gør dem bedre til-

passet til og tilbøjelige til at foretrække en type arbejde fremfor en anden.” (Killeen, 

2006, s. 146) 

John Hollands udvikling af træk-faktor-teorien er den mest kendte. Teorien bygger 

på en antagelse om det perfekte match – altså den rette person til det rette job. Gennem 

eksempelvis standardiserede tests og spørgeskema kortlægges individets beskæftigelses-

mæssige personlighed (Killeen, 2006) – eksempelvis forståelse af sig selv, motivation, 

evner og færdigheder – som så matches med præferencer og færdigheder inden for en 

række (arbejds)miljøer og aktiviteter. Teorien repræsenterer en meget rationel tilgang 

til valgprocessen. 

I nyere tid er teorien blandt andet blevet kritiseret for, hvorvidt det er muligt at finde 

rette mand til rette hylde – altså det perfekte match – ligesom der stilles spørgsmål ved, 

hvorvidt man kan klassificere jobs, som Holland gør det, på det moderne arbejdsmarked 

(Højdal & Poulsen 2017). 

Trods kritikken er træk-faktor-teorien og Hollands indflydelse på både karriere- og 

vejledningsteori samt praksis ikke til at ignorere. Indflydelsen kan ses i et utal af match-

ning-tests og informationsmaterialer, der trækker på både idéen om psykologiske karak-

tertræk og arbejdsmæssige præferencer (Højdal & Poulsen, 2017). 

Et karrierevalg kan ligeledes træffes på baggrund af rationelle, økonomiske beslutnin-

ger, hvilket eksempelvis kan ses ved teorien om forventningsværdi: ”Kernen i disse teo-

rier er en antagelse om, at valgmulighederne kan ordnes i rækkefølge efter den sam-

lede mængde nytte eller udbytte, de giver.” (Killeen, 2006, s. 149) Karrierevalg, der 
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bygger på denne type af beslutninger, kan i høj grad genkendes fra definitionen af karri-

ere i Den Danske Ordbog. Her fremgik det netop, at en karriere kunne defineres som en 

livsform, hvor man blandt andet prioritere det at tjene penge højest. Direktør for Studie-

valg Danmark, Mathilde Tronegård, fremhæver dog i en artikel i Politiken, at vejleder-

nes erfaring er, at danske unge sjældent vælger uddannelse alene på baggrund af, hvor 

de kan få en høj løn, men i langt højere grad vælger på baggrund af interesse (Guldagger 

et al., 2021) 

2.4.2. Semantikken læring 

Der er teorier, der fokuserer mere på konteksten og grundlaget for valget end teorierne 

nævnt ovenfor. Lektor i vejledning, Randi Skovhus, argumenterer blandt andet for ”(…) 

et perspektivskifte fra fokus på afklaring og valg af uddannelse til et fokus på læring 

og åbenhed overfor nye perspektiver.” (Skovhus, 2016, s. 1) Hensigten med perspektiv-

skiftet er at stoppe fokuseringen på valg og i stedet fokusere på grundlaget for valget 

(Skovhus, 2018). 

At fokusere på læring frem for valg – eller på grundlaget for valget – er oftest koblet 

til en mere åben, holistisk forståelse af dét at have en karriere. Hvor karriere som begreb 

ikke alene er koblet til uddannelse og arbejde, men i stedet bliver et begreb, der forsøger 

at indfange den kompleksitet, der er i det levede liv. Her kan fokus og prioriteringer æn-

dres løbende af både individet selv og af konteksten, ligesom en karriere må reflektere 

den enkeltes værdier ift. forestillinger om arbejde, meningsfuldt liv, evner, interesser og 

ressourcer (Højdal & Poulsen, 2017; Irving, 2018a; Skovhus, 2018, (Dodd & Hooley, 

2018). 

I relation til semantikken læring henviser karrierelæring til læring om både uddan-

nelser og arbejde, om hvordan forskellige slags liv leves, og ”(…) hvordan værdier, be-

hov og sammenhænge til det øvrige liv påvirker karriere, hvordan forskellige slags liv 

leves, og hvordan man arbejder omkring og sammen med andre.” (Felby et al., 2020, 

s. 5). 

Når der tales om læring inden for (eller i relation til) karriere- og vejledningsfeltet, er 

det væsentligt at understrege, at der potentielt er tale om alle former for læring – både 
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gennem formel uddannelse og i uformelle læringskontekster (Watts et al., 2015). Ligele-

des vil læring om arbejde (i relation til karrierelæring) handle om alle former for arbejde 

– både faste ansættelser, selvstændig beskæftigelse og ubetalt/frivilligt arbejde i hjem-

met eller i organisationer (Watts et al., 2015). Desuden er det væsentligt, at læring om 

karriere er mulig at overføre mellem kontekster: “Career learning is learning for living, 

and unlike so-called “academic” learning, learning for living is gathered in one loca-

tion and used in another. If career learning is not in that sense transferable, then it is 

not working.” (Law, 2014, s. 475) 

Et eksempel på en læringsteori, der er udviklet inden for karriere- og vejledningsfeltet, 

er Krumboltz læringsteori. I sit forfatterskab er Krumboltz kritisk over for de karrierete-

orier, der ”(…) bygger på en antagelse om, at vejledning handler om at finde job, der 

passer til den søgendes nuværende interesser, værdier, færdigheder og personligheds-

træk. (…)” (Højdal & Poulsen, 2017, s. 118). I stedet ønsker Krumboltz, at den vejledte 

”(…) bearbejder sine generaliseringer og hjælpes til at se sig selv i et bredere perspek-

tiv og relatere sig til en foranderlig omverden.” (Højdal & Poulsen, 2017, s. 118) På bag-

grund af sin kritik udvikler Krumboltz en læringsteori, der med udgangspunkt i Bandu-

ras teori om self-efficacy og social læring kan anvendes til at forklare karrierebeslutnin-

ger. 

Med teorien prøver Krumboltz eksempelvis at afdække, ”(…) hvad der ligger bag 

menneskers uddannelses- eller jobvalg, hvad der får nogle til at ændre deres valg, og 

hvorfor præferencer kan skifte eller være forskellige på forskellige tidspunkter af li-

vet.” (Højdal & Poulsen, 2017, s. 104) 

Der er med andre ord fokus på grundlaget for valget, og modsat de teorier, som blev 

præsenteret under semantikken valg, tages der udgangspunkt i både individuelle og 

kontekstuelle faktorer. Det er Krumboltz tese, at eksempelvis forestillinger om selvet, 

verden og individets tolkning af verden giver individet en generaliseret forestilling om 

sig selv og egne evner, som er styrende for beslutninger, den enkelte tager og de mål, 

den enkelte sætter (Killeen, 2006, s. 155). 

En anden læringsteori, der ligeledes er opstået inden for karriere- og vejledningsfeltet, 

er Bill Laws model for karrierelæring (Thomsen 2014; Law 1999, 2001, 2014). Ligesom 
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ved Krumboltz er karrierelæring for Law produktet af en social proces (Law, 2017). Kar-

rierelæring vil med andre ord altid vil finde sted i fællesskaber, blandt andet ved at ele-

ver og lærere deler informationer og fungerer som inspirationskilder og rollemodeller 

for hinanden i relation til karriere. 

Laws model for karrierelæring har på engelsk akronymet DOTS; Decision, Opportu-

nity, Transition & Self. På dansk oversættes dette til BOMS: Beslutningskompetence, 

Overgangsfærdigheder, Mulighedsbevidsthed & Selvindsigt. 

I forlængelse af DOTS udviklede Bill Law også en taksonomisk tænkning for karriere-

læring. Denne består af fire niveauer, der skal læses oppefra og ned. Det betyder, at ni-

veau et bliver en forudsætning for niveau to, og så fremdeles. De fire niveauer lyder: 

1. At opdage – at danne sig indtryk, få informationer og kontakter til at komme vi-

dere (sensing - finding out). 

2. At ordne – at blive i stand til at sammenligne og bemærke forskelle og ligheder 

(sifting - sorting out). 

3. At fokusere – vide, hvad der er vigtigt for mig og for andre (focusing - checking 

out). 

4. At forstå – at kunne forstå, forklare og foregribe, hvordan noget fungerer (under-

standing - working out) 

Laws bud på en karrierelæringsteori kan anskues som en karriere- og vejledningsspeci-

fik læringsteori og en generel læringsteori. Blandt andet ved at belyse, hvorfor noget 

skal læres (som arbejder, partner, forbruger, borger, frivillig), hvad der skal læres (for at 

få muligheder, for mig selv, for at kunne træffe beslutninger, for at kunne håndtere 

overgange), samt hvordan der skal læres (er det ved at opdage, ordne, fokusere eller for-

stå?) (Law, 2001). 

DOTS-rammen har haft stor gennemslagskraft for politik og praksis, særligt i Eng-

land (McCash, 2006). Netop den store gennemslagskraft – en slags karrierelæringens 

’one size fits all’ – kritiseres dog af lektor i career education, Phil McCash (2006). Han 

skriver, at modellen stadig skal ses som en matchning-teori (på sammen måde som ek-

sempelvis træk-faktor), og at brugen af den spænder ben for mere innovative teorier og 

praksisser inden for karrierelæring (careers education). 
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Trods kritikken har Laws teori og læringsteoretiske rammeværk – samt Krumboltz 

teorier – også haft stor gennemslagskraft i en dansk karriere- og vejledningskontekst. 

Begge teoretiske perspektiver ligger således til grund for to af de største forsknings- og 

udviklingsprojekter om karrierelæring i en dansk uddannelseskontekst, nemlig projek-

terne ’Udsyn i udskolingen’ (Klindt Poulsen et al., 2016) og ’Karrierefokus i og efter 

gymnasiet’ (Katznelson et al., 2016; Katznelson & Lundby, 2015). De to projekter bliver 

inddraget sidst i nærværende kapitel. 

2.4.3. Semantikken tilpasning 

Semantikken tilpasning repræsenterer en tredje teoretisk tendens inden for karriere- og 

vejledningsteorien. Med tilpasning henvises der til; 

”(…) forandringer der finder sted i mennesker, og som fører til en 

større sammenhæng mellem dem og deres roller, de mere eller min-

dre automatiske former for indlæring og udsættelse eller undertryk-

kelse af behov og den ’erhvervsmæssige tilpasning’ hvorigennem ev-

ner, interesser, tro, handlingsmønstre bliver ændret osv.” (Killeen, 

2006, s. 152) 

Killeen (2006) skriver, at (erhvervs-)tilpasning udvikler sig symmetrisk i overensstem-

melse mellem personlighed og miljø. Som udgangspunkt vil tilpasning for det enkelte 

individ være en overensstemmelse mellem behov og belønninger, mens det for arbejds-

giveren er overensstemmelse mellem evner og erhvervsmæssige krav. Tilpasningen kan 

således ske i relation til arbejdskrav, arbejdsevner, arbejdsbelønninger og/eller indivi-

duelle behov. Individets tilpasning kan eksempelvis ske gennem fleksibilitet, udholden-

hed, ved at være aktiv og selv søge ændringer eller ved at være reaktiv og lade sig ændre 

(Killeen, 2006, s. 153). 

En af de store stemmer inden for denne gren af karriereteori er amerikanske Mark 

Savickas. Savickas har blandt andet udviklet en narrativ tilgang til karrierekonstruktion, 

som også andre forskere har belyst (Hartung et al., 2015; Savickas, 1997, 2002, 2012; 

Savickas & Porfeli, 2012, Lengelle & Meijers, 2014). Savickas teori kan ses som en vide-

reudvikling af Donald Supers teori (McMahon, 2014) (præsenteret i afsnittet ’Semantik-
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ken udvikling’). Savickas ser karriere som en (livslang) konstruktion, hvor individet for-

søger at tilpasse sig forskellige erhverv på forskellige tidspunkter i sit liv (Savickas, 

2002). Savickas anskuer ikke selve konstruktionen af en karriere – karrierekonstruktio-

nen – som værende udelukkende indlejret i individet. Karriere konstrueres i stedet i en 

social kontekst, hvor individet udvikles i samspil mellem egne muligheder og begræns-

ninger (eksempelvis kognitive og fysiske) og kontekstuelle muligheder og begrænsninger 

(eksempelvis geografisk placering og kulturel kontekst). Essensen i teorien om karriere-

konstruktion er således, at karriere ikke blot udfolder sig naturligt, men i stedet er kon-

strueret af individer, der tillægger deres karriere en særlig erhvervsmæssig adfærd og er-

hvervsmæssig mening (Savickas, 2005, s. 43). 

Et kerneelement ved teorien om karrierekonstruktion er, at der argumenteres for, at 

menneskelig udvikling er drevet ”(…) by adaption to a social enviroment with the goal 

of person-environment integration.” (Savickas & Porfeli, 2012, s. 661). Tilpasning er et 

grundvilkår for mennesket; mennesket tilpasser sig forventninger fra deres arbejde, de-

res forhold, deres kultur og deres samfund. Karrieretilpasning omhandler den (kon-

stante) tilpasning, som er koncentreret omkring individets arbejdsrolle; herunder de so-

ciale forventninger, som individet møder ifm. at forberede sig på, indtræde i og beskæf-

tige sig med en arbejdsrolle, samt i overgange mellem forskellige erhvervspositioner og 

–roller (Savickas & Porfeli, 2012). At have evne inden for karrieretilpasning henviser 

ikke til et medfødt positivt personlighedstræk, men er derimod en kompetence, som æn-

drer sig over tid, rum og situation, og som konstrueres i interaktion mellem individet og 

miljøet/konteksten. 

Karrieretilpasning kan iagttages gennem fire udviklingslinjer: Concern, control, curi-

osity og confidence (Savickas & Porfeli, 2012). Højdal & Poulsen (2017) har oversat de 

fire udviklingslinjer til: Karriereovervejelser (concern), karrierekontrol (control), karrie-

renysgerrighed (curiosity) og karrierefortrolighed (confidence). Denne oversættelse ta-

ger hensyn til, at eksempelvis ’concern’ i en dansk sproglig kontekst konnoterer negativt 

(”at være bekymret”), mens karriereovervejelser åbner op for en mere positiv udvikling. 

De fire udviklingslinjer for karrieretilpasning etableres allerede i den tidligste barndom. 

Selvom semantikken tilpasning anerkender, at både individuelle og kontekstuelle fak-

torer påvirker individet (’s evne til tilpasning), så er der et stort fokus på individets egen 
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udvikling og til en vis grad en individualisering af, hvem der har ansvaret for vellykket 

karrieretilpasning. Derfor er semantikken i nærværende semantiske opdeling placeret i 

søjlen ’individet’ og ikke i søjlen ’kontekst og struktur’. Koblingen til konteksten kommer 

i rækken ’miljø’ jf. skemaet ovenfor. 

2.4.4. Semantikken forandring 

Den fjerde semantik, der fremhæves i denne gennemgang, er karriereteorier og koncep-

ter, der fokuserer på forandring. Forandringen kan både ske inden i og uden for indivi-

det. I denne sammenhæng fremhæves der særligt teorier, som har fokus på kontekstuel 

og strukturel forandring og social retfærdighed. 

Udgangspunktet for teorierne inden for denne position er en grundlæggende kritik af 

en neoliberal tilgang til uddannelse og karrierevalg, samt en kritik af stigende individua-

lisering af samme – herunder den narrative tilgang, som blandt andet Mark Savickas re-

præsenterer (som præsenteret ovenfor under semantikken tilpasning). Kritikken bliver 

blandt andet formuleret i antologien ’Career Guidance for Social Justice’ (Hooley et al., 

2018). I antologien skriver Hooley et al., at Savickas tilgang til karrierevejledning; 

"(...) tends to represent career development as the outcome of personal 

volition, as if the ability to tell oneself stories about one’s place in the 

world is enough to narrativise oneself out of structurally imposed con-

straints such as poverty, lack of opportunity, systemically induced ine-

quality, and such like.” (Hooley et al., 2018, s. 15).  

Modsat dette mener Hooley et al., at de fortællinger, vi skaber om vores liv og mulighe-

der, er tæt sammenvævet og formet af neoliberalismen. I deres optik betyder det derfor 

at det (blandt andet) er karrierevejledningens opgave at hjælpe individer til at se, analy-

sere og problematisere både individuelle og strukturelle muligheder og uligheder. Desu-

den er det i samme optik karrierevejledningens opgave at skabe læringsfællesskaber, der 

støtter individer og grupper til at overveje og genoverveje blandt andet arbejde og læring 

i lyset af nye informationer og oplevelser og agerer herefter. 

Der er således tale om et vejledningsfelt og karriereteoretisk felt, der ønsker at skabe 

rammerne for både individuelle og strukturelle forandringer. Blandt de store stemmer 
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inden for denne form for emancipatorisk karrierevejledning (og –læring) kan der næv-

nes: Tristram Hooley, Ronald Sultana, Rie Thomsen og Barrie Irving, der alle arbejder 

med, hvordan vejledning og karrierelæring kan bidrage til at sætte fokus på undertryk-

kende strukturer og forhold i samfundet og give viden om og erfaringer med, hvordan 

man kan handle på disse sammen med andre (Hooley et al., 2019; Hooley, 2015; Hooley 

et al., 2018; Irving, 2015, 2018b; Sultana, 2014; Thomsen, 2014). 

Tristram Hooley har udviklet en pædagogisk rammesætning for en radikal karrierelæ-

ring og -vejledning (Hooley 2015, s. iv). Med rammesætningen er det Hooleys intention, 

at karrierelæring og –vejledning kan hjælpe individer og grupper med at 1) udforske os 

selv og verden, der hvor vi lever, lærer og arbejder gennem spørgsmålet ’Hvem er jeg?’, 

2) undersøge hvordan vores oplevelser har forbindelse til historiske, politiske og sociale 

systemer gennem spørgsmålet ’Hvordan fungerer verden?’, 3) udvikle strategier, der in-

dividuelt giver os mulighed at få mest muligt ud af vores nuværende situation gennem 

spørgsmålet ’Hvordan passer jeg ind i verden?’, 4) udvikle strategier, der kollektivt giver 

os mulighed for at få mest muligt ud af vores nuværende situation gennem spørgsmål 

’Hvordan kan jeg leve sammen med andre i verden?’, samt 5) overveje, hvordan den nu-

værende situation og de nuværende strukturer kan ændres gennem spørgsmålet ’Hvor-

dan kan jeg være med til at forandre verden?’ (Hooley, 2015). Ifølge Hooley bør de fem 

spørgsmål være i centrum for al uddannelse og en integreret del af undervisningen. 

Med Hooleys teori er der overordnet set et stort fokus på sociale strukturer, og hvor-

dan ulighed, kontekstuelle faktorer og uretfærdighed påvirker individer, deres karri-

ere(valg) og deres overordnede vej gennem livet. Samtidig er der dog også et fokus på, 

hvordan individer og grupper kan være med til at udfordre og ændre disse strukturer. 

2.4.5. Semantikken udvikling 

En femte semantik, der fremhæves her, er teorier, der primært fokuserer på – eller tager 

udgangspunkt i – udvikling. Ligesom det kan være svært at finde en karriereteori, der 

ikke beskæftiger sig med valg, kan det være svært at argumentere for, at der findes kar-

riereteorier, der ikke på den ene eller anden måde forholder sig til udvikling – hvad en-

ten der er tale om individets, arbejdsmarkedets eller samfundets udvikling. I dette afsnit 
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fremhæves der teorier, som tager udgangspunkt i individets udvikling – navnlig teorier 

hentet fra udviklingspsykologien. 

I de teoretiske perspektiver, der er udviklet i relation til udviklingsteorien, er der –  

modsat eksempelvis Hollands træk-faktor-teori – ikke tale om ét valg, men en (livs)lang 

proces af valg på baggrund af personlig udvikling, hvor individet løbende omformer og 

reviderer sin selvopfattelse – blandt andet i relation til mulige erhverv (Killeen, 1996). 

Amerikanske Donald E. Super har udviklet en af de mest brugte udviklingsteorier inden 

for karrierefeltet (Killeen, 1996; Super, 1957; Super, 1980). I Supers teori ses valg af ud-

dannelse og erhverv som individets forsøg på at matche egen selvopfattelse og billedet af 

sig selv med billeder af andre mennesker, der beskæftiger sig med det erhverv, man har 

interesse for. Individet har således en bestemt opfattelse af sig selv, som udvikles i for-

skellige stadier livet igennem. Denne opfattelse matches dernæst med individets opfat-

telse af forskellige erhverv og sammenligning af mennesker i forskellige erhverv. Modsat 

Hollands match-teori beskriver Supers teori en vedvarende afprøvning og testning og 

har både et subjektivt og et kontekstuelt perspektiv (Andrews, 2011; Højdal & Poulsen, 

2017). Der er altså ikke tale om en mere ’ren’ matching-teori som ved Holland. Den 

grundlæggende antagelse i Supers arbejde er, at individets valg af erhverv og uddan-

nelse ikke kan adskilles fra individets øvrige liv. Igennem livet spiller individet forskel-

lige større ’roller’ – herunder barn, studerende, borger, arbejder og pensionist – i mini-

mum fire større ’teatre’: Hjemmet, samfundet, skolen/uddannelsesinstitutionen og ar-

bejdet (Super, 1980). Rollerne skal forstås og defineres ud fra både forventninger og 

præstationer – både fra individ til kontekst og fra kontekst til individ. 

Rollerne sætter Super ind i en Life-career Rainbow (Super, 1980). Hans Life-career 

Rainbow kan bruges som et redskab i vejledning og i undervisning om liv og karriere – 

eksempelvis i undervisning med et karrierelæringsperspektiv. Ved at lade eksempelvis 

eleverne se, hvordan forskellige livsfaser (life stages), livsrum (life space) og livsstil (li-

festyle) former og udgør en karriere, og hvordan forskellige roller træder frem på samme 

tid og over tid, kan eleverne se og blive bevidste om, hvordan selvrealisering kan opnås 

gennem en kombination af forskellige roller (Super, 1980, s. 296). Life-career Rainbow 

kan med andre ord bruges som et konkret redskab til at visualisere og reflektere over, 

hvilke roller der stemmer overens med deres værdier, og som sætter dem i stand til at 
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leve et meningsfuldt liv, både i relation til den mere personlige, individuelle del af livet, 

den samfundsmæssige del af livet og den uddannelses- og karriereorienterede del af li-

vet. 

En anden teori, der er værd at fremhæve inden for semantikken udvikling, er Linda 

Gottfredsons teori om afgrænsninger og kompromiser i karrierevalgsprocessen. Med sin 

teori forsøger Gottfredson at kombinere John Hollands træk-faktor-teori og Donald Su-

pers udviklingsorienterede teori. Samtidig har hun et stort fokus på de strukturelle fak-

torer, der kan ligge til grund for karrierevalg – og i særlig grad hvad der afgrænser og 

begrænser et karrierevalg. 

Gottfredson fremhæver blandt andet køn, social klasse og prestige som begrænsende 

faktorer. Det vil sige, at børn og unge ifølge teorien allerede fra en tidlig alder lader de-

res karriereaspirationer begrænse af deres køn og deres sociale klasse og forestillinger 

om social status/prestige, herunder indkomst og livsstil. Lidt firkantet kan et eksempel 

være, at en pige på seks år tænker, at hun ikke kan være håndværker, og en dreng på 

seks år tænker, at han ikke kan blive omsorgsmedarbejder, fordi begge jobs er nogle 

umiddelbart meget kønnede jobs. Ift. social klasse og status, så kan et – igen lidt firkan-

tet – eksempel være, at en ung fra et ressourcestærkt område udelukker et job inden for 

ejendomsservice, fordi det forbindes med lav status, hvilket gør jobbet uacceptabelt (to-

lerable level boundary – acceptabel niveaugrænse), mens en ung fra et ressourcesvagt 

område udelukker et job som direktør, fordi det kræver for stor en indsats eller er for-

bundet med for stor en risiko for fiasko (tolerable effort boundary – acceptabel indsats-

grænse). 

Ifølge Gottfredson hænger disse begrænsninger sammen med en tidlig identifikation 

af egen kønsrolle og senere med egen bevidsthed om klasse (Killeen, 1996). Begge typer 

af identifikation er ubevidste. I teenagealderen bliver identifikationen mere bevidst, 

hvor den unge vil forsøge at orientere sig mod sit indlejrede, unikke selv. Her begynder 

den unge i højere grad bevidst at søge efter roller, der er acceptable, ud fra eksempelvis 

interesser, færdigheder, værdier, personlighed – men i særlig grad ud fra, hvad der er 

socialt acceptabelt. 

Et andet væsentligt element ved Gottfredsons teori er tesen om, at individets sociale 

selv går forud for det private psykiske selv, når det kommer til karriereudvikling. Om 
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det skriver Gottfredson: ”We are social beings, so crafting a “good enough” public self 

is essential; fulfilling the private self is more discretionary, at least until later in life.” 

(Gottfredson, 2002, s. 103). Det har som konsekvens, at individet først og fremmest vil 

vælge karriere ud fra sociale aspekter af selvet (igen er det eksempelvis køn, social klasse 

og prestige) i stedet for personlige faktorer, som eksempelvis ens værdier og person-

lighed (Højdal & Poulsen, 2017). Allerede i den tidlige barndom begynder individet som 

ovenfor beskrevet at indsnævre sine valgmuligheder, blandt andet gennem billeder af 

selvet og opfattelser af erhverv. Som ung begynder individet at skabe en mere personlig 

forestilling om sig selv og egne unikke egenskaber. Med andre ord har unge et stærkere 

personligt fundament (end eksempelvis børn), men er samtidig (fortsat) usikre på, hvad 

deres evner og værdier virkeligt er (Gottfredson, 2002, s. 99). 

Afslutningsvis er det værd at fremhæve, at Gottfredson med sin teori ikke mener, at 

individer orienterer sig mod (eller begrænser valg og fravalg) ud fra enkelte erhverv (ek-

sempelvis murer), men en bred vifte af præferencer (eksempelvis håndværker): ”Det er 

beskæringen eller indsnævringen af valgmulighederne, der gennem afgrænsninger og 

kompromiser resulterer i et lille udvalg af muligheder, som individet ender med at be-

tragte som acceptable eller, som hun [Gottfredson red] kalder det, gode nok (good 

enogh)” (Højdal & Poulsen, 2017, s. 129) Som vejleder – eller lærer – er opgaven ifølge 

teorien dermed at udvide perspektiverne for de unge, der allerede tidligt har udelukket 

forskellige sektorer af arbejdslivet, og eksempelvis ved at adressere stereotype forestil-

linger om erhverv og personer i disse erhverv og dermed fremme selvstændig refleksion. 

2.4.6. Semantikken tilfældighed 

En sjette semantik er teorier, der fremhæver enten tilfældighed eller uforudsete begi-

venheder og ændringer, som væsentlige for individets karriereudvikling. Tilfældighed 

fremhæves blandt andet med de teoretiske koncepter ’positive uncertainty’ (Gelatt, 

1989) og ’planned happenstance’ (Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999). En ’positiv usik-

kerhed’ og en ’planlagt tilfældighed’ er begge paradoksale koncepter. Begge koncepter 

belyser – allerede i deres paradoksale betegnelse – den ambivalens, fleksibilitet og til-

fældighed, der præger både karriereudforskning og -udvikling. (Amundson & Thrift, 
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2008). Dermed tager begge koncepter afstand fra den ’enten-eller-tilgang’ til karriere, 

der eksempelvis præger matching- og træk-faktor-teorien. 

Konceptet ‘planned happenstance’ blev i første omgang italesat af Mitchell, Levin & 

Krumboltz i 1999.  Udgangspunktet er det samme som ved Krumboltz sociale læringste-

ori (som præsenteret under Semantikken læring); mennesket fødes med forskellige 

egenskaber og dispositioner og vokser op i et miljø, hvor uforudsete begivenheder påvir-

ker deres læring enten positivt eller negativt. Gennem (karriere)vejledning skal individet 

blive i stand til at skabe og omdanne ikke-planlagte begivenheder til muligheder for læ-

ring (Mitchell et al., 1999, s. 117). Det handler altså om at styrke individets agens og ru-

ste til at navigere i uforudsete hændelser. Præmissen er, at hverken individet eller vejle-

deren kan forudse fremtiden – og selv hvis de kunne, så er de fleste karriereforløb i sid-

ste ende er præget af uforudsete hændelser. Individet skal støttes i at opbygge fem fær-

digheder, der kan hjælpe med at genkende, skabe og bruge chancer/tilfældigheder som 

karrieremuligheder; 1) Nysgerrighed; at udforske nye læringsmuligheder, 2) Vedholden-

hed; anstrenge på trods af tilbageslag, 3) Fleksibilitet; ændre holdninger og omstændig-

heder, 4) Optimisme; se nye muligheder som mulige og opnåelige, og 5) Vilje til at tage 

risiko; at tage handling i lyset af usikre resultater (Mitchell et al., 1999, s. 118). 

Mitchell et al. refererer i deres artikel til Gellats koncept om ‘positive uncertainty’ fra 

1989. Gellats koncept er et opgør med rationelle, objektive valgteorier (blandt andet 

nogle, han selv havde formuleret i 1960’erne). Gellat italesætter selv det paradoksale i et 

koncept som ’positiv usikkerhed’: 

”Does it seem paradoxical to be positive (comfortable and confident) in 

the face of uncertainty (ambiguity and doubt)? Yes. But that is exactly 

what a person will need in order to be a successful decision maker in 

the future.” (Gelatt, 1989. s. 253)  

Gellat opstiller tre ’guidelines’ til at navigere i usikkerheden: 

1. Information Guideline: Treat Your Facts With Imagination, but Do Not 

Imagine Your Facts 

2. Process Guideline: Know What You Want and Believe but Do Not Be Sure 

3. Choice Guideline: Be Rational, Unless There Is a Good Reason Not to Be 



 

 

45 

Også koncepter, der anvender kaosteorien inden for karriere (Bright & Pryor, 2005), be-

skæftiger sig med tilfældigheder i et karriereforløb. Bright & Pryor (2005) beskriver, 

hvordan ‘chaos theory of careers’ er dynamisk og fremhæver vigtigheden af kontinuerlig 

forandring og tilpasning i en karriere, blandt andet fordi karriere omkring os og verden 

omkring os forandrer sig (Bright & Pryor, 2005).  Med kaosteorien peger Bright & Pryor 

på de moderne realiteter omkring karrierebeslutninger, blandt andet chance, uforudsi-

gelighed, begrænsninger af viden på tidspunktet for beslutningstagen, forandringer mv. 

2.4.7. Opsamling på positioner 

Ovenstående gennemgang af de seks positioner inden for karriere- og vejledningsteori 

viser, at det at beskrive, forklare, forudsige eller tilvejebringe et handlingsgrundlag i re-

lation til individets karriere er en kompleks affære. Komplekst, fordi det er svært at ad-

skille individet fra konteksten og konteksten fra individet og fordi man – teoretisk – vil 

gå væk fra at tale om valg og matching, men har svært ved at løsrive sig fra tidligere ti-

ders (og arbejdsmarkeders) forståelse af god vejledning og karriere. 

Som skrevet tidligere vil positionerne blive anvendt i den senere analyse. I det næste 

afsnit vil jeg kort gennemgå to større danske forsknings- og udviklingsprojekter, der un-

dersøger karrierelæring i en dansk uddannelseskontekst. 

2.5. Relevant dansk forskning om karrierelæring – Karriereperspekti-
vet i en dansk didaktisk kontekst 

Afslutningsvis i dette review er det relevant at fremhæve to større danske projekter om 

karrierelæring. Det ene er ’Udsyn i Udskolingen’, der, som navnet antyder, ser på karrie-

relæring i regi af grundskolen. Det andet projekt er ’Karrierefokus – i og efter gymna-

siet’. 

Projektet ’Udsyn i Udskolingen’ er et forsknings- og udviklingsprojekt fra 2016 udført 

af Bo Klindt Poulsen, Rie Thomsen, Rita Buhl og Ida Andrén Hagmayer (Klindt Poulsen 

et al., 2016). Formålet med projektet har været at understøtte lærere og vejledere i 

grundskolen i at udvikle, afprøve og evaluere vejlednings- og karrierelæringsaktiviteter 

til elever fra 6.-10. klasse samt understøtte deltagernes (lærere og vejledere) kompeten-

ceudvikling inden for dette. Formålet blev understøttet af metoden forskningscirkler. 
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Forskningscirkler tager udgangspunkt i et af deltagerne/praktikkerne defineret tema el-

ler konkret problemstilling. I fællesskab arbejder praktikkerne sig hen mod større ind-

sigt og ny viden. 

Det empiriske materiale, der indgår i ’Udsyn i Udskolingen’, trækker på tre forsk-

ningscirkler, 13 lokale projekter, lærerinterviews samt ’black-box-interviews’9 udført i et 

samarbejde mellem Aarhus Universitet (AU), Institut for Uddannelse og Pædagogik 

(DPU) og VIA University College, Program for karrierevejledning. 

I projektet trækkes der blandt andet på Bill Laws teori om karrierelæring og karriere-

udvikling og –valg (præsenteret under afsnittet ’Semantikken læring’). Det betyder i 

praksis, at karrierelæring og udvikling ses som et socialt læringsanliggende, der skal un-

derstøttes af og i fællesskaber. Det gælder således både for forskningscirklerne og de 

konkrete aktiviteter. 

Formålet med de forskellige aktiviteter, der er udviklet i projektet, er, at de skal bi-

drage til at udvide de unges handlingshorisont. Projektet trækker i forlængelse heraf på 

Linda Gottfredsons teori om afgrænsninger og kompromiser i karrierevalgsprocessen 

(tidligere præsenteret i afsnittet ’Semantikken udvikling’). Det betyder, at der stilles 

spørgsmål og iværksættes aktiviteter, ”(…) der hjælper eleverne og for den sags skyld 

lærere, vejledere og forældre til at undersøge og udforske normer og værdier, der ta-

ges for givet og dermed nemt bliver usynlige, med henblik på at undersøge og udfordre 

de afgrænsninger og kompromiser, som ifølge Gottfredson finder sted tidligt i menne-

skers liv.” (Klindt Poulsen et al., 2016, s. 32). 

I projektet gennemgås karrierelæring som proces, karrierelærings indhold, karriere-

læring som samarbejde og rammerne omkring karrierelæring. 

Særligt fundene omkring rammerne for karrierelæring er interessante for nærvæ-

rende afhandling. Her fremhæves tre faktorer, der har betydning for arbejdet med karri-

erelæring i enten positiv eller negativ form; tid, ansvar og lærerrollen. 

Om tid fremhæves der i det empiriske materiale, at lærerne oplever en gennemgå-

ende mangel på tid, og at den ”(…) manglende tid og det manglende ejerskab førte til 

                                                   
9 ’Black-box-interviews’ henviser til en lille videosekvens, hvor de deltagende lærere og vejledere individu-
elt skal besvare et spørgsmål. 
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problemer med rent faktisk at gennemføre en karrierelæringsorienteret tilgang i pro-

jektaktiviteterne. Tid til, at lærerne kan opleve ejerskab til karrierelæringstænkningen, 

og tid til at skabe gode aktiviteter på baggrund deraf er således centralt for, at karrie-

relæring kan finde sted hos eleverne.” (Klindt Poulsen et al., 2016, s. 108). Konkret op-

levede projektdeltagerne, at de havde fået afsat tid – qua deres deltagelse i projektet – 

men at implementeringen af karrierelæringsaktiviteter ud over projektgruppen var svær 

på grund af manglende tid. Klindt Poulsen et al. fremhæver i forlængelse af dette, at 

spørgsmålet om tid til forberedelse og bearbejdning af karrierelæringsaktiviteter er et 

ledelsesansvar ”(…) for så vidt det handler om prioritering og fordeling af arbejdstid 

samt fokus på efteruddannelse.” (Klindt Poulsen et al., 2016, s. 109). 

Dette leder til fundene omkring ansvar. Her fremgår det af projektet, at det ”(…)  

overordnede ansvar for såvel en prioritering af en karrierelæringstilgang i udskolin-

gen som en kompetenceudvikling af lærerne, så de kan understøtte karrierelæring, lig-

ger selvfølgelig hos skolens ledelse og kommunernes prioritering af skolernes indsatser 

på uddannelses- og jobområdet.” (Klindt Poulsen et al., 2016, s. 111) Karrierelæring skal 

ikke blot være den enkelte lærers ansvar, men derimod et organisatorisk ledelsesansvar. 

Det sidste fund omkring rammerne for karrierelæring omhandler lærerrollen. I pro-

jektet argumenteres der for, at lærerens rolle ifm. karrierelæring er at samarbejde med 

vejlederen – og ikke erstatte vejlederen. Samarbejdet mellem læreren og vejlederen gav-

ner elevernes refleksion og viden om liv, læring og arbejde og kan samtidig styrke og 

skabe meningsfulde sammenhænge mellem undervisningen, vejledningen og elevernes 

uddannelsesvalg. Samtidig fremhæves det, at det er vigtigt, at lærerne øger deres be-

vidsthed om, at arbejdet med deres fag kan være medskabende til karrierelæring – for-

stået som læring om karriere - hvor eleverne, ud over den faglige viden, får ny viden om 

dem selv og deres fremtidige uddannelsesvalg. (Klindt Poulsen et al., 2016, s. 116) Her 

er det dog vigtigt at fremhæve, at karrierelæring som begreb både anvendes som proces 

og produkt i rapporten – dvs. at resultatet af karrierelæring er læring om karriere. Der-

med divergerer rapporten rent sprogligt en smule fra det politiske oplæg til gymnasiere-

formen, hvor resultatet af vellykket karrierelæring er karrierekompetence. 

Projektet ’Karrierefokus – i og efter gymnasiet’ er ligeledes et forsknings- og udviklings-

projekt foretaget i samarbejde mellem Center for Ungdomsforskning, AAU, Studievalg 
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København, 17 gymnasier, tre videregående uddannelser og Region Hovedstaden. (Kat-

znelson et al., 2016; Katznelson & Lundby, 2015). I projektet har lærere udviklet aktivi-

teter – eller karrierelæringsforsøg - der retter sig mod gymnasieelever, og som er en in-

tegreret del af undervisningen. Det empiriske materiale består blandt andet af spørge-

skemaundersøgelser med 50 gymnasieklasser (fra de deltagende gymnasier og kontrol-

gymnasier), observationer af forsøg, fokusgruppeinterviews med elever, lærere, ledere, 

vejledere og samarbejdspartnere samt dokumenter og materialer fra blandt andet forsø-

gene og skolernes afrapporteringer. Teoretisk trækker projektet blandt andet på Krum-

boltz sociale læringsteori, Bill Laws teori om karrierelæring og Mark Savickas teori om 

selvets udvikling. I projektet ’Karrierefokus’ blev der arbejdet målrettet med at få arbej-

det karrierekompetencer ind som en integreret del af undervisningen, således ”(…) at de 

unge i løbet af gymnasiet bliver kompetente til og motiverede for at træffe et godt ud-

dannelsesvalg efter studentereksamen.” (Ørestad Gymnasium, 2015). For at støtte 

denne ambition er der i projektet blevet udviklet en model – eller et pædagogisk reflek-

sionsredskab – der kan anvendes i planlægningen og evaluering af karrierelæringsfor-

løb. I modellen deles karrierelæring i tre dimensioner, ”(…) som gør det muligt at ind-

fange, tydeliggøre og konkretisere, hvordan karrierelæring kan forstås og arbejdes 

med i konkrete pædagogiske sammenhænge.” (Katznelson et al., 2016, s. 50) De tre di-

mensioner er: 1) Viden om og erfaring med uddannelse, fag og job, 2) Viden om og erfa-

ring med mig samt 3) Erfaring med mine handlinger og beslutninger. Modellen er 

blandt andet teoretisk inspireret af Bill Laws tænkning om karrierelæring og er blandt 

andet blevet brugt af gymnasiets læringskonsulenter, ligesom den anvendes af Børne- og 

Undervisningsministeriets digitale læringsportal EMU (EMU-redaktionen, 2020). 

I relation til denne afhandling er der en række fund fra projektet, som er værd at frem-

hæve. Dels fund relateret til empirisk data om de unge, dels fund relateret til aktivite-

terne med karrierelæring. 

Som en del af forskningsprojektet blev der foretaget en stor undersøgelse af de unges 

valg af ungdomsuddannelse, deres gymnasietid og deres forestillinger om og forventnin-

ger til tiden efter gymnasiet samt tanker om fremtidig beskæftigelse. Det empiriske ma-

teriale var blandt andet hentet gennem interviews og spørgeskemaer. I det følgende skit-

seres de fund, der findes centrale ift. afhandlingen fra denne del af undersøgelsen. For 
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det første viste data fra projektet, at de unges videre uddannelsesvalg er spændt ud mel-

lem interesse og nødvendighed: 

”Interesse er det, der opleves som givende subjektiv mening, faglig mo-

tivation og lyst til at læse videre. Nødvendighed, det der handler om at 

se en gymnasial uddannelse som en god fremtidssikring og forudsæt-

ning for at kunne håndtere uforudsete forhold og usikkerheder på 

morgendagens arbejdsmarked.” (Katznelson et al., 2016, s. 14-15) 

Særligt for de elever, der oplever, at der er stor afstand mellem dét, der interesserer 

dem, og det, de opfatter som værende nødvendigt, kan karrierelæring afdramatisere og 

nuancere elevernes frygt for at vælge ’forkert’. 

Et andet centralt fund fra denne del af undersøgelsen er, hvordan de unge reflekterer 

over deres tid på gymnasiet. Her fremhæver de unge, at gymnasiet kan ses som en ad-

gangsbillet til både valgmuligheder og valgfrihed, ligesom gymnasiet kan ses som en for-

sikring for fremtiden. Det vil sige, at mange af de unge ser gymnasiet som et sted, hvor 

de kan afsøge, afprøve og forfølge interesser samt ’kvalificere’ sig til næste skridt (særligt 

få det rigtige gennemsnit), samtidig med at det er en forsikring mod uforudsigelighed i 

fremtiden: 

”En gymnasial uddannelse tænkes i det perspektiv som en forsikring, 

man kan tegne mod de potentielle risici, der lurer på rejsen igennem 

uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet. Implicit i dette per-

spektiv er der en forståelse af, at får man ikke en gymnasial uddan-

nelse, løber man en risiko for at blive bremset på sin rejse – at blive 

låst fast og få indsnævret sine muligheder for at kunne vælge frit 

fremover, både i uddannelsessystemet og senere på arbejdsmarke-

det.” (Katznelson et al., 2016, s. 16) 

Afslutningsvis er det også værd at nævne, at mange af de unge fremhæver, at de ser vi-

dere uddannelse som en selvfølge. 
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I den afsluttende rapport fra projektet ’Karrierefokus’ (Katznelson et al., 2016) fremhæ-

ves der også en række konklusioner på elevernes karrierelæring samt det generelle ar-

bejde med karrierelæring. Her fremhæves det blandt andet, at ”(…) karrierelæring po-

tentielt har en positiv betydning for en stor del af eleverne og deres oplevelse af og mo-

tivation for den undervisningssammenhæng, de indgår i, nemlig gymnasiet (…)” (Kat-

znelson et al., 2016, s. 20). Motivationen højnes blandt andet som resultat af, at karrie-

relæring tilføjer en central dimension til elevernes læring samt gymnasiets fagligheder. 

Dog fremhæves det, at det er en lang proces at introducere og arbejde med karriere-

læring i gymnasiet: ”Karrierelæring føjer en ny dimension til lærerrollen og udgør for 

mange lærere et helt nyt fokus, som ifølge de involverede lærere har været en positiv 

øjenåbner og har skabt en forandret relation mellem lærere og elever. Samtidigt ople-

ves fokusset som en ekstraopgave, der for mange kræver ekstra ressourcer i særligt 

udviklingsfasen” (Katznelson et al., 2016, s. 20) Ligesom i Klindt Poulsen et al.’s projekt 

understreges det, at ledelsen bærer en del af ansvaret for at integrere karrierelæring – 

eller i al fald understøtte integrationen. 

Ligeledes fremhæves det, igen på linje med fundene fra Klindt Poulsen et al., at ud-

fordringerne med at integrere karrierelæring blandt andet knytter sig til ressourcer og 

tid. 

På baggrund af de aktiviteter, der blev arbejdet med i projektet, bliver det konklude-

ret, at de til en vis grad styrkede elevernes valg og afklaring, men i mindre grad formår 

at ”(…) realisere de mere alment dannende aspekter af karrierelæringen – som viden 

om samfundet, arbejdsmarkedet, pligter/rettigheder.” (Katznelson et al., 2016, s. 20) 

Når karrierelæringen lykkedes, var det oftest, fordi den var ’pakket ind i’ refleksion før, 

under og efter aktiviteten, når processen var intensiv, eller hvor der var en høj grad af 

elevinvolvering. Desuden fandt man i projektet, at det i ”(…) arbejdet med at skabe en 

tydelig pædagogisk ramme og proces omkring elevernes karrierelæring har (…) vist 

sig givtigt at samarbejde med Studievalg, idet vejledernes og lærernes fagligheder 

gennem samarbejdet kan supplere og understøtte hinanden.” (Katznelson et al., 2016, 

s. 21) 



 

 

51 

2.6. Sammenfatning 

I indeværende kapitel har jeg kortlagt udvalgt dansk, nordisk og international karriere- 

og vejledningsteori for at vise det komplekse felt, som karriereperspektivet skriver sig 

ind i. På baggrund af kortlægningen har jeg identificeret seks semantikker, der alle re-

præsenterer mulige måder at forstå begrebet karriere på: Valg, læring, tilpasning, foran-

dring, udvikling og tilfældighed. Med de seks semantikker bliver det muligt at fremana-

lysere de forskellige forståelser af netop karriere, der kan iagttages på de tre læreplans-

niveauer. De seks semantikker vil derfor bliver brugt som analytiske iagttagelsespunkter 

i de senere analyser. Det gøres for at belyse både de forskelle og ligheder, der er i be-

grebsliggørelsen af karriereperspektivet på de tre læreplansniveauer. 

I afhandlingens kapitel 8 bliver de seks semantikker endvidere genbeskrevet i en 

(mere) systemteoretisk ramme. Det systemteoretiske blik bliver præsenteret i det føl-

gende kapitel. 
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3. Uddybning af det teoretiske grundlag 

For at kunne belyse, hvordan karriereperspektivet forstås og konstrueres på de tre lære-

plansniveauer, har det som tidligere skrevet været væsentligt at anlægge et teoretisk 

blik, der kunne rumme den iboende autonomi og uafhængighed imellem de tre lære-

plansniveauer, og som samtidig rummer og anerkender den dialog og forstyrrelse, der 

kan være mellem niveauer. Af disse grunde hviler afhandlingens teoretiske og analytiske 

ramme på systemteorien som formuleret af Niklas Luhmann. 

Det er væsentligt at understrege, at selvom systemteorien danner grundlaget for afhand-

lingens analyser, så ligger det uden for afhandlingens ramme at redegøre for systemteo-

rien i sin helhed eller at redegøre for hele Niklas Luhmanns omfattende og komplekse 

forfatterskab. Derimod er de dele af systemteorien valgt, der netop kan anvendes til be-

lyse afhandlingens problemstilling. 

At dele af systemteorien er valgt og andre fravalgt skriver sig ind i den grundlæggende 

antagelse i systemteorien, at alt principielt kunne være anskuet anderledes. Alene med 

udgangspunkt i Luhmanns enorme teorikompleks er der et væld af teoretiske indgange 

og stor fleksibilitet i forhold til den konkrete udformning af videnskabelige projekter 

med udgangspunkt i teorien (Åkerstrøm Andersen, 1999). 

Den valgte distinktion og det valgte udgangspunkt i teorien fikserer kontingensen for 

et kort øjeblik og gør iagttageren sensibel over for et og indifferent over for andet. Dis-

tinktionen repræsenterer ikke en permanent fiksering – tværtimod er den lige så kontin-

gent og foranderlig som alt andet. (la Cour, Knudsen, & Thygesen, 2005, s. 6) Med dette 

in mente bliver det således klart, at der er tale om en kompleksitetsreducering af sy-

stemteorien. En kompleksitetsreducering, der hviler på det specifikke blik, som afhand-

lingen har på sin genstand – altså karriereperspektivet i gymnasiets læreplaner. 

I nærværende kapitel præsenteres de begreber af Niklas Luhmanns teorikompleks, der 

findes relevante og centrale for afhandlingen. Først præsenteres der en række overord-

nede begreber, herunder Luhmanns beskrivelser af samfundet, kommunikation og me-

ning. Dernæst følger en redegørelse for uddannelsessystemets funktion i et systemteore-

tisk perspektiv samt de centrale begreber kommunikation og mening. 
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3.1. Det systemteoretiske blik præsenteret 

Den primære antagelse i Luhmanns teori er, at der findes systemer (Luhmann, 2000). 

Luhmann sondrer mellem tre niveauer for systemdannelse. På det første niveau finder 

vi ’systemer’, og på det andet niveau skelnes der mellem maskiner, organismer, sociale 

systemer og psykiske systemer. På det tredje niveau opdeles de sociale systemer sig i in-

teraktioner, organisationer og samfund (Luhmann, 2000). Luhmann skriver endvidere, 

at sammenligninger ”(…) mellem forskellige slags systemer må holde sig inden for et og 

samme niveau (…)”  og tilføjer desuden, at sondringen ”(…) mellem niveauerne skal 

tjene til at fastlægge frugtbare sammenligningsmuligheder. Udsagn om ligheder kan 

så undersøges på det overliggende niveau.” (Luhmann, 2000, s. 38). Opdelingen mel-

lem systemerne kan ses i nedenstående figur. 

 

 

Figur 2. Model over systemer. Fra Luhmann, 2000, s. 37 

Med henvisning til biologien skriver Luhmann, at alle systemer er autopoetiske. Det be-

tyder, at de både skaber sig selv samt skaber og genskaber alt, hvad de består af – der er 

altså tale om selvfrembringelse og selvopretholdelse (Kneer & Nassehi, 2006). Kneer & 

Nassehi skriver, at autopoetiske systemer er lukkede og derfor opererer autonomt, hvil-

ket har som konsekvens, at de hverken har et specifikt input eller output. Systemtilstan-

den bliver ikke bestemt af omverdenen – hvilket er alt uden for systemet selv. Alt hvad 

systemet består af bestemmes og frembringes således af systemet selv ”(…) ved hjælp af 
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en rekursiv reproduktion af deres elementer” (Kneer & Nassehi, 2006, s. 63). For soci-

ale systemer og psykiske systemer er hhv. kommunikation og bevidsthed den mindste-

bestanddel, der producerer og reproducerer systemet – altså opretholder autopoesis 

(Keiding & Qvortrup, 2014). Qua autopoesis opererer hvert system desuden selvreferen-

tielt. Luhmann skriver: ”Begrebet selvreference betegner den enhed, som et element, en 

proces eller et system er for sig selv. ”For sig selv” betyder: uafhængig af formatet for 

andres iagttagelser.” (Luhmann, 2000, s. 71) Med andre ord refererer og frembringer 

systemet sig selv med reference til sig selv.  

Det har som konsekvens, at systemet ikke kan operere uden for sine egne grænser, og 

de forskellige systemer derfor heller ikke kan kommunikere direkte med hinanden – de 

er, hvad Luhmann kalder ’operativt lukkede’, hvilket peger tilbage til, at systemerne selv 

fremstiller deres enkelte dele gennem en rekursiv proces (Kneer & Nassehi, 2006, s. 63). 

Det enkelte system kan derfor ikke bidrage direkte til de andre systemers kommunika-

tion og tanker, ligesom andre systemer ikke kan bidrage direkte til det enkelte system 

(Rasmussen, 2005). Kommunikationsbegrebet vil jeg vende tilbage til senere. 

Trods systemernes selvreference og operative lukkethed forudsætter de enkelte syste-

mer rent logisk hinanden. Dette ved, at hvert enkelt system orienterer sig efter sin om-

verden gennem det, Luhmann betegner som ’strukturelle koblinger’. Strukturelle kob-

linger defineres som: ”(…) en specifik relation mellem to systemer. Strukturelt koblede 

systemer er henvist til hinanden – for så vidt er de ikke autarke – men samtidig opere-

rer de autonomt, dvs. de forbliver omverden for hinanden.” (Kneer & Nassehi, 2006, s. 

68-69) Når to operativt lukkede systemer er strukturelt koblede, betyder det med andre 

ord, at de beskæftiger sig eller forholder sig til det samme, men på to forskellige måder 

(Keiding & Qvortrup, 2014). De strukturelle koblinger kan heller ikke bestemme selekti-

oner i systemerne. De kan blot irritere systemet til at foretage en given selektion (Ras-

mussen, 2004). 

Som allerede antydet er alt det, der ligger uden for et systems grænser, betegnet som sy-

stemets omverden. Keiding & Qvortrup (2014) skriver, at udgangspunktet for Luh-

manns systemteori netop er distinktionen mellem system og omverden (Keiding & 

Qvortrup, 2014). Keiding & Qvortrup skriver endvidere med henvisning til Luhmann: 
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”Grænsen mellem system og omverden skaber både systemet og syste-

mets omverden. Omverdenen er et systemrelativt forhold. Ethvert sy-

stem tager kun sig selv ud af sin omverden. Derfor er ethvert systems 

omverden forskellig fra alle andres. Og således er også omverdenens 

enhed konstitueret gennem systemet. Omverdenen er kun et negativt 

korrelat til systemet (…). (Keiding & Qvortrup, 2014, s. 59) 

Det betyder med andre ord, at grænsen mellem system og omverden hverken er entydig 

eller stabil – men derimod systemrelativ. 

Systemet har en kompleksitetsreducerende funktion i den forstand, at omverdenen 

altid er mere kompleks end systemet. Kompleksitet henviser både til en omverdenskom-

pleksitet og en systemkompleksitet, som systemet hverken kan begribe eller beskrive. 

Systemer kan hverken ”(…) begribe deres egen (og især ikke deres omverdens) kom-

pleksitet, men de kan dog problematisere den. Systemet producerer og reagerer på et 

uskarpt billede af sig selv.” (Luhmann, 2000, s. 65) Når systemet reducerer omverde-

nens kompleksitet, sker det via en øgning af systemets egenkompleksitet eller med Luh-

manns egne ord: ”Kun kompleksitet kan reducere kompleksitet.” (Luhmann, 2000, s. 

64.) 

3.1.1. Samfundets som funktionelt differentieret sociale systemer 

Samfundet anskues af Luhmann som det mest omfattende sociale system. På baggrund 

af den kompleksitet foreslår Luhmann, at der skelnes mellem en funktionel uddifferenti-

ering af forskellig samfundsmæssige systemer – kaldet funktionssystemer. Eksempler 

på disse er uddannelsessystemet, det politiske system, religionssystemet mv. 

Hvert funktionssystem har et særligt funktionsspecifikt perspektiv i relation til dets 

funktion, medie, kode, organisationer og programmer. Af mulige funktionssystemer er 

det i relation til denne afhandling aktuelt at fremhæve hhv. koder, medie, organisation 

og programmer for det politiske system og uddannelsessystemet, da det er inden for 

disse funktionssystemer, at afhandlingens problemstilling besvares10.  

                                                   
10 Selve afhandlingen skrives inden for det videnskabelige system, hvis funktion er at sandsynliggøre ny 
(videnskabelig) viden ud fra koden sandt ˥ falsk.  
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3.1.1.1. Funktion 

Hvilken funktion, systemet har, henviser som skrevet til dens samfundsmæssige funk-

tion. Det enkelte funktionssystem har en særlig samfundsmæssig funktion og ydelse – 

og er i samme ombæring indifferente over for andre. 

Det politiske system har den funktion, at det kan sandsynliggøre kollektivt bindende be-

slutninger, og uddannelsessystemets funktion er uddannelse og karriereselektion (disse 

bliver der yderligere redegjort for i kapitel 4). 

De funktionelle systemer kan kun udfylde egen funktion – de kan ikke overtage andre 

systemers funktioner. Eksempelvis kan det politiske system ikke varetage opdragelse og 

undervisning, men det kan fastsætte rammer, eksempelvis gennem målsætninger, res-

sourcetildelinger og love, ligesom uddannelsessystemet ikke kan træffe kollektivt bin-

dende beslutninger (Rasmussen, 2004). Dog må uddannelsessystemet orientere sig ef-

ter de kollektivt bindende beslutninger, herunder lovgivning, læreplaner, økonomiske 

rammer og eksamensbestemmelser, hvilket har som konsekvens at det politiske system 

spiller en væsentlig rolle i uddannelsessystemets omverden (Rasmussen, 2004, s. 58). 

I forlængelse heraf skriver Rasmussen også, at uddannelsessystemet ligeledes iagtta-

ger andre funktionssystemer – herunder det økonomiske system, hvis medie er penge, 

som et beskæftigelsessystem. Dvs. at uddannelsessystemet iagttager det økonomiske sy-

stem ”(…) ud fra spørgsmålene, om elever og studerende efter endt uddannelse kan 

finde et arbejde, og om den undervisning og uddannelse, systemet giver, er relevant i 

forhold hertil.” (Rasmussen, 2004, s. 58) Her bliver den strukturelle kobling mellem sy-

stemerne (det økonomiske og uddannelsessystemet) medieret gennem eksempelvis ud-

talelser og eksamensbeviser. 

3.1.1.2. Medie 

Mediet – eller de ’symbolsk generaliserede medier’ – ”(…) anvender generaliseringer til 

at symbolisere sammenhængen mellem selektion og motivation som enhed.” (Luh-

mann, 2000, s. 203) De funktionsspecifikke medier er med til at skabe den overordnede 

ramme for kommunikationen inden for systemet. Mediet bidrager i forlængelse heraf til 

at sandsynliggøre kommunikation – eller reducere kommunikationens usandsynlighed 
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(netop begrebet kommunikation bliver udfoldet i et senere afsnit). Hvert funktionssy-

stem knytter sig til et bestemt medium ”(…) som betegner den ”substans”, der gør det 

muligt for systemet at gennemføre sine operationer og opretholde sig som system.” 

(Keiding & Qvortrup, 2014, s. 94) For det politiske system er mediet magt, mens mediet 

for uddannelsessystemet i Luhmanns tidlige tekster var barnet, mens det i hans senere 

tekster var livsforløbet. I denne afhandling anvendes Luhmanns sene medie for uddan-

nelsessystemet, altså livsforløbet. 

Det er væsentligt at understrege, at andre systemers medier godt kan forstyrre inden for 

et systems grænse, men det enkelte systems eget medie har fortrinsret. Det vil eksem-

pelvis sige, at magt godt kan optræde i uddannelsessystemets kommunikation, men det 

er ikke det primære medie (Luhmann, 2006, s. 136). 

3.1.1.3 Koder 

Medierne strukturerer systemernes kommunikation gennem binære koder. Koden hen-

viser til ”(…) kodningen af systemets kommunikation, dvs. at der identificeres en sy-

stemspecifik kode eller forskel, der konditionerer (rammesætter) systemets operatio-

ner.” (Keiding & Qvortrup, 2014, s. 92). Med systemets kode lader systemet noget be-

stemt komme til syne, mens den lader noget andet ligge eller forsvinde helt ud af syns-

feltet. Med koden skabes der en meningshorisont på et overordnet niveau, men hvilke 

temaer og hændelser, der aktualiseres i systemet, specificeres ikke i koden. Keiding & 

Qvortrup giver følgende eksempel fra uddannelsessystemet: 

”(…) her kan kommunikationen knytte an til mange forskellige temaer, 

fx 1600-tallets krige, planeter og stjernesystemer, eller hvordan man 

omgås sine klassekammerater, men kommunikationen er altid konditi-

oneret af koden bedre ˥ værre viden og sker med henblik på bestemte 

læringshensigter.” (Keiding & Qvortrup, 2014, s. 93, forfatternes mar-

kering). 

Der er dog ikke enighed om, hvorvidt bedre ˥ værre er uddannelsessystemets eneste 

kode. Faktisk beskriver Luhmann bedre ˥ værre som en sekundær kode og gør formid-
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delbart ˥ ikke-formiddelbart til den primære kode ud fra den præmis, at uddannelsesak-

tiviteter ”(…) kan beskrives som ”formidling” af viden og kunnen.” (Luhmann, 2006, s. 

69). Det er et væsentligt aspekt ved koden, at det, der formidles, ikke nødvendigvis tileg-

nes: ”Også formidling kan mislykkedes. (…) Det drejer sig ikke om, hvad den, der ud-

dannes, gør med den viden og kunnen, som er blevet formidlet til ham.” (Luhmann, 

2006, s. 70). Det politiske system har også to koder (Keiding & Qvortrup, 2014), om end 

de i højere grad repræsenterer det samme. Det drejer sig om koderne magt ˥ opposition 

samt flertal ˥ mindretal. 

3.1.1.4. Programmer 

I forlængelse af koderne tjener programmer til at specificere funktionssystemernes 

kode. Programmer kan iagttages som selvbeskrivelser, der reducerer kompleksitet ved 

at ordne forventninger både indadtil i systemet og udadtil mod omverdenen (Keiding & 

Qvortrup, 2014, s. 97). 

Programmer knytter sig altid til positivværdien, hvilket vil sige at de i kommunikatio-

nen forholder sig til den positive side af systemets kode. I uddannelsessystemet, hvor 

koden er bedre ˥ værre, vil det sige, at programmerne kommunikerer om eksempelvis en 

bedre pædagogisk teori og ikke en værre. Andre programmer inden for uddannelsessy-

stemet kan være eksempelvis læreplaner og didaktikker. Netop læreplaner som et af ud-

dannelsessystemets programmer udfoldes i kapitel 4. I det politiske system vil program-

mer – som eksempelvis politiske ideologier og idéer samt regerings- og partiprogram-

mer – specificere koden magt ˥ opposition. 

3.1.1.5. Organisationer 

Afslutningsvis fremhæves organisationer. Organisationer dannes i relation til et enkelt 

funktionssystem og har deres primære kodning derfra. Dvs. at de primære koder for or-

ganisationer inden for uddannelsessystem er bedre ˥ værre og formiddelbart ˥ ikke-for-

middelbart. 

Organisationer dannes med henblik på at omsætte systemernes funktion til en ydelse, 

blandt andet ved at skabe klarere og stabile forventningsstukture, der kan bidrage til at 

regulere temaer, meningsgrænser og reducere kompleksitet (Keiding & Qvortrup, 2014). 
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Det betyder samtidig, at der i en given organisation kun er et begrænset antal legitime 

temaer og kommunikationsbidrag, der kan tages op (Tække & Paulsen, 2008, s. 29) 

En given organisation afgrænser sig til omverdenen gennem medlemskab og de be-

tingelser, der knytter sig hertil. I det politiske system kan en organisation eksempelvis 

være et parti. Er du medlem af eksempelvis partiet Venstre, kan du ikke også være med-

lem af Enhedslisten. Inden for uddannelsessystemet kan daginstitutioner, skoler, gym-

nasier og uddannelsesinstitutioner ses som organisationer. Her er der (heller) ikke tale 

en enkelt ’type’ medlemmer eller et enkelt medlemskab, men en flerhed af medlemmer 

og typer af medlemskaber; lærere, elever, ledelse, klasser, årgange, teams mv. er eksem-

pler på dette. Betingelserne for medlemsskabet, beslutninger og organisationens ydelser 

bestemmes gennem forskellige programmer, herunder læreplaner, fagbeskrivelser, vej-

ledninger, uddannelsesplaner mv. (Keiding & Qvortrup, 2014). 

Som det fremgår, vil organisationer – uagtet hvilken – hente deres primære kode fra et 

enkelt funktionssystem. Men modsat det overordnede funktionssystem så må organisa-

tioner i praksis håndtere andre funktionssystemers koder. Uddannelsessystemets orga-

nisationer må eksempelvis træffe beslutninger i forhold til det politiske systems kode, 

det økonomiske systems kode, retssystemets kode mv. 

Organisationer kommunikerer gennem beslutninger, der fører til og sandsynliggør nye 

beslutninger (Tække & Paulsen, 2008, s. 29). En beslutning knytter sig til en forvent-

ning om fremtidig handling, dvs. at der ikke er tale om en beslutning før tilslutnings-

handlingen (Keiding & Qvortrup, 2014, s. 96). 

3.2. Kommunikation og mening 

I det følgende præsenteres to centrale begreber, der allerede har været i spil i det oven-

stående; kommunikation og mening. Efter de to præsentationer opsummeres kapitlet. 

3.2.1. Kommunikation 

Grænsen mellem system og omverdens sættes gennem kommunikation, og alle sociale 

systemer består dermed af kommunikation, der er et kernebegreb i Luhmanns teori. 

Når grænsen mellem system og omverden sættes kommunikativt, betyder det også, at 

den sættes selvreferentielt – dvs. i det enkelte system – hvorfor grænsen mellem system 
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og omverden ikke er den samme i andre systemer. Dette peger tilbage til begrebet om 

autopoesis. Kun med reference til sig selv kan systemer – sociale såvel som psykiske – 

forme mening ”(…) i en lukket kommunikationssammenhæng ved at knytte kommuni-

kationer til kommunikationer. (…) Kommunikation kan ikke knytte an til tanker men 

kun til kommunikation.” (Åkerstrøm Andersen, 1999, s. 125) 

Luhmann argumenterer i forlængelse heraf for, at mennesker og systemer ikke kan 

kommunikere – kun kommunikation kan kommunikere. Luhmann beskriver endvidere 

kommunikation som en selektionsproces bestående af tre selektioner. Den første er se-

lektion af information, altså en selektion af, hvad der skal kommunikeres. I den anden 

selektion består selektionen af meddelelsesform, altså hvordan kommunikationen 

skal kommunikeres. Den tredje og sidste selektion er forståelse, altså hvad skal der 

forstås af det meddelte. Der er først tale om kommunikation, når alle tre selektioner har 

været i spil, hvilket vil sige, at der ikke er tale om kommunikation, hvis der ikke er for-

ståelse. Her er det dog væsentligt at understrege, at der ikke er tale om forståelse som en 

ren overførsel af meddelelsens indhold. Dette er slet ikke muligt. Dels på grund af syste-

mernes selvreference, og dels fordi psykiske og sociale systemer er meningsbaserede sy-

stemer. Hvis flere kommunikationsenheder (bestående af de tre selektioner) skal følge 

efter hinanden, kræver det en fjerde selektion, som Luhmann kalder antagelse (accept) 

eller afvisning af den meddelte meningsreduktion. Den fjerde selektion er dog ikke en 

direkte del af den kommunikative handling, men en tilslutningshandling. Luhmann 

skriver: ”Kommunikationen transformerer differencen mellem information og medde-

lelse til differencen mellem meddelelsens antagelse eller forkastelse, den transforme-

rer altså et ”og” til et ”eller”. (Luhmann, 2000, s. 190, forfatterens fremhævning) Den 

fjerde selektion kan enten komme til udtryk gennem som en ny kommunikationsenhed 

eller som stiltiende antagelse eller afvisning. 

Med reference til disse selektionsprocesser skriver Luhmann, at kommunikativ suc-

ces er yderst usandsynlig. Blandt andet er det usandsynligt, at to systemer (alter og ego) 

forstår hinanden, da de jo som systemer er adskilte og selvreferentielle (Luhmann, 

2000, s. 199-200). Kommunikativ succes kan dog sandsynliggøres gennem en vellykket 

kommunikationskobling – altså gennem antagelse, der enten fører til handling, ople-

velse, tænkning eller videre informationsbearbejdning (Luhmann, 2000, s. 200). 
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3.2.2. Mening 

Både psykiske og sociale systemer er meningsbaserede systemer, hvilket betyder, at de 

først og fremmest skaber sig selv gennem mening og kan ikke operere uden mening 

(Åkerstrøm Andersen, 1999). Luhmann definerer mening som enheden af forskellen ’ak-

tualitet ˥ potentialitet’ (eller det ’valgte ˥ det mulige’):  

”I et bestemt øjeblik står noget i centrum for tanken eller kommunika-

tionen, noget aktualiseres, men det aktualiserede står altid i centrum 

for tanken eller kommunikationen i forhold til en horisont af mulige 

aktualiseringer, dvs. potentialer.” (Åkerstrøm Andersen, 1999, s. 121) 

Når noget dukker op – eller aktualiseres – ekskluderes noget andet simultant. Samtidig 

forfalder meningens aktualitet, så snart den er tænkt eller kommunikeret. Med et så dy-

namisk meningsbegreb som kernen for både psykiske og sociale systemer pointeres det 

også, at systemerne ”(…) aldrig forbliver identiske med sig selv. De er altid i en bevæ-

gelse af tilblivelse.” (Åkerstrøm Andersen, 1999, s. 123). Kobles dette meningsbegreb til 

ovenstående kommunikationsbegreb, bliver det tydeligt, ”(…) at kommunikation altid 

er en selektiv hændelse. Mening tillader ingen andre valg end at vælge. I den til enhver 

tid aktuelle henvisningshorisont, som kommunikationen først selv konstituerer, griber 

den ud efter noget og lader andet ligge.” (Luhmann, 2000, s. 181, forfatterens frem-

hævning) 

Når mening kondenseres, gøres det blandt andet gennem tre meningsdimensioner; 

sagsdimensionen (hvad), tidsdimensionen (hvornår) og socialdimension (hvem) (Luh-

mann, 2000, Keiding & Qvortrup, 2014). Hver dimension vil på samme tid reducere og 

opretholde kompleksitet og fungerer også som tre semantiske dimensioner (Åkerstrøm 

Andersen, 1999; Kneer & Nassehi, 2004). De tre dimensioner kan analyseres adskilt, 

men optræder ikke adskilt (Luhmann, 2000) Der er således tale om en analytisk opde-

ling af mening. De tre dimensioner introduceres i det følgende. 

Sagsdimensionen omhandler de ’meningsfuldt kommunikerede temaer’ og de ’menings-

fuldt intenderede genstande’ i sociale systemer, og sagsdimensionen ”(…) konstitueres 

ved, at mening opdeler henvisningsstrukturen i det, som er ment, i ”dette” og ”noget 

andet”.” (Luhmann, 2000, s. 116) Med sagsdimensionen omhandler ledeforskellen dette 
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˥ noget andet, og dermed hvilke temaer og genstande der skal aktualiseres i kommuni-

kationen (Åkerstrøm Andersen, 1999, s. 144). 

Tidsdimensionen konstitueres gennem differencen ’før’ og ’efter’. Tidsdimensionens 

ledeforskel er nutid. Hverken fremtid eller fortid kan forstås som andet end nutidens ak-

tualisering – tiden består dermed hverken af en begyndelse (fortid) eller slutning (frem-

tid). Derfor er det heller ikke muligt ”(…) at opleve eller handle i fortiden eller i fremti-

den, og det kan heller ikke blive muligt, for med tidens fremadskriden forskydes tids-

horisonten. Fremtider og fortider kan – og i dem henseende er de fuldstændig ens – 

kun intenderes eller tematiseres; de kan ikke opleves eller håndteres.” (Luhmann, 

2000, s. 118) Tidsdimensionen kan således anvendes til at analysere, hvordan systemer 

betragter og begrebsliggør fortid og fremtid med udgangspunkt i det aktuelle (Åker-

strøm Andersen, 1999, s. 144) 

Socialdimensionen handler om det, ”(…) man til enhver tid antager for at være lig 

sig selv, som et ”alter ego”, og den artikulerer relevansen af denne antagelse for en-

hver erfaring af verden og fiksering af mening.” (Luhmann, 2000, s. 120) Når mening 

knytter sig til det sociale, så handler det hverken om objekter, roller, personer eller sy-

stemer, men om generaliserede former mellem et ’os’ og et ’dem’.  Det vil sige, at social-

dimensionen aktualiseres, når et system oplever, at dets fortolkningsperspektiver, ople-

velser og handlinger ikke deles af andre systemer (Luhmann, 2000, s. 120-121). 

Mening kondenseres således i de tre meningsdimensioner i ethvert psykisk og socialt sy-

stem. De skal ikke anskues hierarkisk, men blot som dimensioner, der er tilstede i en-

hver form for kommunikation. Åkerstrøm Andersen skriver endvidere, at de tre me-

ningsdimensioner kan anskues som ’arkeforskelle’ (Åkerstrøm Andersen, 2014). 

3.3. Sammenfatning 

Nærværende kapitel har bestået af en præsentation af de begreber fra systemteorien, der 

er fundet centrale i relation til afhandlingen, herunder systemer, samfundet som funkti-

onelt differentieret system, kommunikation og mening samt de tre meningsdimensio-

ner. Desuden er det blevet begrundet, hvorfor det systemteoretiske blik er relevant og 

centralt for afhandlingen. 
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De systemteoretiske begreber, der er præsenteret i dette kapitel, vil løbende blive aktua-

liseret i de følgende kapitler, samt i afhandlingens analyser og diskussioner. Andre be-

greber fra systemteorien vil endvidere blive føjet til løbende, herunder i præsentationen 

af afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted. 
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4. Mit genstandsfelt iagttaget 

Jævnfør ovenstående gennemgang af relevante begreber fra systemteorien skal gymna-

siet i afhandlingen iagttages som organisation. Som organisation er gymnasiet primært 

koblet til uddannelse som funktionssystem, hvilket dog ikke betyder, at det er ’det 

samme’ som uddannelsessystemet i sin helhed. Organisationer kan, som skrevet før, 

nemlig lade sig irritere af andre funktionssystemer, eksempelvis det politiske system, 

det videnskabelige system og det økonomiske system.  

At gymnasiet skal iagttages som en organisation med primærreference til uddannel-

sessystemet, er en væsentligt teoretisk præmis for afhandlingen, hvorfor jeg i nærvæ-

rende kapitel uddyber væsentlige kendetegn ved disse. Derfor indledes kapitlet med en 

yderligere specificering af uddannelsessystemets funktioner – uddannelse og karrierese-

lektion. Dernæst følger en teoretisk indføring i læreplaner som et af uddannelsessyste-

mets programmer. Indføringen i læreplanerne tager udgangspunkt i Stefan Hopmanns 

læreplansteori. 

4.1. Uddannelsessystemets funktioner 

Først fra anden halvdel af det 18. århundrede ses funktionssystemet for uddannelse ”(…) 

med den hensigt at indrette et skolesystem for hele befolkningen og privatisere hjem-

mets opdragelse.” (Luhmann, 2006, s. 136). Uddannelsessystemet er således i en sy-

stemteoretisk optik en ’sen’ uddifferentiering og er differentieret som en ”(…) følge af 

allerede indtrådte sociale differentieringer.” (Luhmann, 2006, s. 135).  

Når samfundets kompleksitet øges, bliver der behov for ”(…) former for viden og 

kunnen, som kun kan sandsynliggøres gennem en langt mere selektiv og ”kunstig”, 

dvs. ikke spontant opstået, omverden end barnets ”situerede” omverden.” (Keiding & 

Qvortrup, 2016, s. 98) Derfor er uddannelsessystemets primære funktion og hensigt, 

som tidligere skrevet, at uddanne samt at foretage karriereselektion. Organisationer – 

herunder gymnasiet – er lavet for at sandsynliggøre den hensigt, der er for uddannelse. 

De to funktioner – uddannelse og karriereselektion – redegøres der for i det følgende. 
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4.1.1. Uddannelsessystemets primærfunktion: Uddannelse 

”Mennesker fødes. Personer opstår gennem socialisation og uddannelse” (Luhmann, 

2006, s. 65). I komplekse samfund kan man ikke overlade dét at gøre mennesker til per-

soner til socialiseringen. I stedet må uddannelse træde til og udvide og korrigere for den 

spontant opståede socialisering (Keiding & Qvortrup, 2016, s. 98). Det er dog væsentligt 

at tilføje, at uddannelsessystemet også socialiserer. 

Når uddannelse ses som ”(…) et korrektiv til socialisering” (Keiding & Qvortrup, 

2016, s. 99), bliver det en væsentlig præmis, at nogle metoder, former for viden, færdig-

heder og kompetencer anses for at være bedre end andre for barnets, elevens eller den 

lærendes fremtid. Der er altså en hensigt om at uddanne til det bedre (jf. uddannelsessy-

stemets kode). Hvilken uddannelse, viden, færdigheder osv., der anses som værende 

bedre end andre, er altid et epokalt spørgsmål. Der er med andre ord ikke én til alle tider 

gyldig måde at imødekomme uddannelsessystemets hensigt.  

Luhmann taler her om uddannelsessystemets kontingensformler11. Selv analyserer 

Luhmann & Schorr (1988) sig frem til tre idealtypiske faser; menneskelig perfektion, ro-

mantisk dannelse og læreduelighed (evnen til livslang læring). I den første fase er ud-

dannelsessystemets hensigt at uddanne til menneskelig perfektion gennem en moralsk 

fuldendelse af den menneskelige natur og konsolidere den sociale arv. I den anden fase 

– romantisk dannelse – bliver fokus i langt højere grad på individets dannelse og me-

string af eget liv – uddannelsessystemets skal frisætte det menneskelige potentiale 

(Qvortrup, 2007). Med kontingensformlen ’læreduelighed’ – altså den tredje fase – er 

der ikke tale om et radikalt brud med den romantiske dannelse, men mere tale om en 

respecifikation. Kontingensformlen læreduelighed kan ifølge Lars Qvortrup (2007) be-

skrives på følgende måde: 

”Opgaven er at opbygge en kombination af usikkerhed og sikkerhed, af 

åbenhed og lukkethed, og den, der har tilegnet sig læreduelighed, er 

                                                   
11 ”Kontingensformler kan bedst beskrives som ’transformationsformler’, der kondenserer forventninger 
og dermed – på et meget abstrakt niveau – fastlægger retningen for uddannelsessystemets ydelse.” (Ke-
iding & Qvortrup, 2014, s. 104) 



 

 

66 

derfor den, der indadtil er sikker på at kunne forholde sig åbent, dvs. 

usikkert, til en omverden, der ændrer sig.” (Qvortrup, 2007, s. 265). 

Uddannelsessystemet kan ikke længere nøjes med at lære de lærende noget (et givent 

indhold, en færdighed, en kompetence mv.), men må i stedet lære den lærende at lære. 

Det betyder selvfølgelig ikke, at der nu kan læres hvad som helst. Læreduelighed skal 

fortsat formes gennem et bestemt indhold eller fokus, der kan variere på tværs af ni-

veauer, discipliner og fag. 

I de senere år har man kunnet iagttage en ny kontingensformel tage form i uddannelses-

systemet (Keiding & Qvortrup, 2014). Denne træder frem igennem en uddannelsespoli-

tisk og samfundsmæssig interesse for innovation og entreprenørskab, der overordnet set 

skaber nye fokuspunkter i uddannelsessystemet; 

”Individet skal ikke bare rustes til at agere i kompleksitet og udvælge 

relevante læreprocesser, dvs. tilegne sig mere viden, men til at foran-

dre og øge kompleksitet, herunder forandre kompleksitetens komplek-

sitet.” (Keiding & Qvortrup, 2014, s. 107, forfatternes fremhævelse). 

Ud over at uddannelsessystemet skal lære den lærende at lære (læreduelighed), fokuse-

res der således nu i høj grad på begreber som problemløsning, handlekompetence og 

omverdensorientering (Keiding & Qvortrup, 2014, s. 107). Samtidig kan der med den 

nye kontingensformel også ses et øget fokus på, at omverdenen i højere grad definerer, 

hvad der skal læres i skolen, end det tidligere har været tilfældet. Karrierelæring og kar-

rierekompetence kan i forlængelse heraf ses som en yderligere tilføjelse til denne respe-

cifikation af det klassiske dannelsesbegreb og uddannelsessystemets funktion, hvor der 

netop er en øget opmærksomhed på omverdenen og en større integration af den læring, 

som omverdenen definerer. Her kan karriereperspektivet på sin vis iagttages som det 

begreb, der forsøger at koble uddannelsessystemets funktion med omverdenens forvent-

ninger gennem begrebets kobling til verden uden for skolen. 

Som skrevet i det foregående kapitel er det et kendetegn ved de funktionelt uddifferenti-

erede systemer, at de opererer efter autopoetiske principper. Det betyder også, at ud-
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dannelsessystemet som et funktionelt lukket og specialiseret system kun kan sandsyn-

liggøre, at den lærende tilegner sig viden, der har reference til uddannelsessystemet i sig 

selv og dets hensigt. Uddannelsessystemet kan rette sin opmærksomhed mod andre sy-

stemer i dets omverden, men i sidste ende vil alt, hvad der sker i uddannelsessystemet, 

refererer til uddannelsessystemet selv. Det er dermed et vilkår i uddannelsessystemet, at 

den viden og læring, der bliver frembragt gennem deltagelse i uddannelsessystemet, 

ikke er den samme, som den lærendes nuværende og fremtidige livsverden. Dette syn-

liggør, ”(…) hvilken umulig opgave, uddannelse og undervisning søger at løse: At ud-

danne til deltagelse i systemer, hvis fremtid er ukendt, og hvis funktion, rationalitet og 

vidensformer er forskellig fra uddannelsessystemets.” (Keiding & Qvortrup, 2014, s. 

103) Omvendt er denne lukkethed i systemet med til at målrette uddannelsessystemets 

primære hensigt, nemlig at uddanne. Med ovenstående in mente er det således tydeligt, 

at uddannelsessystemet er udspændt mellem en målrettethed og et ikke-forudsigeligt 

resultat, og derfor må navigere i det skisma. 

4.1.2. Uddannelsessystemets sekundærfunktion: Karriereselektion 

Selektioner i skolen foregår i et netværk (Luhmann, 2006, s. 93). Det vil sige, at der 

både sker en selektion i relation til skolens indhold, selektion i skolens bedømmelse af 

eleven (eksempelvis gennem en karakter, der selekterer mellem hhv. god og dårlig vi-

den), selektion i elevkulturen og selektioner i relation til karriere (Luhmann, 2006, 89). 

Jf. nærværende afhandlings ærinde bliver der i det følgende fokuseret på selektioner i 

forhold til karriere – altså karriereselektion. 

Med funktionen karriereselektion henvises der til, at uddannelsessystemet også se-

lekterer – eller indskrænker – i det enkelte menneskes aktuelle og senere tilkobnings-

muligheder; ”Hvis vi blev og var ’alt’, ville vores chance for at kunne indgå i samfun-

dets kommunikation – især når vi taler om et moderne og højt differentieret samfund 

– være mindre, end når der er sket en funktionel specifikation af pågældende menne-

ske.” (Qvortrup, 2006, s. 27) Uddannelsessystemet varetager med andre ord en væsent-

lig funktion for samfundet ved det, at det sørger for, at alle ikke bliver det samme eller 

udfylder præcis samme funktion. 
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Karriereselektion i uddannelsessystemets kommunikation kan ikke undgås. Alligevel er 

denne form for selektion en ’udskældt’ del af uddannelsessystemets opgave. Om dette 

skriver Luhmann: ”Pædagogikken (…) har elsket uddannelsen som sit egentligste an-

liggende, men har afvist selektion som en bemyndigelse påtvunget af staten” (Luh-

mann, 2006, s. 89) Luhmann tilføjer, at selektion til tider kritiseres for at være anven-

delse af magt eller vold, men skriver, at det er vildledende og repræsenterer en ankla-

gende anvendelse af begrebet. Derimod er selektionen ”(…) først og fremmest en 

tvangsmæssig følge af hensigten om at uddanne rigtigt, livsbekræftende og socialt ac-

ceptabelt.” (Luhmann, 2006, s. 95) Selektion behandles således med en vis ambivalens 

af aktørerne inden for uddannelsessystemet, da det kan komme til at stå i modsætning 

til at gøre mennesker samfundsduelige – på trods af, at denne opstilling af to modsæt-

ning ikke nødvendigvis er rigtig (Qvortrup, 2006, s. 27). 

Dog understreger Luhmann, at den enkeltes deltagelse i uddannelsessystemet er en 

del af karrieren; ”Karriere betyder blandt andet, at tidligere stadier er vigtige for se-

nere stadier. (…) Man må allerede stå sin prøve i skolen henholdsvis på universitetet 

for at skabe gunstige udgangspunkter for en senere karriere” (Luhmann, 2006, s. 97). 

Her kan der således argumenteres for, at Luhmanns karriereperspektiv taler ind i det 

mere holistiske – livslange og livsbrede – karriereperspektiv, der blev præsenteret i ka-

pitel 2. 

Gennem selektion bliver skolen ”(…) det centrale sted for dirigering af chancer senere i 

livet. Skolerne kan dog naturligvis ikke determinere, hvordan den senere karriere vil 

forløbe.” (Luhmann, 2006, s. 96) Hvordan den senere karriere vil forløbe, er derimod 

betinget af de enkelte funktionssystemers kriterier (Luhmann, 2006). Eksempelvis er 

rammerne for karriereselektion også bundet op til økonomi. Økonomi er relevant for 

uddannelse ud fra det synspunkt, der kan ligge i spørgsmålet om, hvorvidt færdige ele-

ver/studerende/kandidater finder et arbejde, som passer til deres uddannelse (Luh-

mann, 2006. s.148). Dette spørgsmål hviler dog på flere paradokser. Det første er, at den 

økonomi, der knytter sig til et forventet arbejde og en passende indkomst for de, der af-

slutter en uddannelse, ikke kan henregnes til uddannelsessystemet. Uanset hvor god en 

eksamen man har, er det ikke uddannelsessystemet, der bestemmer, hvad man kan lave 

eller kan tjene senere i livet. Et andet paradoks er mellem ”(…) livsplanlægningens 
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langsigtethed og de økonomiske fluktiationers kortsigtethed.” (Luhmann, 2006, s. 149). 

Altså temporaliteten i hhv. livsplanlægning og samfundsøkonomi, udbud og efterspørg-

sel. 

Når den fremtidige karriere samtidig er afhængig af de andre funktionssystemer, henvi-

ser det blandt andet til, at der kan være mangel på eksempelvis specifikke erhverv og 

stillinger. Dette har som konsekvens, at;  

”(…) faren for arbejdsløshed følger skoleuddannelsen og studiet som en 

skygge, uden at det er muligt at skaffe sikkerhed i uddannelsessystemet. For 

så vidt virker den systemoverskridende karriereorientering såvel motive-

rende som demotiverende alt efter, hvordan den enkelte bearbejder denne 

situation præget af uvished.” (Luhmann, 2006, s. 97) 

Her er det vigtigt at holde sig før øje, at uddannelse ikke uddanner til noget bestemt (an-

det end uddannelse). Dette vender jeg tilbage til i kapitel 8, hvor karriere- og vejled-

ningsteorien genbeskrives gennem en systemteoretisk iagttagelse. 

Fordi karriereselektion er afhængig af andre funktionssystemer, må læreplanen løbende 

reformeres eller ændres mellem to modsatrettede principper, hhv. specialisering og ge-

neralisering. Luhmann skriver, at de to modsætningspar gør uddannelsessystemet parat 

til reformer i enhver historisk situation (Luhmann, 2006, s. 149). Uddannelsessystemet 

kan se uddannelse som værende ”(…) for almen, for teoretisk og for fjern fra praksis og 

ikke forbereder tilstrækkeligt til de enkelte erhvervs særlige krav.” (Luhmann. 2006, s. 

149). Modargumenterne, skriver Luhmann, til det perspektiv er nærliggende; ”Uddan-

nelse må forberede til en endnu ukendt fremtid og til et muligt skift i beskæftigelse.” 

(Luhmann, 2006s. 149). Der er således tale om et skisma mellem en reform og læreplan, 

der fremhæver specialisering, og en reform og læreplan, der fremhæver generalisering. 

En måde for uddannelsessystemet at imødekomme de forskellige krav og perspektiver 

er ved at fordele dem ud på forskellige uddannelsesforløb – altså lade forskellige organi-

sationer ’varetage’ perspektiverne. Dog argumenterer Luhmann for, at det blot betyder, 

at problemet gentages ”(…) i et mindre format inden for de enkelte curricula.” (Luh-

mann, 2006, s. 149) Uddannelsessystemet – og det politiske system – kan også imøde-
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komme de forskellige krav og perspektiver gennem reformpolitiske tiltag, der skal for-

søge at korrigere for meget generalisering gennem mere specialisering eller for meget 

specialisering gennem mere generalisering, samt ved at forsøge at koble sig til hver side 

af paradokset på forskellige tidspunkter. Dermed forsøger uddannelsessystemet at ” (…) 

bevare og reproducere sensibiliteten over for kravene, som kunne forberede de færdige 

elevers og studerendes chancer på arbejdsmarkedet.” (Luhmann, 2006, s. 149) I kapitel 

13 argumenterer jeg for, at karriereperspektivet kan ses som en bro mellem hhv. det 

specialiserede og generaliserede. 

Med udgangspunkt i ovenstående vil uddannelsessystemets læreplaner blive udfoldet 

i det følgende. 

4.2. Læreplaner – et af uddannelsessystemets programmer 

Uddannelsessystemet arbejder altså ud fra nogle meget brede og overordnede hensigter 

og intentioner med udgangspunkt i dets funktioner – uddannelse og karriereselektion. 

De meget overordnede hensigter omsættes og specificeres dels gennem uddannelsessy-

stemets kode, dels gennem dets programmer. Mens ”(…) koden leverer strukturen for 

systemets kontingens (…)”, bestemmer programmet, ”(…) hvad der kan accepteres som 

korrekt adfærd i systemet i henhold til dets kode.” (Luhmann, her gengivet fra Keiding 

& Qvortrup, 2014, s. 173) Inden for uddannelsessystemet sker denne programmering 

primært gennem læreplaner, studieordninger og studievejledninger samt på et under-

visningsniveau igennem undervisningsmål, læseplaner og lærerens didaktiske planlæg-

ning (Keiding & Qvortrup, 2014). 

De programmer, der produceres i gymnasiet som organisation, kan iagttages ”(…) som 

et bidrag til systemets samlede selvfremstilling eller selvbeskrivelse.” (Keiding & Qvor-

trup, 2014, s. 108) Selvom programmer med reference til uddannelsessystemet produce-

res internt, betyder det ikke, at de ikke laver en strukturel kobling til systemets omver-

den og de systemer, der er heri; ”Det ser vi eksempelvis, når en ny bekendtgørelse fra 

det politiske system iagttages og implementeres i form af studieordningsændringer 

(…). Men den form, en reform har i det politiske system, er forskellig fra den form, den 

får i uddannelsessystemet.” (Keiding & Qvortrup, 2014, s. 108) 
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Overordnet set er læreplanens funktion at sammenkoble de overordnede formål med at 

bedrive skole – altså uddannelsessystemets egentlige hensigt. Som ovenfor beskrevet 

kan den hensigt iagttages gennem uddannelsessystemets to funktioner; uddannelse og 

karriereselektion. I læreplanen kommer disse funktioner gennem hhv. overlevering af 

tradition og kulturel arv samt kvalificering og sikring af samfundets overlevelse og kon-

kurrenceevne (Hopmann et al., 1995). Begge dele formuleres inden for rammerne af et 

dannelsesopdrag og et dannelsesideal (Hopmann et al., 1995) eller inden for det, der i 

det ovenstående blev præsenteret som uddannelsessystemets kontingensformel. 

I en dansk gymnasial sammenhæng kan der argumenteres for, at de to historisk over-

ordnede formål med gymnasiet – dvs. studieforberedelse og dannelse – repræsenterer 

hhv. kvalificeringen og sikringen af fremtiden og overleveringen af tradition. Overordnet 

set er der ikke konsensus blandt undervisningsområdets aktører om, hvordan disse to 

forhold skal vægtes i en given læreplan, ligesom der heller ikke er konsensus om, hvad 

der er bevaringsværdig kulturel arv, eller hvilken fremtid samfundet går i møde. Derfor 

er læreplansarbejdet fyldt med spændinger, kompleksitet og paradokser. Kompleksite-

ten bliver ikke mindre af, at ”(…) det man anser for at være påkrævet af traditionen og 

fremtidens krav på ingen måde behøver at være egnet lærestof eller til at undervise i.” 

(Hopmann et al., 1995. s. 339) 

Hvordan disse spændinger kommer til udtryk, og hvilke kontingensformler, der træ-

der frem på de tre læreplansniveauer (på det politiske læreplansniveau analyseres dette 

både i relation til historiske og den aktuelle bekendtgørelse), indgår i analysen. 

I den resterende del af kapitlet præsenteres der et systemteoretisk blik på læreplanerne 

og læreplansniveauerne. 

4.2.1. Læreplaner – mellem politik og praksis 

I Hopmann og kollegers arbejde (Sivesind & Hopmann, 1997; Hopmann et al., 1995; 

Hopmann, 1991) ses læseplansarbejdet som værende knyttet til et ofte komplekst offent-

ligt skolesystem på mindst tre interdependente diskursive niveauer: En offentlig politisk 

diskurs (det politiske læreplansniveau), et programmatisk arbejde (det programmatiske 

læreplansniveau) og et praktisk arbejde (det praktiske læreplansniveau). Begreberne læ-
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replan og læseplan kan således anvendes i mange forskellige sammenhænge – af politik-

kere og i politiske debatter, ved reformændringer, af fagkonsulenter og i uddannelsesad-

ministrative sammenhænge, på lokale uddannelsesinstitutioner og af den enkelte lærer 

(Nesje and Hopmann 2002, s. 27). Læreplaner kan med andre ord anskues som sociale 

konstruktioner og repræsenterer således et resultat af en forhandlingsproces omkring 

det offentlige uddannelsessystem (Hopmann et al., 1995, s. 340) 

Enhver læreplan kan derfor formuleres, kommunikeres og fortolkes på de tre ni-

veauer.12 Som tidligere skrevet anvendes disse tre læreplansniveauer som analytisk 

ramme i denne afhandling. 

De tre læreplansniveauer kan iagttages systemteoretisk med henvisning til ovenstående 

teoretiske gennemgang. Når læreplansniveauerne iagttages med reference til systemteo-

rien, ’fordeler de sig’ ud fra to forskellige systemreferencer. Det politiske læreplansni-

veau har det politiske system som systemreference. Det programmatiske og det prakti-

ske læreplansniveau har begge uddannelsessystemet som systemreference, men de ”(…) 

udfolder sig på henholdsvis det organisatoriske og det undervisningsmæssige/praktisk 

didaktiske niveau.” (Keiding & Qvortrup, 2014, s. 175) 

Når Hopmann, Künzli & Jacobsen beskriver, hvordan læreplanen på de forskellige ni-

veauer tjener forskellige funktioner ”(…) deriblandt offentlig legitimering af undervis-

ningsindholdet (politisk funktion), indretningen af et egnet undervisningsindhold (pro-

grammatisk funktion) samt indramning af og støtte til skolens undervisningsplanlæg-

ning (praktiske funktion)” (Hopmann et al., 1995, s.339), peger det således på lærepla-

nernes kompleksitetsreducerende rolle i funktionssystemerne. 

Med reference til funktionssystemerne og de respektive medier, koder og program-

mer er der således forskellige aktiviteter og muligheder for handlen på de tre niveauer. 

Hvert af de tre niveauer arbejder i forhold til læreplanen med forskellige opgaver og ak-

tiviteter, der gennemgås i det følgende. 

                                                   
12 I afhandlingen anvendes begrebet læreplan, men der inddrages også litteratur, som anvender begrebet 
læseplan (eksempelvis Hopmann, Künzli & Wisbech Jacobsen, 1995). 
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Politisk læreplansniveau: Det politiske læreplansniveau refererer i sin kommunikation 

til det politiske system, dvs. at den funktionsspecifikke kode er, at der kan træffes kol-

lektivt bindende beslutninger gennem mediet magt. På dette niveau formuleres lærepla-

nen således på baggrund af parlamentariske diskussioner og beslutninger i og på tværs 

af regering, ministerier, udvalg og partier. Sivesind & Backmann skriver, at skolens op-

gaver og formål, gennem den politiske læreplan, skal legitimeres med udgangspunkt i et 

samfundsmæssigt perspektiv. Både i forhold til bevaring og videreførelse af kulturarv og 

i relation til de forventninger, der er til samfundets fremtidige kvalifikationsbehov (Sive-

sind & Bachmann 2002, s. 27). På dette niveau formuleres der generelle læreplaner, her-

under bekendtgørelser, mål og formål, som efterfølgende danner baggrund for lære-

plansorganisering. 

Programmatisk læreplansniveau: På det programmatiske læreplansniveau konkretise-

res den generelle læreplan fra det politiske niveau, og der kommunikeres mere konkrete 

retningslinjer og anvisninger for skolens organisering og undervisningens indhold (Sive-

sind & Hopmann, 1997). Det programmatiske læreplansniveau henviser i sin kommuni-

kation til uddannelsessystemet. Dvs. at den samfundsmæssige funktion er uddannelse 

og karriereselektion (Keiding & Qvotrup, 2014). Forskellige hensyn præger kommunika-

tionen og de temaer, der aktualiseres på det programmatiske læreplansniveau. Blandt 

andet med henvisning til koderne ’bedre ˥ værre’ samt ’kan formidles ˥ kan ikke formid-

les’, der kommer til udtryk gennem produktionen og udviklingen af de officielle lærepla-

ner.  

I en dansk gymnasial kontekst ses denne konkretisering blandt andet gennem de en-

kelte fags læreplaner, som fra central side formulerer fagenes identitet og formål, faglige 

mål og indhold, tilrettelæggelse (herunder didaktik, arbejdsformer og fagligt samspil) 

samt evalueringer, prøveformer og bedømmelseskriterier (Undervisningsministeriet 

n.d.).  

På det programmatiske læreplansniveau er der desuden fokus på udvikling af rele-

vante instrumenter, som støtter læreplanens iværksættelse og anvendelse. Dette foregår 

konkret via vejledninger, udvikling af læremidler og mulighed for efteruddannelse. (Si-

vesind & Hopmann, 1997) 
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Den programmatiske læreplan kommunikeres endvidere gennem det, der kan kaldes 

de sekundære læreplansbindinger (Hopmann, 1988; Sivesind & Bachmann, 2002), ek-

sempelvis skolebøger, læreruddannelsens indhold (i dette tilfælde er der således tale om 

indholdet på uddannelsen teoretisk pædagogikum) eller i kommunale og lokale skole-

vedtægter. 

Praktisk læreplansniveau: På dette niveau knyttes læreplanen direkte til undervisnings-

praksis og den pædagogiske praksis. Læreplanen kan både optræde direkte og indirekte 

på den enkelte skole eller blandt de enkelte lærere. Som Keiding & Qvortrup (2014) skri-

ver, så henviser det praktiske læreplansniveau ligesom det programmatiske læreplansni-

veau til uddannelsessystemet, men på et praktisk-didaktisk niveau. Dog er koderne, me-

diet og programmerne de samme – dvs. henholdsvis ’bedre ˥ værre’ samt ’kan formidles 

˥ kan ikke formidles’ (koder), barnet/livsforløbet (medie) og pædagogikker og didaktik-

kerer (programmer). 

Det praktiske læreplansniveaus (praksis)funktion udspiller sig ’i sidste led’ i selve un-

dervisningen, der er et interaktionssystem, hvor grænsen mellem system og omverden 

tegnes mellem forskellen ’tilstedeværelse ˥ ikke-tilstedeværelse’ eller ’nærvær ˥ fravær’ 

og knytter sig til kommunikationen. Hvordan læreplanens indhold kommunikeres i de 

flygtige interaktionssystemer, er således endnu en ’umulighed’ i vejen fra intenderet læ-

replan til den praktiske udførelse – og det lærte. 

Når der i afhandlingen skelnes mellem det politiske, programmatiske og praktiske lære-

plansniveau, er det væsentligt at fremhæve, at dette skel kunne være sat anderledes. In-

den for læreplansteorien er der mange bud på, hvordan læreplansniveauerne teoretisk, 

analytisk og praktisk kan deles op. Eksempelvis skelner Goodlad mellem tre beslut-

ningsniveauer i læreplansprocessen: Et politisk/skolepolitisk niveau, institutionsniveau, 

undervisningsniveau og personligt niveau (her gengivet fra Gundem, 1998). Det politi-

ske niveau har sit udgangspunkt i ministerier og kommuner. På institutionsniveauet ses 

der på den enkelte institution og skole. På undervisningsniveauet ses der på den enkelte 

lærers planlægning og gennemførelse af undervisningen. Slutteligt beskriver Goodlad 

det personlige niveau, som bliver bundet op på den enkelte elevs erfaring med og ople-

velse af læreplanen (Gundem 1998, s. 214). Goodlad beskriver desuden, at læreplanen 
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har fem forskellige fremtrædelsesformer: Den ideologiske, den formelle, den opfattede, 

den iværksatte og den erfarede læreplan (Gundem, 1998, s. 214 ff.). Andre eksempler på 

læreplansniveauer kan også ses igennem en række begrebspar, der også anvendes i rela-

tion til læreplaner: Den eksplicitte over for den implicitte eller skjulte læreplan, den in-

tenderede over for den ikke-intenderede, den planlagte over for den lærte m.fl. (Keiding 

& Qvortrup, 2014). 

Der hersker ingen tvivl om, at disse andre teoretiske og analytiske læreplansniveauer 

kunne have haft en udsigelseskraft i forhold til besvarelsen af problemstillingen. Igen er 

det netop en grundlæggende præmis inden for afhandlingens videnskabsteoretiske posi-

tion. Særligt læreplanens fem fremtrædelsesformer, som formuleret af Goodlad (1979), 

kunne være valgt til at belyse karriereperspektivets vej gennem niveauerne – fra den po-

litiske idé, til det formelle arbejde, til lærernes opfattelse, til lærernes iværksættelse og 

til sidst til elevernes erfaring og oplevelse med karriereperspektivet som genstanden for 

undervisning og læring. 

At netop Hopmann og kollegers opdeling bliver anvendt skyldes, at de eksplicit arbej-

der ud fra samme teoretiske ståsted og præmis, som afhandlingen hviler på. Særligt dét, 

at de tre grundformer – ordning, rækkefølge og udvalg – giver mulighed for at analysere 

et givent indholdsvalg på læreplansniveauerne i relation til Luhmanns tre meningsdi-

mensioner – den saglige, den sociale og den tidslige dimension – anses som en styrke. 

Samtidig er det også en styrke ved Hopmanns arbejde, at der ligger en anerkendelse af 

den kompleksitet og kontingens, som læreplanerne rummer. 

Dog er det væsentligt at fremhæve, at også Hopmanns skelnen mellem læreplansni-

veauer kan kritiseres. Blandt andet kan man – hvis man havde et andet teoretisk ståsted 

end mit – anfægte, hvorvidt ligestillingen eller det manglende hierarki mellem lærer-

plansniveauerne er en realistisk beskrivelse af virkeligheden. Hvis der intet hierarki er, 

hvordan kommer læreplanens indhold så fra ét niveau til et andet? 

Denne mulige kritik kan dog modsvares ved igen at fremhæve det teoretiske udgangs-

punkt. De tre niveauer forstyrrer hinanden gennem strukturelle koblinger, samtidig 

med at det kan fremhæves, at det manglende hierarki ligeledes er i tråd med det system-

teoretiske udgangspunkt og selvreferentielle, autopoetiske systemer. Om dette paradoks 

skriver Luhmann blandt andet: ”Hermed skal det ikke bestrides, at formål og planer 
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spiller en rolle. De hjælper især til at fortolke ikke-entydige situationer og til at fore-

tage yderligere skridt, når der er fri kapacitet til det.” (Luhmann, 2006, s. 129) 

4.2.2 De paradoksale læreplaner 

På grund af systemernes selvreference kan der ikke tegnes et 1:1 forhold mellem det for-

mulerede læreplansindhold (eksempelvis fra det politiske og programmatiske lære-

plansniveau) og den faktisk undervisning. Hopmann et al. skriver om det;  

”Læseplaner er og var altså ikke generaliserede undervisningsplaner, men 

altid kun rammen omkring eller retningslinjerne for selve undervisnings-

planlægningen. Der kan og skal således ikke undervises efter læseplanens 

bogstav. Men den enkelte lærer og skole er nødt til at vide, hvad der står i 

læseplanen for, med udgangspunkt i denne og under anvendelse af b.la. fag-

kundskaber, didaktisk fantasi og kreativitet at kunne omsætte læseplanen i 

planlægning og gennemføring af undervisning.” (Hopmann et al., 1995, s. 

347) 

Det betyder med andre ord, at der ikke er en direkte vej fra den intenderede læseplan 

(ofte begyndende på det politiske læreplansniveau) til den praktiske udførelse i klasse-

værelset – og qua systemteorien ingen direkte vej mellem systemerne. De kan aldrig 

være andet end omverden for hinanden. Tværtimod vil de tre læreplansniveauer præge 

læreplanen med niveauets særlige træk og kendetegn. 

Der er her tale om det, Hopmann (1999) kalder ”negativ koordinering”, hvilket vil sige, 

at hvert niveau sætter grænserne for de andre, men ikke kan påvirke (positivt), hvad der 

reelt sker og formuleres på de andre niveauer (Hopmann,1999). Den negative koordine-

ring bliver også tydelig i det praktisk-didaktiske arbejde, altså i undervisningen som in-

teraktionssystem. Her bliver det kun synligt, om dét der er planlagt bliver genstanden 

for undervisningen, og om dét der er genstanden for undervisningen bliver lært, når der 

eksempelvis er konflikter i interaktionen eller eksamen, hvor enkelte elementer af un-

dervisningen udprøves. (Hopmann, 1999). Denne negative koordinering mellem system 

og omverden ses også i systemteorien, hvor Luhmann argumenterer for, at omverdenen 

konstitueres som en negativ korrelat til systemet. Omverdenen er ”(…) med andre ord 
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alt, hvad systemet kan koble sig på eller iagttage, men som det ikke henregner til sig 

selv.” (Keiding & Qvortrup, 2014, s. 59). 

4.2.3. Læreplanens tre grundformer 

Hopmann, Künzli & Wisbech Jacobsen (1995) skriver, at læseplansarbejdet producerer 

”(…) den identitetsskabende betydning og gyldighed over indhold, stof, teknikker, prin-

cipper, viden og kunnen (…)” (Hopmann et al., 1995, s. 359) gennem tre grundformer: 

Ordning, rækkefølge og udvalg. Med de tre grundformer spørges der for det første til, 

hvad der skal tematiseres og aktualiseres i et kortere (eksempelvis i en enkelt lektion) 

eller længere forløb (en hel uddannelse eller et fag). Det sker gennem grundformen ’ord-

ning’. Med grundformen ’udvalg’ spørges der til, hvem det givne indhold henvender sig 

til, mens der med grundformen ’rækkefølge’ spørges ind til, hvornår eleverne eller de 

studerende skal møde det givne indhold (Keiding, 2019).  

De tre grundformer anvendes som udgangspunkt af Hopmann som redskaber til læ-

replanshistorisk analyse. Som skrevet tidligere anvendes grundformerne i nærværende 

afhandling som en analytisk ramme for aktuelle læreplaner, på linje med Qvortrup & 

Keiding (Qvortrup & Keiding, 2017), Keiding (2019) og Bachmann (2005).  

Keiding (2019) skriver, at det med de tre grundformer bliver muligt at analysere og 

begrunde et givent indholdsvalg på læreplansniveauerne i Luhmanns tre meningsdi-

mensioner: Den saglige, den sociale og den tidslige dimension. Keiding skriver endvi-

dere: 

”Koblingen til meningsbegrebet understreger, at der er tale om analy-

tiske distinktioner, og at betydningen eller værdien af et givet indhold 

altid formes af samspillet mellem alle tre dimensioner. Udgangspunk-

tet for indholdsanalysen er derfor, at et givet tema altid kan og bør 

analyseres og begrundes i forhold til alle tre dimensioner.” (Keiding, 

2019, s. 178) 

De tre grundformer udfoldes yderligere i det følgende. Her bliver de ligeledes knyttet til 

meningsdimensionerne. 
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Ordning henviser til undervisningens indholdsdimension. Med andre ord spørges der 

til, hvad der skal undervises i. Dette kan ses på linje med Luhmanns sagsdimension. 

Hopmann og kollegaer skriver: ”Ordningen sikrer, at de valgte undervisningsgen-

stande tildeles en plads og betydning”, og at denne plads og betydning kan række langt 

ud over stofområdet. Et ”(…) fag eller emneområde kan på denne måde profitere på læ-

seplanens betydningstildelende kraft, også selvom dets oprindelige betydning i sam-

fundet og dets praktiske nytte for længst er gået tabt. Det bliver betydningsfuldt som 

en del af ordningen som ikke ville være den samme uden” (Hopmann et al., 1995, s. 

359) 

Rækkefølge henviser til undervisningens sekvensering og metoder, altså hvordan ele-

verne skal møde det givne indhold, og i hvilken rækkefølge eleverne skal møde indholdet 

i. Dette kan analyseres på linje med tidsdimensionen: ”I det øjeblik, hvor sideordning af 

fag og stofområder ikke længere kan rumme det betydningsfulde og gyldige, åbner 

tidsdimensionen en anden grundform gennem hvilken betydning og gyldighed kan 

produceres.” (Hopmann et al., 1995, s. 360) Tidsdimensionen – stoffets rækkefølge – 

afhænger dels af fagets og temaets progression (ordning), dels af den ”(…) formodede 

indvirkning på eleverne og deres udvikling mod at blive selvstændige individer. Ideer 

om naturlig progression, aldersbestemt stof, elevers udviklingstrin osv får herved 

støtte gennem læsesplanens betydningstildelende kraft.” (Hopmann et al., 1995, s. 360) 

En orientering mod individuel udvikling alene vil dog stå i modsætning til dannelses-

idéen, ”(…) medens klogskab fremstår som dannelsesideal i en ordnet verden, dvs ev-

nen til at kunne orientere sig hensigtsmæssigt i denne, forudsætter dannelse som idé, 

at subjektet selv udvikler sine muligheder og individuelle livs- og verdensanskuelse.” 

(Hopmann et al., 1995, s. 360) Denne imødekommes i den tredje læreplansdimension. 

Udvalg henviser til systemreferencen, altså hvem det aktuelt valgte indhold eller de 

aktuelt valgte metoder henviser til. Er det det politiske system og den politiske dagsor-

den? Er det læseplanen for faget? Eller måske elevernes interesser eller forestillinger om 

fagets anvendelse? (Qvortrup & Keiding, 2017, s. 18). Udvalg repræsenterer socialdi-

mensionen; ”Når forestillingen om subjektivitet og dens genese er blevet tilstrækkelig 

differentieret, træder udvalgets sociale karakter frem i dagens lys. Det bliver tydeligt, 
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at et andet indhold kunne have være valgt og at andre kan vælge et andet indhold. Kri-

terierne for at vælge indhold, og fremgangsmåden for at gøre det, tematiseres og bli-

ver efterhånden reguleret.” (Hopmann et al., 1995, s. 360). 

Hverken meningsdimensionerne eller de tre grundformer skal forstås som et hierarki. 

De er altid tilstede i enhver form for kommunikation. Fælles for meningsdimensionerne 

og grundformerne er det ligeledes, at de kommunikeres og konstrueres forskelligt alt ef-

ter systemet og læreplansniveauet. Hvert læreplansniveau – og dertilhørende system – 

vil kommunikere læreplans-, undervisnings- og læringsdiskurser ud fra egne internt 

konstruerede differencer og iagttagelsespunkter (Bachmann, 2005). Der er således ikke 

konsensus om, hvad der skal undervises i på de tre niveauer. På det politiske niveau kan 

undervisningens ’hvad’ – altså dets indhold – formuleres på én måde, mens det på det 

praktiske niveau – i den kontekst, hvor dette ’hvad’ skal aktualiseres og iværksættes – 

kan se helt anderledes ud. 

4.2.4. Den realiserede læreplan - Interaktionssystemer og psykiske systemer 

I relation til denne afhandlings problemstilling er det afslutningsvist værd at fremhæve 

yderligere to begreber fra systemteorien, der er relevante for forståelsen af gymnasiet og 

gymnasiets programmer (herunder læreplanerne). Det drejer sig for det første om un-

dervisning som interaktionssystem og for det andet om elever og lærere som psykiske 

systemer. De to begreber er værd at fremhæve, da de begge kan iagttages som en del af 

den realiserede læreplan – altså hvad der sker i selve undervisningsinteraktionen. 

4.2.4.1. Undervisning som interaktionssystem 

Når undervisningen iagttages som et interaktionssystem, betyder det, at grænsen til om-

verdenen tegnes mellem forskellen tilstedeværelse ˥ ikke-tilstedeværelse eller nærvær ˥ 

fravær. Interaktionssystemer kendetegner således heller ikke antallet af mennesker. Kei-

ding & Qvortrup skriver følgende om interaktionssystemer: 

”Interaktionssystemer er på en gang den mest basale og den mest flyg-

tige form for systemdannelse inden for Luhmanns skelnen mellem for-

skellige typer af sociale systemer. De er basale, fordi de andre typer af 
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sociale systemer – samfund, de funktionelt uddifferentierede delsyste-

mer og organisationer – ikke kan opstå og opretholdes uden dannelsen 

af interaktionssystemer. De er flygtige, fordi interaktionssystemer op-

står i det øjeblik, minimum to deltagere bidrager til skabelse af et kom-

munikationssystem, og de opløses igen, i det øjeblik kommunikationen 

ophører.” (Keiding & Qvortrup, 2014, s. 119f) 

Interaktionssystemer brydes, når nærværet eller tilstedeværelsen ophører. Det er væ-

sentligt her at understrege, at tilstedeværelse ikke er lig med fysisk tilstedeværelse. Man 

kan eksempelvis godt være fysisk tilstede, men mentalt fraværende. I gymnasiets inter-

aktionssystemer vil eksempelvis lærere, elever, ledelse, forældre osv. deltage. Dette leder 

til en beskrivelse af elever og lærere som psykiske systemer. 

Som skrevet i forrige kapitel (figur 2) skelner Luhmann mellem tre niveauer for system-

dannelse. På det andet niveau finder vi hhv. maskiner, organismer, sociale systemer og 

psykiske systemer. Psykiske systemer er ikke det samme som mennesker eller personer 

(denne distinktion kommer jeg ind på om lidt), men er derimod autopoetiske systemer, 

der rekursivt fremstiller og opretholder sig selv – ligesom de sociale systemer (Kneer & 

Nassehi, 2006). Dermed har ingen andre systemer adgang til de psykiske systemer. An-

dre psykiske systemer, sociale systemer, interaktionssystemer mv. er i det psykiske sy-

stems omverden. 

Psykiske systemer opererer med mediet bevidsthed. Om psykiske systemer som luk-

kede og selvreferentielle skriver Luhmann; 

”(…) systemer, som reproducerer bevidsthed gennem bevidsthed, og 

dermed er indstillet på sig selv, som altså hverken modtager be-

vidsthed udefra eller afgiver bevidsthed udadtil. Med ”bevidsthed” me-

nes ikke noget substantielt forhåndenværende (…), men udelukkende 

psykiske systemers specifikke operationsmodus.” (Luhmann, 2000, s. 

309). 

 Luhmann skriver yderligere, at bevidsthedens lukkethed (qua autopoesis) fremtvinger 

åbenhed:  



 

 

81 

”Gennem difference og begrænsning tvinger bevidstheden sig selv til at 

tage hensyn til omverdenen. Den må frembringe information ved sine 

berøringsflader med omverdenen; information som, hvis den ikke lige-

frem aftvinger de næste forestillinger, så dog gør dem nærliggende.” 

(Luhmann, 2000, s. 312) 

Luhmann kalder de psykiske systemers specifikke elementer for tanker eller forestillin-

ger, der begge er begivenheder – eller elementer – ”(…) som allerede er ved at forsvinde 

i det øjeblik, de dukker op. (…) Som en slags armgang går den [bevidstheden red] fra 

bevidsthedstilstand til bevidsthedstilstand, fra tanke til tanke.” (Kneer & Nassehi, 

2004, s. 64-65). Tanker og forestillinger er dermed ”(…) bevidsthedssystemets selv-

producerede og ikke yderligere opløselige sidsteenheder, for hvilke der ikke findes 

nogen umiddelbar ækvivalent i omgivelserne.” (Kneer & Nassehi, 2004, s. 67, 

forfatternes fremhævning). 

Psykiske systemer er strukturelt koblede til eksempelvis sociale systemer, den fysiske 

omverden og den levende krop, hvorfor de kan iagttage disse (Keiding & Qvortrup, 

2014). I en uddannelsessammenhæng har dette som konsekvens, at ændringer i psyki-

ske systemer (eksempelvis læring eller ændret erkendelse) ikke kan gøres til en direkte 

genstand for undervisningen. Undervisning og læring må ses som to adskilte aktiviteter 

– den ene har ikke adgang til den anden. 

I systemteorien forstås læring som en intenderet forandring, der fører til ændringer i sy-

stemets strukturer og dermed også til ændringer i fremtidige lærings-, forståelses-. er-

kendelses- og handlemuligheder (Keiding & Qvortrup, 2014). Både psykiske systemer og 

sociale systemer er lærende systemer. Hvor læring i det psykiske system er knyttet til 

forandringer i bevidsthedsprocesser, er læring i sociale systemer (eksempelvis undervis-

ning, skoleklasser eller projektarbejdsgrupper) knyttet til forandringer i kommunikatio-

nen. Qua autopoesis er de ændringer, der sker i systemets strukturer gennem læring, 

udelukkende et produkt af systemets egen, selvreferentielle reproduktion. Læring må 

følgelig forstås som en proces, hvori eleverne eller det sociale system selv er aktivt kon-

struerende af egen viden (Rasmussen & Unge Pædagoger, 2007, s. 139). Læring kan i 

forlængelse heraf ses som den tænkning, der medfører en erkendelse og en ny forståelse. 
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Undervisning kan påvirke læring gennem strukturelle koblinger med sproget som 

medium, hvorigennem systemerne kan beskæftige sig med samme tema, men på for-

skellige måder. Dermed kan undervisning påvirke læring ”(…) dvs. være læringsfrem-

mende eller læringshæmmende (…)”, dog uden at der ”(…) er ikke en kausal relation 

mellem undervisning og læring.” (Keiding & Qvortrup, 2018, s. 247). Gennem struktu-

relle koblinger kan der skabes en forstyrrelse, og systemerne kan derfor irritere hinan-

den til at foretage en bestemt selektion. Om denne selektion medfører en ny erkendelse 

er dog udelukkende afhængigt af, hvordan det psykiske system tolker og agerer på irrita-

tionen. Som skrevet før, betyder dette også, at ændringer i psykiske systemer (eksempel-

vis læring eller ændret erkendelse) ikke kan gøres til en direkte genstand for undervis-

ningen. 

Et andet væsentligt aspekt ved læring i en systemteoretisk forståelse er, at det kan 

forstås som noget, der både reducerer og opbygger kompleksitet i systemet. Reducerer, 

fordi læring gør nogle fremtidige operationer mere eller mindre sandsynlige end andre; 

Opbygger, fordi læring bidrager til en mere organiseret kompleksitet ”(…) i kraft af, at 

den skaber nye forståelses- og handlemuligheder og dermed gør det mulige at inter-

agere med omverdenen på nye måder.” (Qvortrup & Keiding, 2017, s. 102) 

Læring ses ydermere som en art trivialisering af mennesker, der som udgangspunkt er 

ikke-trivielle (Luhmann, 2006, s. 102ff). Et eksempel på trivialisering er den spørgetek-

nik, man anvender i undervisningen eller ved eksamener – altså, hvor spørgeren kender 

svaret til det spørgsmål, der stilles. I uddannelsessystemet er det standardadfærd, mens 

det i dagligdagen – eller uden for uddannelsessystemet – ville virke ganske aparte. Luh-

mann selv skriver, at det ”(…) kan lyde skrækkeligt i pædagogers ører, hvis man be-

skriver deres fag som trivialisering af mennesker (…)” Luhmann, 2006, s. 102ff), men 

tilføjer, at en nøjagtig brug af begrebet vil ligge på linje med det, man kan iagttage som 

undervisning. Han giver følgende eksempel på dette: 

[Eleven red.] kan f.eks. lære engelsk, men så drejer det sig om at tale 

og forstå sproget rigtigt. En ikke-triviel maskine kunne måske få det 

indfald at garnere de engelske sætninger med tyrkiske vokaler – 

hvad enten det skyldes en bedre klang, af rytmiske grunde eller for 
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samtidig at vise, at den også behersker tyrkisk. Dette bliver dog 

hverken lært eller doceret i skolen.” (Luhmann, 2006, s. 103) 

På trods af skolegang og uddannelse så bliver mennesker ikke ikke-trivielle maskiner – 

de vil altid operere selvreferentielt og råde over ”(…) et praktisk taget uendeligt, eller i 

hvert fald ikke-kalkulerbart repetoire af reaktionsmuligheder.” (Luhmann, 2006, s. 

102). Det, der derimod sker, er, at mennesker, som er udsat for trivialisering – eksem-

pelvis i uddannelsessystemet – lærer at omgås trivialiseringen; ”De indbygger en reflek-

sionssløjfe, der gør det tydeligt for dem, under hvilke betingelser det er anbefalelses-

værdigt at opføre sig som et trivielt system.” (Luhmann 2006, s. 104). 

Man kan her spørge kritisk til, om det betyder, at undervisning med henblik på (karri-

ere)læring dermed er ligegyldig? Eller mere radikalt; hvis undervisningen ikke nødven-

digvis – og måske med endda med stor usandsynlighed - medfører en ændring, hvorfor 

så overhovedet drive undervisning? Svaret er (selvfølgelig) ’nej’ – undervisning er ikke 

ligegyldig. Med reference til Jens Rasmussen kan der nemlig argumenteres for, at un-

dervisningen leverer et forståelsesreservoir;  

”(…) hvor mange forskellige forståelser fremsættes, bruges til at spejle 

andre forståelser i, og medvirker til at skabe et udbud af opfattelsesmu-

ligheder, som hver enkelt må forholde sig til og vælge fra. Måske bliver 

man bekræftet i det, man allerede mente at vide. Måske får man inspira-

tion til at ændre eller genbeskrive sin opfattelse.” (Rasmussen, 2004, s. 9).  

Undervisningen tilrettelægges af læreren, så den inspirerer, skaber interesse, lader an-

dre forståelsesmuligheder træde frem eller ligefrem provokerer til at tænke anderledes. 

4.2.4.2 Menneske, person og rolle 

Som tidligere skrevet er mennesket ikke det samme som psykiske systemer. Det skyldes, 

at mennesket ikke er en autopoetisk enhed, men derimod består af flere forskellige sy-

stemarter (Kneer & Nassehi, 2004). Dog kan mennesker ”(…) via deres psykiske system 

[stille red.] mulige informationer, meddelelser og forståelser til rådighed for det soci-

ale system, der efterfølgende selekterer, hvilke elementer der skal indgå i kommunika-
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tionen.” (Keiding & Qvortrup, 2014, s. 88). Mennesket er dermed omverden for det soci-

ale systems konstruktion af personen (Keiding & Qvortrup, 2014). Personer ”(…) tjener 

som tilregning eller identifikation af forventelig adfærd i sociale systemer: Han er do-

ven, han er dygtig, eller han er kærlig.” (Keiding & Qvortrup, 2014, s. 80). Der er tale 

om en form for klassifikation af (den forventede eller tidligere) adfærd, og denne klassi-

fikation kan bruges til at strukturere reaktioner på forhånd (Luhmann, 2006, s. 53). 

Klassifikationen (personen) er aldrig identisk med mennesket, men kan ”(…) ses som en 

form, hvorigennem sociale systemer kan iagttage mennesker og indsætte disse som 

fikspunkter for kommunikationen.” (Keiding & Qvortrup, 2014, s. 81). Eksempelvis ’den 

dovne elev’, ’tolvtals-pigen’ osv. 

Ud over en adskillelse af menneske og person opereres der også med begrebet rolle, som 

kan ”(…) tjene som mere abstrakte synsvikler for identifikation af erfaringssammen-

hænge. Nærmere bestemt er en rolle i omfang skåret til efter, hvad et enkelt-menneske 

kan yde, men set i forhold til den individuelle person er begrebet både mere specielt og 

mere alment.” (Luhmann, 2000, s. 370). Rollebegrebet knytter sig til, at vi kun kan for-

vente, at rollen ’repræsenterer’ et udsnit af menneskets adfærd – eksempelvis vil en ud-

dannet lærer varetage en lærerrolle i nogle sammenhænge, men ’træde ud af den’ i an-

dre (sætte forskellen et andet sted). Det samme gælder eleven, der i en undervisnings-

sammenhæng har elevrollen, men i frikvarteret træder ind i kammeratrollen, i fritiden 

har en rolle som kæreste osv. Samtidig kan rollen også ses som en enhed af en forskel, 

der kan varetages af mange og udskiftelige mennesker. Eksempelvis er der alene i en en-

kelt klasse over 20 mennesker, der varetager elevrollen. 

4.3. Sammenfatning 

Formålet med nærværende kapitel har været at redegøre for den udvalgte del af lære-

plansteorien og de tre læreplansniveauer samt at sætte dem ind i en systemteoretisk 

ramme. Samlet præsenterer de et teoretisk ståsted, hvorfra det kan iagttages, hvordan 

læreplaner og læreplansniveauer som systemer hver især forsøger at skabe mening, 

kommunikere internt og forstyrre eksternt. I kapitlet er det systemteoretiske blik endvi-

dere blevet udfoldet yderligere gennem en videre redegørelse for uddannelsessystemets 
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funktion. De to funktioner – uddannelse og karriereselektion – er væsentlige iagttagel-

sespunkter i afhandlingen, da de i høj grad kan iagttages i formuleringer om gymnasiets 

hensigt på de tre læreplansniveauer. 
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DEL 2 

Metode og analytisk design 

Som det fremgår af tidligere kapitler, hviler afhandlingen på Niklas Luhmanns system-

teoretiske teoriapparat. En vigtig præmis ved denne teoretiske forståelse er, at vi kun 

har adgang til ’virkeligheden’ gennem vores iagttagelser, der altid kunne være sat ander-

ledes. Dette perspektiv har konsekvenser for både måden, som viden og erkendelse for-

stås på i afhandlingen, samt hvordan data indsamles og behandles. Formålet med de føl-

gende tre kapitler er således at præsentere og argumentere for afhandlingens samlede 

analysestrategi. 
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5. Videnskabsteoretisk positionering 

I afhandlingen er udgangspunktet for viden og erkendelse konstruktivistisk. Dette kom-

mer blandt andet til udtryk ved, at viden og erkendelse ses som kontingente fænomener. 

Viden iagttages dermed ikke om hverken objektiv sand eller falsk, men som noget, der 

kan undersøges gennem mulige blikke på genstandsfeltet – og ikke som mere eller min-

dre virkelige eller endelige erkendelser. Det betyder for afhandlingens vedkommende, at 

der løbende er truffet valg – eksempelvis ift. empiri, problemstilling osv. – der til enhver 

tid kunne være truffet anderledes. 

Hertil er det ligeledes væsentligt at understrege, at der er tale om det, som Åkerstrøm 

Andersen kalder en epistemologisk orienteret videnskabsteori (Åkerstrøm Andersen 

1999). Det vil sige en videnskabsteoretisk positionering, der ”(…) pr. definition er af an-

den orden. Den spørger ikke til hvad, men til hvordan.” (Åkerstrøm Andersen 1999, s. 

13). Åkerstrøm tilføjer: 

”I epistemologien arbejdes med en tom ontologi. Genstanden forud-

sættes ikke. Epistemologi handler netop om at observere, hvordan 

verden bliver til, i og med at individer, organisationer eller syste-

mer kigger på deres omverden i bestemte perspektiver, der får ver-

den i bredeste forstand til at dukke op på forskellige måder (samti-

dig med at observatørerne selv dukker op som f.eks. individer eller 

organisationer.” (Åkerstrøm Andersen 1999, s. 14). 

Igen er der således tale om valg, der kunne have været anderledes – eller for at blive i 

Åkerstrøm Andersens terminologi; om (analyse)strategier for, hvordan forskeren vil 

”(…) konstruere andres (…) iagttagelser som objekt for egne iagttagelser m.h.p. at be-

skrive, hvorfra de selv beskriver.” (Åkerstrøm Andersen 1999, s. 14) Det drejer sig såle-

des om valg, der er med til at forme blikket for det, der ses, ligeså vel som det, der ikke 

ses. 

Valgene kan også anskues som operationer, som det ses i Luhmanns opfattelse af kon-

struktivisme, kaldet operativ konstruktivisme. Her ses erkendelse som den operation, 

der markerer forskellen mellem noget og alt andet. 
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Hermed bliver det også væsentligt at fremhæve, at iagttageren – i dette tilfælde for-

skeren bag afhandlingen – er den første, der markerer forskellen. Sagt på en anden 

måde: Det enkelte individs erkendelse af verden er med til at forme det, der ses – og i 

lige så høj grad det, der ikke ses. Det betyder, at vi i sidste ende må ”(…) sige farvel til 

den ‘virkelige’ verden, og i stedet erkende, at vi har “(...) forskellige distinktioner, der 

konstruerer verden på hver sin måde og uden en fællesnævner.” (Knudsen, 2014, s. 33) 

I Luhmanns terminologi kaldes dette for en ’blind plet’. Den blinde plet kan defineres 

som ”(…) enheden i den forskel, der danner rammen for iagttagelsen. (…) Iagttagel-

sens blinde plet består ved, at iagttageren ikke kan se, at den ikke kan se, hvad den 

ikke kan se.” (Åkerstrøm Andersen 1999, s. 111) Den første blinde plet opstår allerede 

ved valg af genstandsområde – i dette tilfælde karriereperspektivet i læreplaner – hvor 

skelet, der markerer forskellen, ikke kan adskilles fra individet, der markerer forskellen. 

Det har som konsekvens, at man som forsker ikke kan placere sig i en særlig objektiv 

meta-position, og iagttage et givent fænomen udefra (Rasmussen, 2004). Tværtimod er 

forskeren indlejret i skelet – i den særlige konstruktion af verden – og dette må løbende 

begrundes og klarlægges (la Cour, Knudsen, & Thygesen, 2005, s. 7). 

Som forsker er det derfor ikke muligt at beskrive virkeligheden, ’som den er’. Den kan 

udelukkende beskrives, som den iagttages. Verden bliver udelukkende beskrevet, som 

iagttageren ser den – gennem iagttagerens linse og gennem iagttagerens konstruerede, 

empiriske undersøgelser. Afhandlingens undersøgelser og fund skal derfor ikke ses som 

”(…) en genspejling af dens genstands komplette realitet og heller ikke med at kunne 

udtømme alle muligheder for erkendelse af genstanden” (Luhmann 2000, s. 31). 

Derfor må forskning med rod i operationel konstruktivisme tage udgangspunkt i en ope-

rationel distinktion – altså den som ovenfor beskrevne markering af skellet med det 

givne iagttagede fænomen og alt andet. Jævnfør ovenstående anerkendes det dog også, 

at skellet principielt kunne være sat anderledes. Den operationelle distinktion repræsen-

terer ikke en permanent fiksering. Den fikserer kontingensen for et kort øjeblik og gør 

iagttageren i stand til at være sensibel over for det valgte og ’indifferent’ over for dét, der 

markerer forskellen. I nærværende afhandling er den første operationelle distinktion 

’Gymnasiets læreplaner ⏋alt andet’ 
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5.1. Iagttagelser af første og anden orden 

I forlængelse af ovenstående er det vigtigt at fremhæve, at der i relation til den viden-

skabsteoretiske positionering skelnes mellem to typer af iagttagelser: Iagttagelser af før-

ste orden og iagttagelser af anden orden. Forskellen på de to defineres af Almlund ved, 

”(…) at 1. ordens iagttagelse er et udtryk for selvfølgeligheder, mens 2. ordens iagtta-

gelsen giver mulighed for at stille spørgsmål ved selvfølgelighederne” (Almlund, 2008, 

s. 3) Iagttagelser af anden orden kan både foretages af den primære iagttager eller af en 

anden iagttager. I afhandlingen indgår begge former for anden orden iagttagelser. Den 

’sekundære’ anden ordens iagttagelse foregår, når der analyseres eksempelvis policy, 

hvor der i den indsamlede empiri iagttages karriereperspektivet, læreplaner og didaktik 

som fænomener, og hvordan disse konstrueres af andre. Dermed ses eksempelvis policy-

dokumenterne og institutionelle strategidokumenter som kommunikative tilskrivninger 

og iscenesættelser (Rasmussen. 2004), som iagttages med udgangspunkt i min viden, 

min forforståelse og mine erkendelser. Afhandlingen bliver således en iagttagelse af 

hvad – og hvordan – andre iagttager. Det giver mulighed for at flytte fokus fra ”(…) 

”hvad” noget er, (…) til ”hvordan” noget er blevet som det er, eller hvordan nogen taler 

om noget.” (Knudsen, 2009, s. 10). Med andre ord spejler det sig igen i den epistemolo-

gisk orienterede videnskabsteori. Dette skaber dog også et behov for den mere ’primære’ 

iagttagelse af anden orden. Altså en iagttagelse af min egen iagttagelse eller egne blinde 

pletter. Rasmussen skriver: 

”Vi kan så at sige ikke se det grundlag, vi selv står på, medmindre vi 

flytter fødderne. Derfor bliver det nødvendigt at spørge til iagttage-

rens betingelser for at iagttage for at se, hvad han eller hun ikke kan 

se. Dette kan gøres af andre eller af iagttageren selv i en ny iagtta-

gelse af den første iagttagelse, som om hun eller hun ser sig selv 

udefra” (Rasmussen 2004, s. 28) 

Her gælder det dog også, at iagttagelsen af anden orden – ligesom iagttagelsen af første 

orden – er bundet af sin egen skelnen (og dermed egen blinde plet) og derfor heller ikke 
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har en privilegeret position. I det følgende præsenteres en indledende iagttagelse af an-

den orden – eller identifikation af en blind plet – med udgangspunkt i det at være et for-

skende subjekt. 

5.1.1. En indledende iagttagelse af anden orden - At være et forskende subjekt 

Forskning og indhentning af viden aldrig foregår i et vakuum eller værdineutralt rum. 

Viden og sandhed konstrueres i en situeret praksis med individer, der ikke er neutrale, 

blanke kanvasser, men derimod lige så konstruerede som selve konteksten – qua oven-

stående indføring i det operationelle konstruktivisme. Derfor er det en væsentlig del af 

transparent og valid kvalitativ forskning, at forskeren positionerer sig selv som forsker-

subjekt (Creswell, 2013; Fangen, 2010; Fog, 2004; Paltridge et al., 2016). Hvilke vær-

dier, væren og forforståelser – fordomme og for-domme (Fog, 2004) – bringer forske-

ren med ind i – og ud af – feltet? Hvordan forholder forskeren sig til sin fysiske, psyki-

ske og teoretiske positionering i feltet? 

Qua ovenstående kan forskersubjektet ikke isoleres fra ”resten af” subjektet. Det kan 

ikke fjernes, men skal i stedet italesættes, ekspliciteres og fremhæves (Wolcott, 2010). I 

en kortlægning af forskersubjektet ligger der ligeledes en forståelse af viden og erken-

delse som kontingente fænomener, og at ens egen forståelse af viden og erkendelse for-

mer det, som ses – men i lige så høj grad former, hvad der ikke ses. Iagttageren er såle-

des medskaber af egne blinde pletter. Ud fra denne antagelse tager al forskning således 

udgangspunkt i situationelle betingelser og forskerens egen referenceramme, hvilket har 

den konsekvens, at kvalitativ forskning aldrig er ”værdifri” eller objektiv (Creswell, 

2013). 

Den følgende vignette repræsenterer en indledende positionering af mig selv som for-

skersubjekt gennem en iagttagelse af anden orden. Vignetten beskriver mit eget ståsted 

– med valg, fravalg, frafald og omvalg – og repræsenterer på sin vis min forforståelse 

(og fordomme), som jeg tager med ind i feltet, og som eventuelt påvirker min tolkning af 

problemstillingen. Men vignetten repræsenterer også mine egne oplevelser med det un-

dersøgte fænomen, hvilket Creswell fremhæver som et vigtigt element i refleksiv forsk-
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ning (Creswell, 2013, s.216). Efter vignetten diskuteres det, hvordan mine egne oplevel-

ser potentielt påvirker min fortolkning af karriereperspektivet som undervisningsfæno-

men (på linje med Creswell, 2013, s. 216). 

 

’Det karriereudfordrede forskersubjekt’ 

En indledende iagttagelse 

Karrierelæring var ikke på skemaet, dengang jeg gik i folkeskoleskole eller på stx. Hel-

ler ikke karrierekompetence. Jeg mindes at have haft UU-vejledning i 8. eller 9. klasse 

med en studievejleder på baggrund af en træk-faktor-test, som vi havde taget i skolens 

IT-lokale. Hvad jeg skulle efter 9. klasse, blev heller aldrig italesat. Der var på alle 

fronter konsensus om, at jeg skulle på stx. Og bortset fra en enkelt episode så oplevede 

jeg heller ikke, at mine lærere på gymnasiet havde den store interesse i, hvad der 

skulle ske med mig, efter jeg fik huen på. Min oplevelse var, at de var investerede i mig 

”her og nu”, men ikke nødvendigvis på sigt. 

De uddannelsesvalg - og dermed karrierevalg – jeg har truffet, har derfor ikke været 

resultat af en fastlagt karrieresti, som jeg har lagt i samarbejde med lærere og vejle-

dere. Den har heller ikke været et resultat af eksplicitte præsentationer af karriere- og 

uddannelsesmuligheder eller en fælles og rammesat refleksion herom. Derimod har 

den i den grad været præget af tilfældigheder og en konstant higen efter at ende på 

rette hylde. Den har været præget af aktive valg, fravalg og omvalg. I perioder har val-

gene, fravalgene og – i særlig grad – omvalgene svækket min selvforståelse og selvtil-

lid, og i andre perioder har de styrket selv samme. Jeg har – pakket ind i både timevis 

af frustration og forløsning – lært, at for mig er det at træffe valg, det at vælge en ”kar-

rieresti”, hverken definitivt eller lige til. Det betyder ikke, at jeg nødvendigvis ville 

have været disse valg, fravalg og omvalg foruden – men jeg ville have ønsket, at jeg 

havde haft nogle redskaber til, hvordan jeg skulle håndtere valgene, fravalgene og om-

valgene – eller blot en forståelse for, at disse ofte er en naturlig del af livet. 

 

Indledningsvis er min personlige oplevelse med netop karriereperspektivet (og måske 

manglen derpå) med til at gøre, at jeg finder afhandlingens problemstilling relevant, og 
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med til at forme den del af mit forskersubjekt, som jeg har valgt at kalde ”det karriere-

udfordrede forskersubjekt”. ”Det karriereudfordrede forskersubjekt” har på baggrund 

af egne oplevelser stor respekt og nærer stor omsorg for de (valg- og fravalgs-) proces-

ser, som eleverne i gymnasiet står overfor i dag. Forskersubjektet ønsker ligeledes at be-

lyse, hvordan lærerne bedst muligt hjælper og understøtter eleverne og navigerer i det at 

skulle lære de unge karrierekompetence. 

Mit eget forskersubjekt kan her udgøre en blind plet, fordi der er en chance for, at be-

hovet for eller effekten af karriereperspektivet overbetones med udgangspunkt i mit eget 

(retrospektive) behov for karrierekompetence. 

Et anden del af mit forskersubjekt kan kaldes ”det vidende forskersubjekt”. ”Det vi-

dende forskersubjekt” har et stort teoretisk kendskab til karrierelæring og karriere- og 

vejledningsteori. Dette forskersubjekt medfører, at der er en reel chance for, at karriere-

perspektivet bliver overbetonet på det tre læreplansniveauer – eksempelvis på det prak-

tiske læreplansniveau, hvor udgangspunktet var, at der skulle observeres ’normal’ un-

dervisning (den daglige undervisning). Her er der en reel chance for, at jeg i analysen 

overbetoner karrierelæring i enkelte aktiviteter, hvor karriereperspektivet ikke har et 

bevidst didaktisk udtryk fra lærerens side, hvorfor karriereperspektivet kun bliver synlig 

for mig pga. mit kendskab til karriereteorien.  

I disse tilfælde er det særligt vigtigt, at jeg som forskersubjekt ”aflytter” mig selv – og la-

ver en iagttagelse af anden orden – for at blive i stand til at håndtere min subjektivitet 

og egen rolle i forskningsprocessen: ”Jo flere refleksioner man gør sig forud for – og 

ved – valget af forskningsspørgsmål, genstandsfelt og metodologier, jo bedre er man i 

stand til at ”aflytte” sig selv – og undervejs finde løsninger på de etiske dilemmaer, 

man konfronteres med” (Tetler, 2000, p. 114). Ovenstående afsnit repræsenterer såle-

des en sådan indledende ”aflytning af selv” og iagttagelse af anden orden. Løbende i 

både perioder med indsamling og analyse af empiri har det været aktuelt at foretage af-

lytningen, så empirien ikke blev ’hængt op på’ i forvejen definerede kategorier eller for-

forståelser. 
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5.2. Validitet og reliabilitet 

Med dette videnskabelige udgangspunkt er det relevant kort at adressere afhandlingens 

validitet og reliabilitet. Hvor kendetegnet ved en undersøgelse af høj validitet er, at den 

måler det, den faktisk skal måle, så er kendetegnet reliabilitet et spørgsmål om undersø-

gelsens nøjagtighed og pålidelighed. For kan man med ovenstående in mente – herun-

der forskerens blinde pletter - være sikker på, at undersøgelsen måler det, som undersø-

gelsen skal måle? Og dette på en måde, der gør det muligt for andre at gentage undersø-

gelsen og komme frem til de samme resultater? 

Qua det videnskabelige udgangspunkt og anerkendelsen af forskerens blinde pletter kan 

jeg være forholdsvis sikker på, at validiteten af undersøgelserne. Der er tale om en valid 

undersøgelse, som undersøger det, der som udgangspunkt skulle undersøges. Dette gen-

nem et systematisk og transparent arbejde og klare linjer for, hvad der iagttages efter, og 

hvilke forskelle der er sat til at foretage disse iagttagelser igennem. Men netop den 

måde, som iagttagelsen er formet på gennem nogle bestemte forskelle, gør, at den re-

præsenterer et sandt billede her og nu. Undersøgelsen kunne således se markant ander-

ledes ud, hvis andre forskelle var sat, hvis den var foretaget på et andet tidspunkt mv. 

Dog er der i relation til afhandlingens reliabilitet og generaliserbarhed en række fund og 

temaer, der understøtter fund og temaer fra andre undersøgelser. I kapitel 2 blev cen-

trale fund fra to danske projekter om karrierelæring fremhævet – ’Udsyn i Udskolingen 

(Klindt Poulsen et. al., 2016) og ’Karrierefokus – i og efter gymnasiet’ (Katznelson et al., 

2016; Katznelson & Lundby, 2015). I begge projekter peger en række af fundene på, at 

vellykket karrierelæring knytter sig til en række organisatoriske forhold, herunder tid, 

ressourcer og en klar definition af, hvem der har ansvaret. Disse fund har ligheder med 

en række fund i analysen på det praktiske læreplansniveau, hvor også spørgsmålet om 

ansvar, (manglende) tid og (manglende) ressourcer adresseres. Lighederne og forskel-

lene mellem nærværende afhandling og tidligere forskning diskuteres i kapitel 14. 

Samtidig er det også væsentligt at understrege, at der er gået tid imellem observatio-

ner og interviews og mine 2. ordensiagttagelser af samme. Både iagttagelser af første or-

den og iagttagelser af anden orden er lokalt situerede og kontekstspecifikke. Undersø-

gelsen og genstanden for undersøgelsen er i konstant bevægelse. Eksempelvis gælder 
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det for flere af de interviewede lærere, at de enten ændrede holdning til eller blev min-

dre kritiske over for karriereperspektivet mellem de to interviews. Disse ændringer har 

jeg bestræbt mig på at være transparent og refleksiv omkring, både i det metodiske og 

analytiske arbejde. 
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6. Forskningsdesign 

For at besvare afhandlingens forskningsspørgsmål er data indsamlet gennem et eksplo-

rativt, kvalitativt forskningsdesign. Det kvalitative forskningsdesign ligger godt i tråd 

med afhandlingens overordnede ærinde, der kan ’oversættes’ til en afdækning af karrie-

reperspektivets ’hvordan’ og ’hvorfor’ – altså hvordan karriereperspektivet ”(…) gøres, 

siges, opleves, fremtræder eller udvikles” (Brinkmann & Tanggaard 2015, s. 13) på de 

tre læreplansniveauer. Samtidig er den kvalitative forskningstradition også i overens-

stemmelse med den konstruktivistiske erkendelsesinteresse (Brinkmann, 2015, s. 472). 

Både det videnskabsteoretiske udgangspunkt og arbejdet med kvalitative forsknings-

metoder fordrer, at valgene – og fravalgene – ekspliciteres, hvilket gøres i nærværende 

kapitel. Her vil der blive redegjort for dataindsamlings- og bearbejdningsmetoder samt 

en løbende refleksion over, hvilke begrænsninger og potentielle konsekvenser de enkelte 

valg medfører. 

Data er indsamlet med henblik på at kunne iagttage, hvordan karrierelæring bliver kon-

strueret, italesat og forhandlet i og på tværs af de tre tidligere introducerede læreplans-

niveauer. Med andre ord en overordnet iagttagelse af kommunikation på forskellige ni-

veauer. I det følgende kan der ses en oversigt over de empiriske delkomponenter, som 

vil blive gennemgået løbende i dette afsnit. Der vil blive redegjort for den analytiske be-

vægelse mellem de tre niveauer og de empiriske delkomponenter i kapitel 7. 
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Figur 3. Oversigt over det empiriske materiale. 

Overordnet set er der tale om tre kvalitative metoder, der alle skaber rammerne for iagt-

tagelse af kommunikation: Interviews, observation og dokumentlæsning. Hver metode 

er valgt med henblik på at kunne besvare afhandlingens forsknings- og undersøgelses-

spørgsmål bedst muligt og samtidig give både dybde og bredde til data – også kaldet 

’rich data’. Dette både inden for og på tværs af de tre læseplansniveauer. 

Tilsammen opretter metoderne det, som Frederiksen (2015) kalder ’komplementaritet’ 

mellem metoder – altså komplementær viden om samme fænomen gennem forskellige 

metoder. Ved komplementaritet opfattes resultaterne fra metoderne, ”(…) som et analy-

tisk supplement til hinanden, der giver en mere uddybende forståelse af forsknings-

genstanden.” (Frederiksen 2015, s. 201). Målet er, at samspillet mellem interviews, ob-

servationer og dokumenter er med til at tegne et billede af den mange facetterede kon-

tekst, som karriereperspektivet skriver sig ind i (Raudaskoski, 2015). 

Det empiriske materiale er blevet indsamlet løbende igennem projektet, og både de me-

todiske og empiriske valg er truffet med udgangspunkt i et iterativt design. I dette til-

fælde betyder det, at de enkelte metoder på forskellig vis og forskellige tidspunkter in-

formerede hinanden. Eksempelvis ved at observationerne blev inddraget i interviews, 

dokumenter fra et læreplansniveau blev inddraget i interviews mv. 
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6.1. En indledende iagttagelse 

Som tidligere skrevet er det ikke en ambition med analyserne – eller afhandlingen i sin 

helhed – at redegøre for ’rigtig’ og ’forkert’ karrierelæring eller bedre og værre karriere-

læring. Der er således ikke tale om en evaluering af, hvorvidt gymnasielærerne på de ud-

valgte gymnasier lykkedes med karrierelæring. Selv hvis dette var ambitionen, ville det 

være tvivlsomt, om det kunne måles. For det første er karrierelæring blot et blandt flere 

nye – og relativt omfattende – tiltag og fokuspunkter i gymnasiereformen. For det andet 

er der ikke én normativ forståelse af god, vellykket eller rigtig karrierelæring. Karriere-

læring kan ikke være værdifri. For det tredje ville en evaluering af, hvorvidt karrierelæ-

ring var lykkedes, være svær – hvis ikke umulig – at adskille fra de forskellige kontek-

ster og arenaer, som eleverne indgår i til daglig. Evalueringen ville således inddrage fak-

torer, som ikke lå inden for lærernes og skolens undervisningsmæssige rækkevidde (Ne-

sje & Hopmann, 2002). 

Afslutningsvis er der det benspænd, at for at måle om lærerne gør det, de skal ifølge 

læreplanen, så skal man (det være sig forskeren såvel som læreren) vide: 1) Helt nøjag-

tigt hvad de forventes at gøre? 2) Hvilke muligheder de har for at gøre det, der forventes 

af dem ifølge læreplanen? 3) Hvordan man måler, om de gør det de skal? Og 4) hvor me-

get de skal gøre, for at det er tilstrækkeligt i forhold til de forventninger, der er i lærepla-

nen? (Nesje & Hopmann, 2002, s. 18) At besvare disse spørgsmål er langt fra ligetil. 

Blandt andet fordi det kræver, at der er en grundlæggende forståelse – og enighed i – 

hvad der forventes i læreplanen og altså i dette tilfælde; hvad lærerne skal stille op med 

karrierelæring, hvorfor de skal arbejde med det, og hvordan det kan lade sig gøre. 

Kompleksiteten øges endvidere af, at skolens indhold, som det der kommunikeres 

gennem læreplaner, ikke kan ses adskilt fra samfundsmæssige, økonomiske og politiske 

strømninger. Læreplaner er således sociale konstruktioner, der repræsenterer et resultat 

af en forhandlingsproces om det offentlige uddannelsessystem (Hopmann et al., 1995, s. 

340). Når læreplaner (videre)udvikles, sker det på baggrund af en bred vifte af beslut-

ninger samt indspil fra en række aktører, og det kan endvidere ikke adskilles fra sam-

fundsmæssige, økonomiske og politiske strømninger (Gundem 1997, s. 10, Gundem 

1998, s. 213). 
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6.2. Dataindsamling og metodeovervejelser 

I det følgende bliver de metodiske overvejelser beskrevet gennem enkelte empiriske del-

komponenter. Den måde, de enkelte delkomponenter beskrives på, repræsenterer som 

følge af ovenstående én mulig måde at præsentere dem på. 

Overordnet set skal det indledningsvist understreges, at metoderne, der anvendes i 

nærværende afhandling, ikke i sig selv er særlige for systemteorien. Tværtimod er det 

velkendte metoder, der hyppigt anvendes inden for kvalitativ forskning. 

6.2.1. Dokumenter 

Dokumenter indgår på forskellig vis som empirisk data på alle tre læreplansniveauer. På 

det politiske læreplansniveau er dokumenter det eneste empiriske datagrundlag, mens 

det på de andre læreplansniveauer er supplerende data. 

I afhandlingen udgøres et ’dokument’ ”(…) af sprog, der er nedskrevet og fastholdt 

som sådant på et givent tidspunkt.”  (Lynggaard, 2015, s. 154) Der er således tale om 

’statiske’ eller ’fastfrosne’ dokumenter (Ingemann, 2019).  

Samtidig er det også væsentligt at understrege, at dokumenter i tråd med det kon-

struktivistiske udgangspunkt ikke skal ses som værdifri dokumentation – ”(…) det er de 

aldrig, fordi de altid er produceret i en bestemt social kontekst.” (Ingemann, 2019, s. 

89) Der er således tale om kommunikative tilskrivninger eller selektioner foretaget af 

organisationer og systemer, hvor dokumenter kan betragtes som sociale hændelser 

(Rasmussen, 2005). Dokumenterne ”(…) læses således ikke som en forfatters udtryk el-

ler som strukturelle manifestationer, men som rekursive kommunikative selektioner, 

der på den ene side knytter an til tidligere kommunikation og på den anden side åbner 

en horisont for videre kommunikative tilkoblinger.” (Rasmussen, 2005. s. 339) 

Det betyder også, at det ikke er muligt at undersøge et dokuments iboende betydning, 

da dokumentet ikke har en iboende statisk betydning, men derimod en række mulige 

betydninger, der skabes i mødet med forskellige aktører og fortolkere (Järvinen & Mik-

Meyer, 2018; Rasmussen, 2005). Med dokumenter er der altså tale om valgt kommuni-

kation, der forstås af en aktør. Eller med Luhmanns ord: ”I kommunikationen indgår 

altid også selektiviteten i det meddelte, i informationen, og i forståelsen, og netop diffe-

rencerne, som muliggør denne enhed, udgør kommunikationens væsen.” (Luhmann, 
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2000, s. 206) Og ifølge ham er den vigtigste konsekvens ved dette, at ”(…) kommunika-

tion ikke kan iagttages direkte, man kan kun slutte sig til den.” (Luhmann, 2000, s. 

206) 

Dokumenterne er søgt frem ved brug af en række strategier, herunder en fokuseret søg-

ning omkring reformarbejdet, emnebaseret søgning om eksempelvis karriereperspekti-

vet fra forskellige aktører og kilder samt sneboldmetoden (Ingemann, 2019).  

De primære tekster, der analyseres, er centralt politisk producerede tekster, herunder 

reformudspillet ’Fra elev til studerende – klædt på til videre uddannelse’, aftaleteksten 

om styrkede gymnasiale uddannelser og ’Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale ud-

dannelser’. Disse er alle kommunikation fra det politiske læreplansniveau. På det pro-

grammatiske læreplansniveau inddrages læreplaner for fagene på stx. Fælles for doku-

menterne på disse to niveauer er, at dokumenterne siger noget om undervisningen og 

uddannelsen på det praktiske læreplansniveau uden at have kontrol over, hvordan disse 

kommunikationer tilskrives mening i praksis. Der er ligeledes inkluderet dokumenter 

fra gymnasierne, herunder centrale styringsdokumenter. Disse er også et udtryk for 

kommunikation om undervisningen, men på den konkrete skole. Både politisk produce-

rede dokumenter (på politisk og programmatisk læreplansniveau) og de organisatoriske 

dokumenter (på det praktiske læreplansniveau) ekspliciterer forventningerne til under-

visningen. De giver dermed et muligt handlingsrum for lærerne gennem forståelse, for-

tolkning og meningstilskrivelse med udgangspunkt i egen selvreference, altså af en for-

tolkende iagttager: ”Alt det, en fortolker betragter som forståelse, er forståelse for for-

tolkeren. Det gælder også misforståelser, for selv misforståelser er (selekteret) forstå-

else.” (Rasmussen, 2005, s. 342) 

 

6.2.2. Observation 

Der blev foretaget deltagerobservation i de tre gymnasieklasser med de i alt ti lærere, 

som jeg fulgte (disse introduceres i afsnit 6.2). På hver skole var jeg således på besøg i to 

omgange á en uges varighed (op til første og andet interview) og deltog i så mange af læ-

rernes timer i klasserne som muligt. Der er flere grunde til, at observationer indgår som 
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en del af det empiriske materiale. Inspireret af Szulevics (2015) vil jeg fremhæve fem 

grunde: 

1.  deltagerobservation er med til at åbne feltet op og giver insider-viden om kultu-

ren, som ellers kan være svær at opnå. 

2. Med deltagerobservation er det muligt at opbygge en relation til de observerede 

aktører, hvilket blandt andet medvirker, at relationen mellem forsker og infor-

mant bliver familiær og/eller mindre intimiderende. 

3. Gennem deltagerobservation blev jeg som forsker bedre klædt på til at stille de 

rigtige spørgsmål i både formelle og uformelle samtaler. 

4. Gennem deltagerobservation bliver det muligt at forstå datamaterialet mere intu-

itivt og kontekstbundet. 

5. Med deltagerobservation var det muligt at sammenlige, hvad informanterne 

mente de gjorde, og hvad de reelt gjorde – ”Med deltagerobservation åbnes der 

så at sige op for at få øje på det ikke-italesatte, det hemmelige, det ikke-reflekte-

rede, det kropslige, det situerede, interaktionerne imellem aktører osv.” (Szule-

vics, 2015, s. 87). 

I forlængelse af ovenstående punkter gør deltagerobservation det således muligt at be-

skrive en praksis detaljeret og gennem mere ’thick descriptions’ (Geertz, 1973; Szulevics, 

2015) 

I observationsperioderne var min deltagerposition flydende – fra primært observerende 

og marginalt deltagende til fuldt deltagende. Målet med den flydende deltagerposition i 

observationerne er, at den er med til at opbygge en relation til både lærere og elever, 

skabe en større forståelse for den didaktiske praksis og indfange forhold, der ellers ville 

være utilgængelige (Szulevicz, 2015). I selve undervisningssituationerne var min delta-

gelse dog aldrig mere end minimalt deltagende – eller andet end en ”minimally partici-

pant observer” (Bryman, 2016, p. 436). Dvs. at jeg gennem observationerne og min del-

tagelse interagerer med feltet både fysisk og socialt, men at jeg som udgangspunkt ikke 

deltager i gymnasiets hovedaktivitet – altså undervisningen. Denne observerer jeg blot.  

Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at hverken deltagerposition eller detaljeni-

veauet i observationsnoter var tilfældigt. Fordelen ved den flydende deltagerposition er 
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netop, at den giver mulighed for at justere graden af interaktion med lærere og elever lø-

bende alt efter den sociale situation. 

Undervejs i observationerne lavede jeg feltnoter. Feltnoterne har som udgangspunkt væ-

ret deskriptive, og en fortolkning af noterne er blevet gemt til det analytiske arbejde. 

Feltnoterne er foretaget løbende undervejs i observationen af undervisningen samt 

umiddelbart efter samtaler af mere uformel karakter (eksempelvis på vej mellem timer, 

på lærerværelset mv.). 

Følgende er et eksempel på feltnoter: 

 

Feltnoter fra Udkantsgymnasiet 

Matematik lektion, fjerde lektion mandag. Lone underviser. Bordopstil-

ling; hestesko med et par borde inde i midten. 

 

Inden timens begyndelse: 

Følges til klasselokalet med Lone. Første gang jeg skal observere hendes undervisning. 

Mens vi går ned af gangen til klasselokalet, siger Lone: ”Jeg er mere matematiker end 

matematiklærer.” 

 

Timen er i gang: 

Eleverne kommer ind til lektionens start. De placerer sig først ude i siderne af heste-

skoen, til sidst i bunden. Klassens drenge sidder ved bordene i midten af hesteskoen.  

Lone starter lektionen oppe fra tavlen. Whiteboardet er tændt. Hun vil vise, at der er 

lidt problemer i måden, eleverne afleverer opgaverne på. 

”I skal huske, når I skriver de her besvarelser, så skriver I til jer selv om tre måne-

der. I skal kunne forstå det senere. I må ikke bare have en linje med svar. Så er der 

en hel del af jer, og det forstår jeg ikke, der skriver beregningen lodret, og så skriver 

I teksten vandret. Der går lidt sjusk i den nogen gange. Også i jeres parenteser.” 

Mens Lone snakker, er der lidt spredt snak. Drengen foran mig sidder og ser en video 

om amerikansk fodbold. 
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Lone går nu i gang med at gennemgå et regnestykke. En af pigerne siger: ”Jeg bliver 

bare lidt forvirret over regnemåden.” Lone svarer, at det bare er fordi, hun allerede 

har regnet den ud. Pigen svarer, at hun troede, at de var i gang med opgave B. Lone 

svarer ”Nej, nej, det er bare til mig. Jeg har bare skrevet det, fordi jeg har været lidt 

doven.” 

Lone stiller et spørgsmål om udregningen til den næste elev. Eleven begynder at svare, 

men svaret er allerede fra begyndelsen forkert. Lone afbryder og giver svaret. Eleven 

spørger stille (/mumlende) sidekammeraten om, hvad svaret er. 

 

Ved at arbejde på den måde med feltnoterne fik jeg en systematisk tilgang, ligesom jeg 

var bevidst om at forsøge at ”si egen stemme fra” gennem noter om, hvad jeg faktisk så, 

der skete, og gemme, hvad jeg tror, der skete (Tjora, 2017). Det er væsentligt at under-

strege, at jeg qua feltarbejdets konstruktion ikke kan undgå at påvirke situationen, men 

at jeg gennem refleksiv praksis kan forsøge at reducere min egen stemme (Gulløv & 

Højlund, 2003, p. 23). Gennem disse systematiske overvejelser blev jeg i højere grad be-

vidst om mulige blinde pletter, jf. kapitel 5. 

6.2.3. Kvalitative interviews 

I det empiriske materiale indgår der i alt 21 enkelt-interviews og tre gruppeinterviews. 

De 10 lærere, hvis undervisning blev observeret, er blevet interviewet af to omgange – 

dvs. der er foretaget i alt 20 interviews med lærere. Desuden blev læringskonsulenten 

fra STUK interviewet en enkelt gang. I hver af de observerede klasser er der ligeledes fo-

retaget et enkelt gruppeinterview med fire til fem elever. 

De første interviews med lærerne blev foretaget tidligt i efteråret 2018, forud eller 

som del af observationerne i klasserne. Formålet med disse interviews var at få et ind-

blik i, hvordan lærerne forstår deres egen underviserrolle, få sat ord på, hvad de står for, 

og hvordan – og om – de tænker karrierelæring ind i deres undervisning. Anden inter-

viewomgang med lærerne blev foretaget i forlængelse af den anden periode med obser-

vationer i klassen i vinteren/det tidlige forår 2019. Disse interviews var længere, og for-

målet var at komme nærmere ind på, hvad lærernes meninger, holdninger og erfaringer 

til karrierelæring var, samt hvordan de konstruerede det som en del af deres praksis. I 
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disse interviews blev der ligeledes inddraget eksempler fra observationerne. Ved at de-

signe empiriindsamlingen blandt lærerne med observation  interview  observation 

 interview blev både kvaliteten af data og relationen styrket. Observationerne kunne 

integreres i de semistrukturerede interviews, og dannede rammen for, at informantens 

praksis og afhandlingens genstandsfelt kunne udforskes. Desuden gav både observatio-

ner og det indledende interview mulighed for at forstå informantens ytringer i relation 

til deres konkrete praksis. 

Den tredje omgang interviews blev foretaget med eleverne i efteråret 2019, dvs. netop 

som eleverne var startet i 3.g. Formålet med elevinterviews var – ligesom med de lange 

lærerinterviews – at få et indblik i deres refleksioner, meninger, erfaringer og holdnin-

ger til karriere og karrierelæring. 

Både interviews med lærerne, læringskonsulent og gruppeinterviews med eleverne er fo-

retaget semistruktureret med udgangspunkt i en interviewguide (Kvale & Brinkmann, 

2014)13. Her er det dog væsentligt at understrege, at jeg dermed ikke hævder, at jeg har 

haft direkte adgang til det, der af eksempelvis Kvale og Brinkmann kaldes informanter-

nes livsverden (Kvale & Brinkmann, 2014). Der er derimod tale om iagttagelser af iagt-

tagelser, der ikke repræsenterer den virkelige verden eller reelle repræsentationer af in-

formanten, men en konstrueret samtale omkring noget og ikke noget andet. Inspireret 

af det systemteoretiske interview vil det sige, at  

”(…) interviewet konstrueres strategisk, dvs. som et erkendelsesap-

parat der får fænomenet til at stå frem på en særlig måde. Som gen-

nemførsel betyder det, at interviewet kan indeholde alle spørgsmål, 

blot de udløber af samme forskel. Og som analyse betyder det, at det 

iagttagede fænomen ikke hævdes repræsenteret, men fremstår som 

et produkt af en iagttagelse, der altid kunne have været anderledes.” 

(La Cour et al., 2005, s. 11) 

Der er således tale om valg, der kunne være truffet anderledes, både i udformning af 

spørgsmål og i selve den kommunikative handling. 

                                                   
13 Interviewguides kan findes i bilag 4, 5, 6 og 7. 
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Som spørger var jeg opmærksom på, at interviewene blev foretaget i en aktiv interaktion 

– i en situeret praksis. Derfor var det vigtigt, at lærere såvel som elever oplevede pro-

blemstillingerne og spørgsmålene som relevante samtidig med, at præmisserne for in-

terviewet var transparente. 

I praksis betød det, at begge typer af interviews bestod af både strukturerede/plan-

lagte elementer og spørgsmål samt ustrukturerede elementer og spørgsmål. Der er såle-

des elementer af interviewene, der er mulige at sammenligne på tværs (eksempelvis er 

der i alle interviews blevet læst og reflekteret over § 29 stk. 2 fra ’Bekendtgørelse af lov 

om de gymnasiale uddannelser’) samtidig med, at lærerne og eleverne i interviewsituati-

onen kunne trække samtalen i en retning, som de fandt interessant, og at jeg kunne 

spørge ind til eksempelvis observationer og udtalelser i mere uformelle sammenhænge.  

Eksempel på kontekstuelle links mellem uformel samtale og interview: 

Uformel samtale: 

Poul og jeg er på vej hen mod lærerværelset. Jeg har netop observeret den første lek-

tion, hvor han underviste. Poul fortæller, at klassen har Kemi B og Biologi A. Han ind-

skyder: ”Men jeg bryder mig egentlig ikke om alle de der nye begreber. De er gamle 

begreber i nye farver. Vi har jo altid skullet det her. Vi har jo altid skullet forberede 

dem på det videre liv. Men de her begreber… Det her biologi vi har haft i dag, med 

kvælstof og landbrug, det kan man jo ikke undgå bliver politisk. Men det andet det 

har vi jo altid haft.” 

Notat efter observation, Udkantsgymnasiet 

Interview: 

Laura: ”Nu nævnte du i går, i forhold til det politiske oplæg, med særligt spot på kar-

rierelæring, at du havde sådan en tanke at ”det har vi jo altid gjort.” Vil du prøve at 

uddybe det?”. 

Poul: ”Ja, altså, jeg synes, at det er gammel vin på nye flasker. Altså fordi det har jo 

altid været en del af faget at fortælle, hvad man kan bruge det til og hvorfor, og 

hvad gør man som biolog, og hvordan indgår man som biolog i samfundet. Så for 

mig at se er der ikke noget nyt i karrierelæring.” 

Uddrag fra interview med Poul 
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Udgangspunktet for både interviews med lærerne, læringskonsulenten og elever var, at 

ingen af dem anskues som repræsentanter for én homogen gruppe. Derimod ses de som 

enkelte individer med egne refleksioner og erfaringer. Den endelige analyse af inter-

views såvel som observationer omfatter således deltagernes stemmer, min refleksivitet 

og en kompleks beskrivelse og fortolkning af problemstillingen (Creswell, 2013). 

6.3. Lidt mere om gymnasierne - Dataindsamling på det praktiske læ-
replansniveau 

På det praktiske læreplansniveau er data indhentet på tre forskellige almene gymnasier. 

Som tidligere skrevet omhandler ’Lov om de gymnasiale uddannelser’ både htx, hhx, stx 

og hf, hvorfor alle fire gymnasiale ungdomsuddannelser lovmæssigt er forpligtigede til 

at arbejde aktivt med karrierelæring og styrke elevernes karrierekompetencer. I alt tre 

gymnasier er inddraget i det empiriske materiale og repræsenterer tre casegymnasier. 

De tre casegymnasier er valgt ud fra et grundlæggende fælles kriterium; at de alle er 

rene almene gymnasier (stx) 

 Overvejelserne omkring valg af stx som case knytter sig til uddannelsens særpræg samt 

den uddannelsesmæssige profil. Dels er det almene gymnasie den gymnasiale ungdoms-

uddannelse med flest ansøgere (Undervisningsministeriet, 2017a). Dels er htx og hhx – 

foruden de er almendannende – rettede mod bestemte fagligheder (hhv. teknisk/natur-

videnskabelig og virksomheds-/samfundsøkonomisk) (Illeris, 2002; 

Undervisningsministeriet, 2017b), hvorfor det antages, at eleverne på htx og hhx alle-

rede har truffet nogle indledende valg om deres karrieremæssige ’toning’ før studiestart. 

Hf indgår ikke i det empiriske grundlag, da eleverne på hf ofte har en højere gennem-

snitsalder ved studiestart end på stx (Elias & Ramsløv, 2014). Derfor gør eleverne på hf 

sig ikke nødvendigvis samme overvejelser om fremtiden som stx-elever (Illeris, 2002). 

Det er væsentligt at fremhæve, at ved kun at inkludere almene gymnasier som cases, er 

der også fravalgt en del data. Stx tiltrækker – ift. de andre gymnasiale ungdomsuddan-

nelser – eksempelvis flest elever med forældre, der har videregående uddannelser, og 

færrest elever, hvis forældre har erhvervsrettede uddannelser (Illeris, 2002; 
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Undervisningsministeriet, 2017b). Det billede står i modsætning til eksempelvis hf, hvor 

flest elever har forældre med erhvervsrettede uddannelser. Samtidig er der en stor over-

vægt af piger på stx, mens der på hhx og htx er en overvægt af drenge 

(Uddannelsesstatistik, 2017). At det kun er stx, der undersøges, kan derfor have indfly-

delse på, hvorvidt undersøgelsens resultater kan overføres til de resterende gymnasiale 

ungdomsuddannelser14. 

De tre casegymnasier har ligeledes nogle interne forskelle, som er værd at fremhæve – 

herunder optag og regionalt opland samt organisatorisk tilgang til at arbejde med at in-

tegrere karriereperspektivet i undervisningen. Disse forskelle vil jeg kort redegøre for i 

det følgende. 

Ved at vælge tre forskellige casegymnasier blev det muligt at undersøge, hvordan re-

gionalt opland og geografisk placering potentielt påvirker forståelsen af karrierebegre-

bet og tilgangen til karrierelæring. Nyere sociologisk forskning peger netop på, at regio-

nalt opland og geografisk placering potentielt kan influere unges karrierevalg ved at un-

derstrege skolekontekstens rolle ift. elevers uddannelsesvalg, ambitioner og akademiske 

præstationer (Aner & Kalsø Hansen, 2014; Faber et al., 2014; Hutchins & Akos, 2013; 

Legewie & DiPrete, 2012; Palardy, 2015; Rowan-Kenyon et al., 2011; Felby et al. 2020). 

Blandt andet viser en undersøgelse, at unges uddannelsesvalg i høj grad er præget af de 

lokale erhvervsstrukturer (Aner & Kalsø Hansen, 2014). Samtidig viser flere undersøgel-

ser, at mobilitet er et væsentligt parameter i forhold til valg af uddannelse og karriere, 

og at geografisk placering dermed kan have betydning for de unges valg af uddannelse 

(Faber et al., 2014; Yndigegn, 2003), ligesom øget centralisering af vækst og deraf be-

grænsede beskæftigelsesmuligheder og funktioner i yderområder ligeledes påvirker val-

gene (Aner & Kalsø Hansen, 2014). I afhandlingens 11. kapitel – analysen af det prakti-

ske læreplansniveau – argumenteres der for, at der ikke var nogen forskel i lærernes 

grundlæggende forståelse af karrierebegrebet, som kan tillægges en betydning ud fra re-

gionalt opland. Derimod var der en forskel i, hvordan hhv. de to gymnasier i de to stør-

ste byer og gymnasiet i udkanten gik til karrierelæring som didaktisk praksis. 

                                                   
14 Qua det videnskabsteoretiske ståsted ville det dog heller ikke være en realistisk ambition. 
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Den anden forskel mellem de tre casegymnasier kan findes i den organisatoriske tilgang 

til at arbejde med at integrere karriereperspektivet i undervisningen. Hvor alle gymna-

sier var bekendte med, at karrierelæring skulle integreres i undervisningen efter den nye 

reform, var det meget forskelligt, om gymnasierne vurderede, at det var noget, den en-

kelte lærer skulle tage hånd om, eller om det var noget, det samlede lærerkollegie skulle 

tage hånd om. Fælles for de tre gymnasier er dog, at de i den periode, empirien er ind-

samlet, har fået et øget fokus på karriereperspektivet som tema. I præsentationen af de 

enkelte gymnasier vil jeg komme nærmere ind på dette. 

6.3.1. Scenen sættes - casegymnasierne 

I foråret 2018 blev tre gymnasier kontaktet, der alle sagde ja til at deltage i projektet. De 

tre gymnasier kaldes i afhandlingen: Storbygymnasiet, Provinsgymnasiet og Udkants-

gymnasiet. 

Fælles for de tre gymnasier er, at observationer og elevinterviews i grupper er indsamlet 

i tre klasser på 2. årgang på de udvalgte gymnasier. En større undersøgelse om karriere-

læring på gymnasierne foretaget af Center for Ungdomsforskning (Katznelson et al., 

2016) (som refereret til i kapitel 2) har vist, at karrierelæringsaktiviteter har størst posi-

tiv effekt på elever på første årgang, mens sidste årgang er mindst modtagelige over for 

karrierelæring. Dette skyldes bl.a. at eleverne på sidste årgang er mere fokuserede på 

konkrete uddannelsesoutput – eksempelvis konkrete svar på, hvilket uddannelsesret-

ning de skal gå – og mindre modtagelige over for de dannelsesmæssige aspekter ved 

karrierelæring end eleverne på første årgang (Katznelson et al., 2016). Anden årgang 

indgår ikke i Katznelson et al.’s undersøgelse, men det vurderes, at elever på anden år-

gang har gjort sig flere refleksioner over, hvad de vil efter gymnasiet (end elever i 1.g). 

Samtidig er de åbne og modtagelige over for karrierelæring. 

Desuden er det en fællesnævner ved de tre gymnasier, at observationer og læreinter-

views er foretaget med klassernes studieretningslærer, samt deres matematik og dansk-

lærer. Ved at indsamle data på denne måde har jeg forsøgt at nå en vis bredde i forskel-

lige fagligheder – naturfaglige, humanistiske og kreative. 

Udvælgelsesproceduren for de deltagende lærere var: 
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 Første kontakt gik gennem rektor eller en uddannelsesleder, hvor jeg pr. mail in-

formerede om projektet og spurgte, om de som skole havde lyst til at deltage. 

 Rektor eller uddannelsesleder (herefter ”gatekeeperen”) på hvert gymnasium ud-

valgte derefter et lærerteam, der underviste i den samme 2.g. klasse.  

 For at få en faglig bredde skulle hvert lærerteam bestå af en dansklærer, en mate-

matiklærer og én eller to linjefagslærere. 

 Lærerne blev informeret om projektet af gatekeeperen, og efter indledende accept 

blev de yderligere informeret af mig (informationer til skolen og undervisere kan 

ses i bilag 1 og 2). 

I forhold til selve udvælgelsen af klasser havde jeg meget lidt at sige. Jeg gjorde det fra 

start af klart, at jeg ikke så det som et krav, at lærerne allerede havde ”knækket koden” 

til karriereperspektivet. Tværtimod var jeg meget bevidst om, at karriereperspektivet 

som tema var nyt i begyndelsen af undersøgelsesperioden. Alligevel er fordelingen mel-

lem køn (tre kvinder, syv mænd), mellem erfaring (spænder mellem lærere med fire års 

erfaring til lærere med 20 års erfaring) og fag (tre dansk, tre matematik, en fra hhv. bio-

logi, kemi, engelsk, historie og samfundsfag) relativ bred. 

Af hensyn til de personer, der indgår i projektet, er både navnet på gymnasiet og læ-

rerne, der deltager i projektet, anonymiseret. Navnene er givet af mig. Et kort portræt 

over hver enkelt lærer kan findes i bilag 13. Nedenfor ses en oversigt over informanterne 

samt en oversigt over det empiriske materiale fra hvert enkelt casegymnasium. 

 

Oversigt over informanter 

Navn Gymnasium Køn Alder – 

i 10’ere 

Års erfa-

ring (ca.) 

Fag 

Åge Storbygymnasiet Mand 30’erne 10 Matematik, engelsk 

Franz Storbygymnasiet Mand 30’erne 10 Samfundsfag, en-

gelsk 

Marie Storbygymnasiet Kvinde 60’erne 30 Dansk, religion 

Asger Provinsgymnasiet Mand 30’erne 10 Historie, idræt 
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Maja Provinsgymnasiet Kvinde 30’erne 5 Dansk, psykologi 

Henrik Provinsgymnasiet Mand 50’erne 20 Matematik, kemi,  

Chri-

stian 

Provinsgymnasiet Mand 30’erne 5 Engelsk, historie 

Lone Udkantsgymna-

siet 

Kvinde 60’erne 35 Matematik, dansk 

Tom Udkantsgymna-

siet 

Mand 60’erne 40 Dansk, billedkunst 

Poul Udkantsgymna-

siet 

Mand 60’erne 10 Biologi, kemi 

Figur 4. Oversigt over lærere 

 

Oversigt over empiri fra casegymnasier 

 Antal infor-

manter 

Antal inter-

views 

Studieretning 

Storbygymna-

siet 

3 lærere 

5 elever 

6 lærerinter-

views 

1 gruppeinter-

view 

Samfundsvidenskab A – En-

gelsk A 

Provinsgymna-

siet 

4 lærere 

4 elever 

8 lærerinter-

views 

1 gruppeinter-

view 

Bioteknologi A – 

Matematik A – Fysik B 

Udkantsgym-

nasiet 

3 lærere 

4 elever 

6 lærerinter-

views 

1 gruppeinter- 

view 

 

Matematik A – Fysik B – 

Kemi B 

Figur 5. Samlet oversigt over empirisk materiale fra de tre case-gymnasier 
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I det følgende præsenteres de tre gymnasier – hhv. Storbygymnasiet, Provinsgymnasiet 

og Udkantsgymnasiet. 

6.3.1.1. Storbygymnasiet15 

Storbygymnasiet er et af Danmarks ældste gymnasier og har siden grundlæggelsen fun-

geret som forskellige typer af undervisningsinstitutioner. I dag er Storbygymnasiet et 

rent stx-gymnasium. Storbygymnasiet er et stort gymnasium med mere end 10 klasser 

per årgang og har mere end 850 elever. Lærerkollegiet består af cirka 95 lærere. Storby-

gymnasiet ligger midt i en af Danmarks største byer, og inden for gåafstand ligger både 

flere universitetsafdelinger og -fakulteter, professionsuddannelser, en arkitektskole, et 

hospital mv. Der er ligeledes både industri, privat og offentligt erhverv lige uden for dø-

ren. Det er derfor muligt for eleverne jævnligt at blive mindet om, hvad der muligvis kan 

vente dem efter studentereksamen. I 2017 var gymnasiets karaktergennemsnit ved stu-

dentereksamen over landsgennemsnittet. På gymnasiets hjemmeside fremgår det, at det 

er et mål for skolen, at undervisningen foregår på et både fagligt og pædagogisk højt ni-

veau. Derfor er der også fokus på karakterudviklingen på skolen, hvor det er et ønske, at 

karaktererne fastholdes på et højt niveau. 

Ifølge Storbygymnasiets offentlige beskrivelse er der på gymnasiet fokus på, at eleverne 

udvikler sig til hele mennesker i et stærkt fagligt miljø, og at gymnasiet bygger på et 

bredt humanistisk grundlag. Følgende værdier fremhæves i forlængelse heraf: Faglig 

fordybelse, demokrati, rummeligt fællesskab, kreativt miljø og udadrettede aktiviteter. 

Karriere som tema: På Storbygymnasiet var ledelse og vejledere tidligt ude i forhold 

til at arbejde med karrierelæring. Gymnasiet er blandt andet involveret i et regionsstøt-

tet karrierelæringsprojekt og har siden reformens indtræden arbejdet med at lave en 

meningsfuld integration af karrierelæring på de forskellige klassetrin. Blandt andet på 

grundforløbet, hvor skolen målrettet har arbejdet med at afdramatisere og nuancere ele-

vernes tanker og fremtidsforestillinger. Dette er blandt andet sket ved at få introduktion 

                                                   
15 Informationer om de tre gymnasier er fundet på gymnasiets hjemmeside, uddannelsesstatistik samt 
gennem observationer og samtaler.  
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til forskellige studeretninger, arbejde med at træffe mere eksistentielle og holistiske valg 

og skrive jobannoncer for deres drømmejob om 15 år. 

Et bevidst fokus på karrierelæring og en italesættelse af karrierelæring som værende an-

det end at træffe valg har således været en bevidst strategi blandt ledelsen og vejlederne. 

Hvordan lærerne og eleverne oplever karrierelæringsaktiviteter vises i analysen. 

6.3.1.2. Provinsgymnasiet 

Provinsgymnasiet er ligesom Storbygymnasiet et rent alment gymnasium. På gymnasiet 

er der i alt 18 klasser fordelt med seks klasser på hver årgang. På Provinsgymnasiet går 

der cirka 450 elever, og lærerkollegiet tæller cirka 60 lærere. Gymnasium ligger i et par-

celhuskvarter i en mellemstor dansk by lidt uden for byens centrum. I området er der 

foruden parcelhuse en del industri. Provinsgymnasiet er det ene af to almene gymnasier 

i byen. Der er historisk set stor forskel på elevoptaget på byens to gymnasier, hvor Pro-

vinsgymnasiet har haft sværest ved at tiltrække elever med højtuddannede forældre. 

I 2017 var gymnasiets gennemsnit tilsvarende landsgennemsnittet. På gymnasiets hjem-

meside fremgår det, at Provinsgymnasiet har fokus på faglig fordybelse og personlig ud-

vikling samt et levende og et udfordrende studiemiljø. Følgende værdier fremhæves af 

gymnasiet: Et stærkt og forpligtende fællesskab, at den enkelte elev ses, at der skabes 

trædesten og ambitioner, at man sætter hinanden i bevægelse og bryder grænser. 

Karriere som tema: På Provinsgymnasiet var arbejdet med karrierelæring så småt 

kommet i gang i foråret 2018 – primært trukket af en enkelt lærer, der havde arbejdet 

med karrierelæring ifm. en masteruddannelse. Som følge heraf blev der på gymnasiet i 

efteråret 2018 nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med, hvordan gymnasiet som 

helhed kunne komme i gang med arbejdet omkring karrierelæring. I starten af skoleåret 

2018 var der en fælles pædagogisk dag for hele lærerkollegiet, hvor lærerne arbejdede 

med karrierelæring gennem oplæg, refleksion og arbejde med konkrete forløb i de en-

kelte teams og fag. 

6.3.1.3. Udkantsgymnasium 

Udkantsgymnasiet er som de to foregående gymnasier et rent alment gymnasium – om 

end det deler adresse med andre ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner. I praksis 
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er afdelingerne dog adskilt, og der er ikke tale om en campusstruktur. Gymnasiefrekven-

sen i området er under landsgennemsnittet, og Udkantsgymnasiet er et af landets mind-

ste gymnasier med lige over 300 elever fordelt på ni klasser. Der er cirka 30 ansatte i læ-

rerkollegiet. På gymnasiet arbejdes der bevidst med at hæve gymnasiefrekvensen blandt 

oplandets unge, da uddannelse ses som en forudsætning for, at området udvikles og kan 

konkurrere med andre regioner. Dette går også igen i gymnasiet værdier, der ifølge gym-

nasiets hjemmeside tæller: Engagement, demokrati, faglighed, ansvarlighed, udsyn og 

indblik. 

I skoleåret 2016/2017 lå karaktergennemsnittet 0,5 % under landsgennemsnittet. 

Rektor på gymnasiet fortæller i en samtale, at de på gymnasiet oplevede et stort dyk i 

antallet af elever efter finanskrisen, hvor særligt elever fra gymnasiefremmede hjem 

stoppede med at vælge en gymnasial uddannelse på stx. 

 

Karriere som tema: På Udkantsgymnasiet var karrierelæring ikke et tema, som forud 

for min kontakt til gymnasiet var i fokus. Derimod var det blot et tema, der skulle arbej-

des med i lærerkollegiet qua den nye reform – som ét blandt mange andre nye tiltag, der 

kom i slipstrømmen på reformen. Der var således ikke en udtalt ledelsesmæssig linje el-

ler fælles arbejde med konstruktionen af arbejdet omkring karrierelæring. Efter min før-

ste tid på gymnasiet blev det dog et tema, som blev taget op til en fælles pædagogisk dag, 

hvor lærerne fik en times introduktion til begrebet. 

6.3.2. Særlige overvejelser i relation til gruppeinterviews med elever 

Formålet med de tre gruppeinterviews var at få et indblik i, hvad der karakteriserer for-

ståelsen af karriereperspektivet blandt eleverne, og hvilken betydning de forskellige for-

ståelser af begreberne på de tre læreplansniveauer har for elevernes oplevelse af og med 

vellykket karrierelæring. Eleverne inddrages således som ’joint authors’ (Mockler & 

Groundwater-Smith, 2015), der sammen med lærerne tegner et billede af, hvordan kar-

riereperspektivet kommer til udtryk i en didaktisk praksis, og hvilket udbytte denne 

praksis har. I alle gruppeinterviews traf jeg nogle valg, der gjorde, at strukturen i inter-
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viewet var anderledes end i enkeltmands-interviewsene med lærerne og læringskonsu-

lenten fra STUK. Dels valg i forhold til min rolle, dels i forhold til strukturen af samta-

len. 

Hvor det i interviewsituationen med lærerne og læringskonsulenten var meget tydeligt, 

at informationer og viden blev konstrueret i et samspil og interaktion (Kvale & Brink-

mann, 2014), skulle jeg i gruppeinterviews i langt højere grad indtage en moderator-

rolle, der dog varierede meget på tværs af gymnasierne. Bente Halkier skriver, at der er 

to særligt vigtige egenskaber ved moderatoren; at man skal kunne få deltagerne til at 

tale sammen, og at man skal kunne håndtere de sociale dynamikker, der er til stede 

blandt deltagerne i gruppen (Halkier, 2016). 

Hvor høj moderatorinvolvering, der var i de tre interviews, afhang af gruppens dyna-

mik. På Storbygymnasiet havde jeg relativ lav involvering, da eleverne – grundet grup-

pens sociale dynamik – kom rigtig godt omkring emnerne, uden jeg skulle styre dem. De 

havde nogle interessante – og til tider uventede – diskussioner med lav styring. Blandt 

andet brugte de, som den eneste gruppe, meget tid på at diskutere elevrådets rolle ift. 

karriereperspektivet. Omvendt var der brug for høj moderatorinvolvering på Udkants-

gymnasiet, hvor eleverne i mindre grad bød ind i samtalen ’af sig selv’ og i højere grad 

skulle spørges direkte. Jeg skulle derfor indtage forskellige roller løbende i de tre grup-

peinterviews for at moderere processerne i både den sociale interaktion mellem delta-

gerne og i samtalerne. 

Strukturen på gruppeinterviewet var også anderledes end i de enkelt interviews med læ-

rerne. I begge typer af interviews var der indlejret små øvelser, der skulle få hhv. lærer-

nes, læringskonsulenten og elevernes refleksioner i spil. Alle læste derfor uddrag fra po-

licy, og alle lærere læste forskellige definitioner på karrierelæring og karrierekompe-

tence. I gruppeinterviewsene med eleverne var der yderligere en række øvelser, der 

havde som formål at få eleverne til at indgå i en dialog og diskussion. Det drejede sig 

blandt om en øvelse, hvor eleverne skulle ’ordne’ forskellige formål med at tage en gym-

nasial uddannelse i prioriteret rækkefølge. Først gjorde eleverne det individuelt, og ef-

terfølgende skulle de i fællesskab placere formålene i en fælles prioriteret rækkefølge (en 
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lignende øvelse kan findes i Halkier, 2016)16. Jf. Kvale & Brinkmann var formålet med 

disse øvelser – og gruppeinterviewet generelt – at ”(…) nå til enighed om eller præsen-

tere løsninger på de spørgsmål, der diskuteres, men at få forskellige synspunkter på 

sagen frem.” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 170) 

Eleverne, der deltog i gruppeinterviewene, gik i klasse sammen og kendte derfor hinan-

den på forhånd. Det allerede etablerede forhold mellem eleverne – og til tider også et på 

forhånd etableret hierarki – og gruppedynamikken kom forskelligt til udtryk på de tre 

gymnasier. Igen er det eleverne fra hhv. Storbygymnasiet og Udkantsgymnasiet, som 

udgør hinandens modsætninger. På Storbygymnasiet havde eleverne let ved at deltage i 

samtalen og kunne i høj grad supplere hinanden – men også udfordre hinanden. Dialo-

gen var derfor, til en hvis grad, præget af polarisering og konflikter. På Udkantsgymna-

siet var der ikke samme gruppedynamik. Mens eleverne på Storbygymnasiet diskute-

rede med hinanden, var der på Udkantsgymnasiet en langt større grad af konformitet og 

konsensus.  

Eksempel på polarisering og konformitet 

Polarisering og konflikt på Storbygymnasiet 

Farver og navne:  Andrea / Bo / Karl /Sabine /Freja 

Jeg synes, nummer 9 er vigtigst /Jeg synes, styrket faglighed er vigtigst /Jeg synes jo, 

at min egen er vigtigst [personlig udvikling], men det er fordi, at det her, det er, hvad 

du får ud af alt det andet /Altså, hvad var det personlige? /Personlig udvikling /Altså, 

da jeg startede i gymnasiet, der var jeg ikke særlig moden, men allerede nu kan jeg 

mærke, at min forståelse for verden, ens horisont, den udvider sig bare.  /Altså, jeg 

tror bare, at jeg følte, at jeg fik.. jeg gennemgik en personlig udvikling – eller det gør 

man selvfølgelig hver dag [de andre griner, ’okay’] Men jeg gennemgik en rigtig vild  

personlig udvikling på min efterskole /Ja, sådan har jeg det nemlig også /(…) /Jeg 

tænker også bare, at min forventning til gymnasiet, den er ikke nødvendigvis - den er 

personlig udvikling, men det er ligesom resultatet – min forventning, når jeg møder 

ind hver dag i skolen, det er faglig udvikling, det er styrket faglighed / (…) /[rettet 

mod interviewer;] Spoiler alert, vi bliver aldrig enige (…) 

                                                   
16 Øvelserne kan ses i bilag 7.b. og behandles yderligere i kapitel 12. 
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Konformitet og konsensus på Udkantsgymnasiet 

Farver og navne: Marius / Hanne / Isa / Kaja 

Kan vi ikke lige lægge dem alle sammen ned / jo / jo / (…) Jeg havde 1, 2, 4 og 9, tror 

jeg. 4, det var nok den, jeg ville sætte nederst af de tre. Men det var ligesom.. / Hvad 

for en, 4’eren? / Ja / Jeg føler også, at jeg ville sætte 4’eren nederst / Ja / Ja / Skal vi 

gøre det? Og så tror jeg, at jeg synes, at 8’eren kommer anden nederst / ja / ja/ ja [stil-

hed] Og så tror jeg enten nummer 12..  / eller 12, ja / eller nummer 3 / ja/ Jeg vil også 

sige 12 / Ja, nummer 12 / Ja / Og så den her, nummer 3 / den her, nummer 3 / Ja, 

nummer 3 / Ja 

Figur 6. Polarisering og konflikt – konformitet og konsensus i elevinterviews 

Halkier beskriver netop konformitet/konsensus samt polarisering/konflikt som potenti-

elle svagheder ved gruppeinterviewet, men samtidig også et grundvilkår for al social in-

teraktion (Halkier 2016, s.15). I interaktionen var jeg derfor bevidst om at udvise sensi-

tivitet og lydhørhed for disse prædefinerede dynamikker, da de kan have indflydelse på 

både”(…) the interaction and response patterns within the group.” (Frey & Fontana, 

1991, p. 175) Dette blev eksempelvis gjort gennem min moderering af samtalen mellem 

eleverne. 
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7. Databehandling og analytisk greb 

Med gennemgangen af det systemteoretiske perspektiv og den epistemologiske kon-

struktivisme står det klart, at jeg ikke har direkte adgang til informationer – eller kom-

munikation – i og om min omverden. Jeg kan blot træffe valg og anlægge iagttagelses-

punkter, der har til hensigt at reducere kompleksiteten i den iagttagede omverden. Dette 

gøres ved at udvælge centrale selektioner, som skal markere den forskel, der iagttages 

fra. 

I den foregående del af afhandlingen har ambitionen været at gøre fundamentet for 

analysen så transparent som muligt. Dette er gjort ved at beskrive, hvilke teoretiske 

principper den hviler på. I kapitel 6 (metode) var det endvidere en ambition at beskrive 

konstruktionen af forskningsdesignets delkomponenter. I det følgende kapitel ønsker 

jeg at koble det empiriske iagttagelsesperspektiv til det analytiske greb. 

Når jeg i afhandlingen undersøger, hvordan karrierelæring italesættes og konstrueres på 

tværs af tre læreplansniveauer, handler det i en systemteoretisk optik om iagttagelse af 

hhv. meningsdannelse og kommunikation (af og om mening) i systemerne. I kapitel 3 

(’Uddybning af det teoretiske grundlag’) blev det beskrevet, hvordan sociale systemer 

ifølge Luhmann er meningsbaserede systemer, der først og fremmest skaber sig selv 

gennem mening, og at denne mening formes gennem kommunikation. Denne forståelse 

af mening og kommunikation er således helt central for både de metodiske og analytiske 

overvejelser, som ligger til grund for besvarelsen af denne afhandling. 

Samtidig er det også væsentligt at understrege, at det ligger uden for denne afhand-

lings ærinde at iagttage al meningstilskrivelse på de tre læreplansniveauer (og som følge 

deraf på hhv. i det politiske system og i uddannelsessystemet), men derimod kun iagt-

tage meningstilskrivelse i relation til karriereperspektivet. Denne meningstilskrivelse af-

grænses yderligere af de seks semantikker, der blev stillet op på baggrund af iagttagel-

serne af karriereteorien i afhandlingens kapitel 2 (Karriere- og vejledningsteori – et re-

view). 

Den teoretiske begrundelse for semantikkerne blev udpeget gennem en semantisk 

analyse af karriereteorien (kapitel 2). De seks semantikker bliver endvidere genbeskre-
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vet systemteoretisk i afhandlingens første analyse (kapitel 8), hvorfor denne meningstil-

skrivelse ligeledes integreres som punkter for de følgende iagttagelser. Den semantiske 

analysestrategi og ’resultatet’ heraf vil blive præsenteret i det følgende. 

7.1. Den semantiske analyse 

For at kunne besvare forskningsspørgsmålet: ’Hvordan fortolkes karriereperspektivet på 

et organisatoriske og undervisningspraktisk læreplansniveau i gymnasieskolen?’ er det 

væsentligt at belyse, hvilke ’muligheder’ for meningstilskrivelse, der er af karriereper-

spektivet. Dette gøres med udgangspunkt i den semantiske analyse, hvor den konstitue-

rede ledeforskel – altså den forskel, som kløver ”(…) verden i iagttager og iagttagede 

iagttagelser” (Åkerstrøm Andersen, 2014, s. 43) – er semantik ˥ mening. Som tidligere 

skrevet er den første operationelle distinktion eller overordnede genstand for iagttagel-

sen ’Gymnasiets læreplaner ⏋alt andet’. 

Udpegelsen af forskellen har været med til at skærpe blikket for, hvad der var relevant, 

og hvad der ikke var relevant ift. afhandlingens ærinde – eller hvad der ses, og hvad der 

ikke ses – både teoretisk, empirisk og analytisk. Forskellen er således med til at fokusere 

mine iagttagelser, men er samtidig også med til at konstruere dem. Eksempelvis er det 

overordnede blik på karriereperspektivet i gymnasiets læreplaner med til at fokusere 

iagttagelserne på netop det tema og ikke en række andre temaer. Samtidig er det også et 

konstrueret blik, der har udelukket, at noget andet blev set. Jeg kunne eksempelvis have 

valgt at fokusere på en af de andre nye, brede kompetencer, der kom ind med gymnasie-

reformen eller på noget helt andet. Allerede før afhandlingens påbegyndelse var der så-

ledes truffet en række valg, der kunne være truffet anderledes. 

Med den semantiske analyse og ledeforskellen begreb ˥ mening bliver fokus på, ”(…) 

hvordan mening og forventninger opsamles i begreber og danner semantiske reservoi-

rer, der står til kommunikationens rådighed.” (Åkerstrøm Andersen, 2014, s. 50).  

Forskellen på semantik og mening kan umiddelbart være svær at begribe. Åkerstrøm 

Andersen beskriver forskellen på følgende måde: ”Hvor mening udtrykker specifikke 

operationer, udtrykker begrebet semantik kondenserede og generaliserede former for 

mening, der står til rådighed for kommunikative operationer.” (Åkerstrøm Andersen, 



 

 

118 

2014, s. 49). Når semantik kondenseres, får det en mere ’fast’ form, der står til rådighed 

for kommunikationen over længere tid end mening, der jo, som tidligere skrevet, kun 

flygtigt er til stede i forskellen aktualitet ˥ potentialitet, og som forfalder, så snart den er 

aktualiseret. Når mening kondenseres – bliver til begreber eller semantik – er det fordi 

kommunikationen kan udvikle strukturer, ”(…) der kondenserer mening i former, der 

rives løs fra den enkelte aktualiserings øjeblikkelige situation. Kondensering betyder, 

at en mangfoldighed af mening fanges i en enkelt form, som herefter står til rådighed 

for en ubestemt kommunikation.” (Åkerstrøm Andersen, 2014, s. 50). 

Med en semantisk analyse er der dermed tale om en analyse af, ”(…) hvordan der 

iagttages, og hvordan betingelser for iagttagelse stabiliseres og forskydes gennem 

gentagelse.” (Frankel, 2012, s. 184). Afhandlingens kapitel 2 er som skrevet et eksempel 

på en sådan semantisk analyse. 

Indledningsvis vil man med en semantisk analyse ligeledes forholde sig til forskydning 

gennem tid – altså hvordan et begreb udvikler sig og forandres inden for et givet tids-

rum (Frankel, 2012). I dette tilfælde vil det være karrierebegrebet, der er genstand for 

iagttagelsen. Denne del af analysen vil jeg kort opsummere i det følgende, da det kun 

blev gjort indirekte i netop kapitel 2. 

Den tidsmæssige forskydning af karrierebegrebet knytter sig primært til, af hvem og 

hvordan begrebet aktualiseres. I kapitlet blev det beskrevet, hvordan karrierebegrebets 

sproglige ophav fortsat påvirkede hverdagsforståelsen af ’hvad en karriere er’, hvor kar-

riere blev forstået som en hierarkisk progression. Desuden blev det iagttaget, hvordan 

(arbejds-)markedet på den ene side var blevet mere individualiseret, (og derfor stemte 

godt overens med denne hverdagsforståelse), – men samtidig også var blevet mere pre-

kært (og derfor potentielt manglede en sensibilitet over for netop individets behov). I 

kapitlet blev det ligeledes beskrevet, hvordan begrebet over tid var gået fra primært at 

forholde sig til arbejdslivet, til nu i højere grad – under alle omstændigheder i teorien – 

at forholde sig til en langt bredere forståelse af, karriere som noget man har livslangt og 

livsbredt. Karrierebegrebet er således under forandring. 

Da karrierebegrebet derefter blev teoretisk informeret – gennem læsning af et bredt 

udsnit af karriere- og vejledningsteorien – kunne der iagttages op til flere karrierese-

mantikker. Her blev et bredt udsnit af karriereteorien læst og på baggrund heraf, blev 
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der udvalgt en række semantikker, som kondenserede mening – altså som stabiliserede 

gennem gentagelse. Disse semantikker stod til rådighed for kommunikationen. De seks 

semantikker var valg, udvikling, tilpasning, læring, tilfældighed og forandring. Igen 

kunne disse semantikker have taget sig anderledes ud, hvis en anden havde iagttaget 

dem. De er bundet op på min konstruktion af genstandsfeltet mv. og præsenterer såle-

des ét iagttagelsesperspektiv. 

7.2. Den analytiske bevægelse 

Besvarelsen af afhandlingens forskningsspørgsmål og indfrielsen af afhandlingens dob-

belte kundskabsambition imødekommes gennem fem analyser. 

Den første analyse (kapitel 8) adskiller sig fra de resterende analyser i den forstand, 

at der er tale om en teorinær analyse frem for en empirinær analyse. Heri genbeskrives 

de seks semantikker fra den semantiske analyse af karriere- og vejledningsteorien (fra 

afhandlingens kapitel 2) gennem en systemteoretisk iagttagelse. Via den systemteoreti-

ske genbeskrivelse af de seks semantikker skærpes blikket for de senere iagttagelser. 

Samtidig bliver semantikkerne mere begrebsfokuserede. 

I de følgende tre kapitler iagttages karriereperspektivets konstruktion på de tre lære-

plansniveauer. For at være tro mod systemerne som selvrefererende systemer iagttages 

de tre læreplansniveauer analytisk adskilt. Hvert læreplansniveau behandles som ud-

gangspunkt gennem adskilte fokuseringer. Først gennem en iagttagelse af det politiske 

læreplansniveau (kapitel 9), dernæst gennem en iagttagelse af det programmatiske lære-

plansniveau (kapitel 10), efterfulgt af en iagttagelse af det praktiske læreplansniveau 

(kapitel 11). Der samles op på de analytiske fokuseringer i afhandlingens kapitel 13 og 

14, hhv. diskussion og perspektivering. Analyserne tager deres udgangspunkt i en over-

ordnet genstand for iagttagelsen ’gymnasiets læreplaner ˥ alt andet’ samt ledeforskellen 

’karrierelæring, kompetence og perspektiv ˥ alt andet’. Hver analyse bevæger sig gen-

nem de tre læreplansteoretiske grundformer og systemteoretiske meningshorisonter; 

ordning – sag, rækkefølge – tid og udvalg – social. Det betyder, at hver analyse forhol-

der sig til, hvad der – ifølge læreplansniveauets meningstilskrivelse og kommunikation 

– skal læres i relation til karriereperspektivet, hvordan eleverne skal møde det givne 
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indhold, og i hvilken rækkefølge eleverne skal møde indholdet i, samt hvem karriereper-

spektivets indhold og metoder henviser til. Som en del af karriereperspektivets ordning 

iagttages der efter de seks semantikker (i deres ’form’ fra den semantiske analyse samt 

fra genbeskrivelsen). Desuden iagttages gymnasiets formål på de tre læreplansniveauer, 

da netop gymnasiets formål går igen som en den af konstruktionen af karriereperspekti-

vet på de tre læreplansniveauer. 

Den sidste analyse (kapitel 12) repræsenterer elevernes konstruktion og meningstil-

skrivelse af karriereperspektivet. Elevernes konstruktion behandles både gennem en 

analytisk fokusering – ligesom de tre foregående analyser – og gennem en opsamling på 

fundene fra de tre læreplansanalyser. 

I det følgende vil jeg kort redegøre for den databehandling, som analyserne hviler på. 

7.2.1. Databehandling og kodning gennem semantikker 

Som vist i det foregående kapitel påbegyndtes databearbejdningen allerede før og under 

empiriindsamlingen – eksempelvis ved at inddrage pointer fra uformelle samtaler eller 

fra observationer i selve interviewsituationen. En anden del af databehandlingen, som er 

relevant at fremhæve forud for analyserne, omhandler transskriberingen og kodningen 

af data. 

7.2.1.1. Transskribering 

Alle interviews er optaget gennem diktafonprogrammet på en telefon. Der er ikke blevet 

optaget noget under de uformelle samtaler med lærerne og heller ikke under observatio-

nerne. Her er der i stedet blevet skrevet feltnoter. Uformelle samtaler er skrevet ned 

umiddelbart efter samtalen. 

Alle interviews er transskriberet i programmet Nvivo17. Ikke alle interviews er fuldt 

transskriberet – eksempelvis er elementer, der er vurderet irrelevante for studiet, blevet 

udeladt18, ligesom der er tilfælde, hvor dele af samtalen er ’bundet sammen’ gennem et 

kondenseret tema. Det er i transskriptionen markeret med en [tema]. Alle interviews er 

efter transskription gemt som lydfil, således at jeg har kunne genhøre relevante dele ved 

                                                   
17 På nær de første tre interviews fra Udkantsgymnasiet, der blev transskriberet i et Word-dokument, da 
Nvivo på daværende tid ikke var blevet rekvireret. 
18 Et eksempel er i et interview, hvor informanten i længere tid snakkede om en podcast om religion 
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behov. Transskriptionerne er ikke med betonede ’øhh’ eller ’hmm’-lyde, med mindre det 

er vurderet væsentligt for indholdet. Da det i visse tilfælde understøtter analyserne, har 

jeg noteret, hvis der er en lang pause, hvis interviewpersonen griner mv. De citater, der 

indgår i afhandlingen, har ligeledes gennemgået en ’sprogvask’, dvs. fået fjernet diverse 

gentagelse, ændringer i sætninger mv. Der er altså undervejs foretaget en række over-

sættelser i dataarbejdet; fra oversættelse af forskningsspørgsmål til interviewguide, til 

oversættelse fra interviewsituationen til transskriptionen og igen i kodningen af materi-

alet (Tanggaard & Brinkmann, 2010).19 

Med afsæt i det videnskabsteoretiske udgangspunkt for denne afhandling kan dette 

suppleres med, at der med denne oversættelse – fra observation eller tale til feltnoter og 

transskription - er tale om iagttagelse af iagttagelser. Forskeren har ’magt’ over fortæl-

lingen i den forstand, at data konstrueres i løbet af transskriberingen. Hvad der er fun-

det hhv. relevant og ikke relevant er udelukkende vurderet af mig – en anden havde må-

ske valgt anderledes.  Dog er valgene, som redegjort for i kapitel 5 (videnskabsteoretisk 

positionering), langt fra tilfældige, men tager udgangspunkt i de valgte forskelle. 

7.2.1.2. Kodning af materiale 

Særligt i kodningen af materialet, der er den næste del af databehandlingen, og som sker 

på baggrund af de fundne semantikker, sker der en tolkning. En tolkning, der fordrer 

”(…) indsigt til en opmærksomhed mod en forskel, der ligger til grund for aflæsningen 

af interviewet, dvs. hvordan omsætningen af interviewets information til analyserele-

vant data finder sted.” (La Cour et al., 2005, s. 13). Det betyder, at interviews, observati-

oner og dokumenter fortolkes som reduktion af kompleksitet og på grundlag af de mu-

lige aktualiseringer. Eller skrevet med Luhmanns ord: 

”Hvis man går ud fra meningsbegrebet, er det for det første klart, at 

kommunikation altid er en selektiv hændelse. Mening tillader ingen 

andre valg end at vælge. I den til enhver tid aktuelle henvisningshori-

sont, som kommunikationen først selv konstituerer, griber den ud efter 

                                                   
19 De transskriberede interviews kan findes i bilag 13- 37. 
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noget og lader andet ligge. Kommunikation er processen af selek-

tion.” (Luhmann, 2000, s. 181) 

Kodningen af det empiriske materiale har til hensigt at ”(…) systematisere materialet 

og skabe overblik” samt gøre forskeren i stand til at ”(…) identificere alle de tekststyk-

ker, der omhandler et bestemt analytisk element på tværs af interviewene og inden for 

samme interview.” (Poulsen, 2019, s. 111-112) 

Datamaterialet er i første omgang udvalgt med udgangspunkt i den overordnede gen-

stand for iagttagelsen ’gymnasiets læreplaner ˥ alt andet’. Dernæst er det kodet med ud-

gangspunkt i ledeforskellen ’karrierelæring, kompetence og -perspektiv˥ alt andet’. De 

analytiske fokuseringer er blevet styrket ved at iagttage efter de seks semantikker, der 

kunne iagttages i karriere- og vejledningsteorien, samt i den systemteoretiske genbeskri-

velse af semantikkerne (præsenteres i kapitel 8). Samtidig har det også været relevant at 

iagttage det empiriske materiale gennem de tre læreplansteoretiske grundformer, som 

blev præsenteret i kapitel 4 (Mit genstandsfelt iagttaget); ordning, rækkefølge og ud-

valg20. Eksempler på kodet materiale kan findes i bilag 12.  

 

 

  

                                                   
20 I bilag 12 ses en skematisk oversigt over koderne med eksempler på kodet materiale. 
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Del 3 

Analyser 

De følgende fire kapitler repræsenterer afhandlingens analyser. De fire analysekapitler 

bygger oven på hinanden i den forstand, at kapitlerne løbende inddrager fund fra de fo-

regående kapitler. Det første kapitel (8) består af en genbeskrivelse af de seks semantik-

ker, der blev iagttaget i karriere- og vejledningsteorien: Valg, læring, tilpasning, foran-

dring, udvikling og tilfældighed. De følgende tre kapitler (9, 10, 11) undersøger karriere-

perspektivet på hhv. det politiske, programmatiske og praktiske læreplansniveau. I hvert 

kapitel undersøges det således, hvordan karriereperspektivets ordning (herunder se-

mantikkerne), rækkefølge og udvalg træder frem på det respektive niveau. Gennem den 

systematiske analyse kan det iagttages, hvordan karriereperspektivet ”bevæger sig” fra 

den offentlige og politiske legitimering og begrundelse for karriereperspektivet (politisk 

læreplansniveau), til indretningen af det egnede undervisningsindhold (programmatisk 

læreplansniveau), til lærernes konkrete undervisningsplanlægning og udførsel (praktisk 

læreplansniveau). I det sidste analysekapitel (12) forholder eleverne sig til karriereper-

spektivet samt dets potentialer og udfordringer fra de unges perspektiv. 
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8. Semantikkerne genbeskrevet 

Formålet med nærværende kapitel er at præsentere de seks semantikker, der blev fundet 

gennem den semantiske analyse i kapitel 2, i en systemteoretisk optik. I relation til den 

teoretiske kontekst, som afhandlingen skriver sig ind i (som gennemgået i kapitel 3), øn-

sker jeg i kapitlet at sammentænke ovenstående semantikker gennem en systemteore-

tisk iagttagelse. Hvor semantikkerne i karriereteorien i kapitel 2 blev sat op med ud-

gangspunkt i deres hvem, hvor og hvad, samt om deres primære fokus var på individet 

eller konteksten/strukturen (figur 1), bliver semantikkerne i dette kapitel sat op med re-

ference til Luhmanns systemteori. 

Fokus for genbeskrivelserne er at iagttage, hvilke forskelle systemteorien sætter i rela-

tion til den enkelte karriere- og vejledningssemantik – hvad aktualiseres, og hvad udela-

des som potentielt i kommunikationen? Netop forskellen mellem aktualitet og potentia-

litet er kendetegnende ved Luhmanns meningsbegreb (Qvortrup, 2019, s. 202).  Alle 

operationer og handlinger i et system aktualiserer således noget og udelader noget andet 

gennem en form af mening. Ane Qvortrup skriver endvidere, at ud ”(…) over at mening 

aktualiseres som former, genererer den sig selv som et medium eller en horisont af be-

stemte former. (…) Som både form og medium udspændes mening af tre meningsdi-

mensioner, sags- tids- og socialdimensionen.” (Qvortrup, 2019, s. 202-203).  

I den systemteoretiske genbeskrivelse af karrieresemantikkerne (fra kapitel 2) kan 

det iagttages, at semantikkerne refererer til tre former, centreret omkring tre grundlæg-

gende forskelle. Det drejer sig om semantikkerne læring og udvikling, valg og tilfældig-

hed samt tilpasning og forandring. Dvs. at semantikken med fokus på læring sætter 

grundforskellen læring  ˥ udvikling, mens semantikken med fokus på udvikling sætter 

grundforskellen udvikling ˥ læring; Semantikken med fokus på valg sætter grundforskel-

len valg ˥ tilfældighed, mens semantikken med fokus på tilfældighed sætter grundfor-

skellen tilfældighed ˥ valg; Semantikken med fokus på tilpasning sætter grundforskellen 

tilpasning ˥ forandring, mens semantikken med fokus på forandring sætter grundfor-

skellen forandring ˥ tilpasning. 
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Med en systemteoretisk genbeskrivelse af de seks semantikker skærpes blikket for 

den enkelte semantik ved at fokusere på den gennem en forskel. Ved netop at være for-

skelssættende bliver iagttagelsen mere begrebsfokuseret. Iagttagelsen gøres, som tidli-

gere skrevet, sensibel over for ét, men indifferent over for andet. Kompleksiteten i karri-

ereperspektivet – som det blev fremskrevet i kapitel 2 – kompleksitetsreduceres således 

gennem den specifikke iagttagelse. 

Da der er tale om en systemteoretisk genbeskrivelse, er det væsentligt, at den hviler 

på en anerkendelse af, at læring, udvikling, valg, tilfældighed, forandring og tilpasning 

alle er begreber, der behandles enten implicit eller eksplicit i systemteorien (og i Luh-

manns forfatterskab). 

8.1. Karriere i systemteorien 

Før genbeskrivelsen af hver enkelt semantik finder jeg det væsentligt at lave en system-

teoretisk genbeskrivelse af selve karrierebegrebet. Dette fordi forståelser af, hvad en 

karriere er, hvordan begrebet skal forstås og konstrueres, og hvorfor det er relevant, lø-

bende diskuteres og forhandles på de tre læreplansniveauer. 

Med udgangspunkt i systemteorien forstår jeg karriere som individets integration i sam-

fundet (og samfundets integration i individet)21, hvor tidligere stadier er vigtige for se-

nere stadier (jf. Luhmann, 2006). Forståelsen hviler på Luhmanns beskrivelse af karri-

ere i bogen ’Samfundets Uddannelsessystem’, hvor han blandt andet skriver, at opnåelse 

af social status og forventelig position ikke længere følger ”(…) kriterier efter herkomst, 

men formidles gennem karrieren.” (Luhmann, 2006, s. 96) I den forstand er betonin-

gen af (det at have) en karriere et resultat af samfundets omstilling til et funktionelt ud-

differentieret system. Kvaliteten af individers integration i samfundet - ”(…) altså deres 

skæbnes glans eller elendighed (…)” (Luhmann, 2006, s. 96) – er ikke betinget af her-

komst, men af de enkelte funktionssystemers kriterier. Af Luhmann bliver karrierebe-

grebet skrevet meget tæt op af selektionsbegrebet, da netop selektioner kan øge kvalite-

ten af og chancer for individets integration i samfundet. 

                                                   
21 ”Integration i betydningen en gensidig indskrænkning af frihedsgrader.” (Luhmann, 2006, s. 96) 
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Med den systemteoretiske forståelse understreges det dermed, at karrierebegrebet også 

er knyttet til uddannelsessystemet i den forstand, at selektioner er en væsentlig del af 

netop dette (jf. uddannelsessystemets sekundære funktion som beskrevet i kapitel 4). 

Den løbende diskussion om karriereperspektivets relevans i en undervisningskontekst 

er dermed ikke relevant i en systemteoretisk genbeskrivelse. Det er relevant, da uddan-

nelse er en del af en karriere. 

Samtidig vil jeg med udgangspunkt i systemteorien understrege, at selvom uddan-

nelse er en del af en karriere, så foreskriver uddannelse ikke hverken en karriere eller et 

livsforløb; ”Uddannelsen kan kun arbejde med differencen mellem medium og form.” 

(Luhmann, 2006, s. 125) Uddannelse kan jf. Luhmann (2006) åbne muligheder for livs-

forløb, eksempelvis gennem specielle uddannelser til bestemte erhverv, men kan ikke 

determinere fremtidig adfærd. Det uddannelse kan (forsøge) er ”(…) tilvejebringelse af 

viden, som gør det muligt at indlade sig på bestemte adfærdskrav med tilstrækkelig 

sikkerhed; eller at kunne finde de informationer, der er meningsfulde for adfærden i 

bestemte situationer.” (Luhmann, 2006, s. 125) 

Når jeg med udgangspunkt i en systemteoretisk optik fremhæver, at tidligere stadier er 

vigtige for senere stadier, er det ikke ensbetydende med, at en karriere – altså individets 

integration i samfundet – skal forstås lineært, hvor A fører til B, der derefter fører til C. 

Omvendt skal det heller ikke forstås som et direkte opbrud med en lineær forestilling – 

det er heller ikke ikke-lineært. En struktur, et valg – en selektion – bestemmer ikke ud-

faldet af noget bestemt, men begrænser mulighederne for videre handlen. Løbende gen-

nem individets integration i samfundet – karrieren – øges kompleksitet (eksempelvis 

gennem viden om liv, erhverv, uddannelser mv.), hvilket både medfører nye muligheder 

for selektioner og sætter grænsen for, hvad der kan vælges efterfølgende.22 

                                                   
22 I en uddannelseskontekst viser rapporten ”Valg for livet - unges fortællinger om ambitioner, fordomme 
og uendelige muligheder” fra DEA (2018), at unge i høj grad er bevidste om, at en selektion muligvis ude-
lukker andet. Af samme grund fremhæver rapporten, at nogle unge fremhæver netop stx som ”det sikre 
valg”, der holder mange døre åbne og dermed udskyder ’karrierebeslutninger’. 
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8.2. Semantikkerne læring og udvikling 

I den semantiske analyse af karriereteorien (kapitel 2) henviser ’læring’ til aktøren og 

konteksten/strukturen. Her forstås læring i relation til karriere som alle former for læ-

ring – både den der knytter sig til formel uddannelse, og den der knytter sig til mere 

uformelle læringskontekster. Semantikken ’udvikling’ bliver, med henvisning til karrie-

reteorien, anskuet som en livslang proces af personlig udvikling. Her har individet en 

bestemt opfattelse af sig selv, som udvikles gennem forskellige stadier i livet. I den karri-

ereteoretiske kondensering forholder ’udvikling’ sig som skrevet i kapitel 2 til handling 

og individ. 

Med det systemteoriske læringsbegreb, som der med udgangspunkt i Luhmann (2006) 

samt Keiding & Qvortrup (2018) blev redegjort for i kapitel 4, forstår jeg karriereper-

spektivet som læring som en intenderet forandring, der fører til ændringer i systemets 

strukturer og dermed også til ændringer i fremtidige lærings-, forståelses-. erkendelses- 

og handlemuligheder. Dette gennem både kompleksitets reducering og opbygning. Læ-

ring kan enten være intenderet af den lærende selv eller gennem uddannelse. På den 

måde er læring i en systemteoretisk optik ’karrierelæring’, da det jo netop handler om at 

gøre individet i stand til at koble sig på fremtidige lærings-, forståelses-, erkendelses- og 

handlemuligheder qua ovenstående og dermed øge individets chance for integration i 

samfundet. Samtidig er dette kun gældende ud fra antagelsen om, at karriere handler 

om individets integration i samfundet på tværs af uddannelse, arbejde og livet generelt 

(hvilket ligger i forlængelse af det brede, holistiske karrierebegreb jf. kapitel 2). På sin 

vis rummer karriereperspektivet som læring i den systemteoretiske optik også de andre 

kategorier, da de i sidste ende alle relaterer sig til læringen – gennem læring øges ele-

vens handlekompetence i forhold til valg (hvilket jeg senere i kapitler genbeskriver som 

selektioner), tilpasning (hvilket jeg senere i kapitlet genbeskriver som en reducering af 

kompleksitet) mv. De andre karriereperspektiver relaterer således enten implicit eller 

eksplicit til læring. 

Min systemteoretiske iagttagelse af karriereperspektivet som læring adskiller sig fra det 

karriereperspektiv, der kunne iagttages i karriereteorien under semantikken læring i 
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forskellen mellem det individuelle og det sociale. Et væsentligt træk ved karriereper-

spektivet, som det blev iagttaget i karriere- og vejledningslitteraturen under semantik-

ken læring (jf. kapitel 2, afsnit 4.2), var, at (karriere)læring ikke kan være en individuel 

proces, men derimod må forstås som en social proces. Præmissen ved eksempelvis Laws 

og Krumboltz teorier er, at de netop er sociale læringsteorier. I en systemteoretisk gen-

beskrivelse af karriereperspektivet som læring må jeg afgrænse mig fra at iagttage karri-

erelæring som en social proces, da læring som ovenfor beskrevet refererer til individet 

(det psykiske system). 

Derimod kan det jeg gennem den systemteoretiske iagttagelse se på vigtigheden af at 

sætte fokus på individets (karriere)læring gennem et fokus på elevens aktive konstruk-

tion af egen viden (jf. kapitel 4), hvor undervisningen må forsøge at understøtte denne 

konstruktion gennem læringsfremmende forstyrrelser. Ligeledes understreger den sy-

stemteoretiske genbeskrivelse af karriereperspektiver som læring vigtigheden af at iagt-

tage (karriere)læring som en forstyrrelse, der både reducerer og opbygger kompleksitet i 

systemet (individet/det psykiske system) (jf. kapitel 4). Gennem en fokusering på se-

mantikken læring kan karriereperspektivet som læring således bidrage til, at nogle frem-

tidige operationer bliver mere eller mindre sandsynlige end andre (og altså reducerer 

kompleksitet) samtidig med, at karriereperspektivet som læring kan skabe nye forståel-

ses- og handlemuligheder, der gør det muligt for individet at interagere med omverde-

nen på nye måder (jf. Qvortrup & Keiding, 2017). 

Med det systemteoretiske udviklingsbegreb forstår jeg karriereperspektivet som udvik-

ling i relation til en ikke-intenderet, medløbende eller upåagtet forandring (Keiding & 

Qvortrup, 2014, s. 114). Grænsen mellem læring og udvikling knytter sig altså i en sy-

stemteoretisk optik til grænsen mellem hhv. intenderet og ikke-intenderet. Ligesom ved 

læring er udviklingens systemreference i det psykiske system (individet). 

Systemteoretisk vil karriereperspektivet som udvikling afgrænse sig fra at gøre elevens 

selvopfattelse og forståelse af egne roller til genstand for kommunikationen. Dermed in-

kluderes der ikke den mere holistiske forståelse af individets livsbaner (der kunne iagt-

tages i Supers teori, jf. kapitel 2, afsnit 4.5.) eller forståelsen af at individets sociale 
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selv(opfattelse) går forud for det private psykiske selv (hvilket kunne iagttages i Gott-

fredsons teori, jf. kapitel 2, afsnit 4.5.). I karriereteorien (jf. Super og Gottfredson) pe-

gede semantikken udvikling på en internaliseret og til en vis grad uforudsigelig sociali-

sering, som eleverne ”tog med sig” ind på eksempelvis gymnasiet. I den systemteoreti-

ske genbeskrivelse vil jeg ikke kunne iagttage dette under semantikken udvikling, da der 

netop er tale om socialisering og ikke udvikling (forskellen socialisering ˥ udvikling). Sy-

stemreferencen er således forskellig, med socialisering, der pågår i det sociale system, 

mens udvikling pågår i det psykiske system. 

Derimod kan jeg gennem den systemteoretiske iagttagelse af karriereperspektivet 

som udvikling iagttage, hvordan læreplanerne håndterer det paradoks, at (karriere)ud-

vikling blot sker og ikke kan rammesættes som et didaktisk tema.  

At jeg iagttager grænsen mellem læring og udvikling ved hhv. det intenderede og ikke-

intenderede er ikke ensbetydende med, at grænsen også sættes mellem hhv. institutio-

nalisering og ikke-institutionalisering. Derimod kan læring både ske i formaliseret ud-

dannelse og uden for formaliseret uddannelse, ligesom udvikling kan ske uden for for-

maliseret uddannelse og inden for formaliseret uddannelse. 

Karriereperspektivet som læring og karriereperspektivet som udvikling kan jeg følge-

ligt i en systemteoretisk optik iagttage som en forskel, der på den ene side rummer det 

forhold, at individet gennem læring intenderet forandrer sig, men at der samtidig sker 

en udvikling, hvor individet forandrer sig utilsigtet og til en vis grad uforudsigeligt. At 

individet udvikler sig utilsigtet og uforudsigeligt skal ikke nødvendigvis forstås negativt, 

blot at der er tale om en hhv. intenderet forandring – eller et intenderet ønske om foran-

dring – og en ikke-intenderet forandring. 

Eleverne har allerede et eksisterende grundlag for lærings-, forståelses-, erkendelses- og 

handlemuligheder, som de iagttager verden igennem, og igennem hvilken de kobler sig 

på videre for lærings-, forståelses-, erkendelses- og handlemuligheder. Der sker ligele-

des udvikling både før, under og efter elevernes tid i gymnasiet. Eleverne har allerede 

udviklet sig medløbende og ikke-intenderet. Den udvikling kan både være fremmende 

og hæmmende for karriereperspektivet. 



 

 

130 

Karriereperspektivet som læring og karriereperspektivet som udvikling kan begge gø-

res til genstand for uddannelsens kommunikation (med sproget som medium jf. kapitel 

4), dog uden at de ændringer, der sker i systemets strukturer, er et produkt af andet end 

systemets egen, selvreferentielle reproduktion. 

Når semantikken læring sætter forskellen læring ˥ udvikling, vil det sige, at den fokuse-

rer på læring – altså intenderede forandringer i systemet – og er blind for den generelle 

udvikling – altså de ikke-intenderede forandringer i systemet. Omvendt sætter seman-

tikken udvikling forskellen udvikling ˥ læring, hvilket sætter udvikling i fokus og gør sig 

blind over for læring. 

8.3. Semantikkerne valg og tilfældighed 

I den semantiske analyse (kapitel 2) af karriere- og vejledningsteorien kunne valg og til-

fældighed iagttages med henvisning til hhv. aktør og individ samt handling og kon-

tekst/struktur. Som skrevet i kapitel 2 er det svært at finde en karriereteori, der ikke be-

handler valg på den ene eller anden måde. I den før præsenterede gennemgang blev 

særligt teorier, der baserede valg på rationelle metoder såsom træk-faktor-teorien, frem-

hævet, mens der ved tilfældighed blev fremhævet teorier som planned happenstance – 

altså evnen til at håndtere den ukendte fremtid. 

Med udgangspunkt i det selektionsbegreb, som jeg henter fra Luhmann (2000, 2006), 

forstår jeg karriereperspektivet som valg som aktive selektioner, der stabiliserer det psy-

kiske system (individet). Systemreferencen er altså igen det psykiske system. Ved at an-

vende selektionsbegrebet bliver det tydeligt, at der er tale om en række valg og altså ikke 

et rigtigt valg eller det rigtige valg. Dermed adskiller min systemteoretiske forståelse af 

valg sig også fra den karriereteoretiske valg-semantik (som beskrevet i kapitel 2, afsnit 

4.1.), hvor netop det rigtige valg eller ’den rette mand til det rette job’ er idealet. I en sy-

stemteoretisk optik er det ikke meningsfuldt at iagttage det rigtige valg, da der altid er 

flere mulige koblingsmuligheder i systemets omverden, end systemet kan knytte an til 

(Keiding & Qvortrup, 2014). 
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Samtidig er der i en systemteoretisk optik heller ikke grundlag for at kritisere valget 

eller en fokusering på valg – eller selektioner – da begrebet ikke per automatik er nega-

tivt ladet. Derfor vil jeg med det systemteoretiske udgangspunkt afgrænse mig fra at 

iagttage en overdrevet valgfokusering som noget, der i sig selv er negativt. Som skrevet i 

kapitel 2 er der – særligt markant i en dansk og skandinavisk karriere- og vejledningste-

oretisk kontekst – en kritik af netop en overdrevet fokusering på valg (blandt andet ita-

lesat af Skovhus, 2016, 2018 og Haug et al. 2020). Kritikken går blandt andet på, at der 

fokuseres for meget på det endelige valg som et endemål og ikke på grundlaget for val-

get. Eller sagt på en anden måde; der fokuseres mere på produktet end processen. Der-

for – argumenteres der for – er det også overordnet set mere relevant at fokusere på 

grundlaget for valget, når karriereperspektivet integreres i undervisningen i en dansk 

gymnasial kontekst i stedet for det valgfokus, der blev præsenteret gennem eksempelvis 

Hollands træk-faktor-teori. Dette er dog ikke ensbetydende med, at træk-faktor-teorien 

er en mere ’holdbar’ teori i en systemteoretisk optik, da der – som anført ovenfor – ikke 

kan fokuseres på en selektion som værende mere rigtig end en anden. 

Karriereperspektivet som tilfældighed forstår jeg gennem systemteorien som en aner-

kendelse af, at et system opererer ud fra selvskabt ubestemthed og tilsvarende usikker-

hed (Luhmann, 2006, s. 60). Med systemteoriens begreb om kontingens accentueres 

den pointe, at alle valg er præget af usikkerhed og selvskabt ubestemthed. Altså at noget 

andet – et andet valg, et andet resultat, en anden proces – også kunne have været mulig. 

Modsat det karriereteoretiske blik (jf. kapitel 2, afsnit 4.7) kan man i en systemteore-

tisk optik ikke forberede sig på at håndtere tilfældighed eller rustes til at navigere i ufor-

udsete hændelser23. I den systemteoretiske forståelse kan mere og bedre viden til om-

verdenen ikke ophæve den selvskabte usikkerhed, ligesom usikkerhed omkring indivi-

dets fremtidige handlen ikke ophæves eller løses gennem mere nøjagtige indstillinger og 

forventninger (Luhmann, 2006, s. 60). Tilfældighed er ikke et negativt ladet begreb, 

men en præmis i komplekse systemer. ”Tilfældighed er her, som altid, ikke ment som en 

                                                   
23 Her er det dog væsentligt at understrege, at de to teoretiske begreber ’planned happenstance’ og ’posi-
tive uncertainty’ heller ikke hævder, at individet gennem teoriens principper kan undgå tilfældigheder. 
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absolut mangel på betingelser og årsager, men blot en manglende koordination af 

hændelser med et systems strukturer.” (Luhmann, 2000, s. 161) 

Karriereperspektivet som valg og karriereperspektivet som tilfældighed kan jeg i en sy-

stemteoretisk optik iagttage som en forskel mellem det aktive og det inaktive. Ligesom 

ved karriereperspektivet som læring og karriereperspektivet som udvikling er der også 

tale om hhv. en orientering mod noget bestemt – et aktivt valg – og noget utilsigtet og 

uforudsigeligt – tilfældighed. 

Som forskel rummer karriereperspektivet som valg og karriereperspektivet som tilfæl-

dighed det paradoks, at valg vil være påvirket af de tilfældigheder, der har været, og der 

er. På andre tidspunkter træffes der ikke et valg – måske er der endda ikke noget, som 

aktuelt skal vælges aktivt – og her vil tilfældighederne i højere grad træde frem. De to 

kan dog ikke aktualiseres samtidig. Det ene træder frem som et aktuelt forhold på be-

kostning af andre potentielle muligheder. 

Selv det bedst muligt begrundede (karriere)valg fører ikke nødvendigvis til den bedst 

mulige karriere. Valgene må qua kontingens – og dermed tilfældigheder – derfor træffes 

kontinuerligt hele livet igennem, både gennem eksplicitte og mere implicitte valg. Det er 

dog ikke nødvendigvis alle valg, der påvirker ens fremtid. 

 Der er ligeledes tale om et temporalt valg. Valget træffes under nogle givne omstæn-

digheder, der kan ændre sig. Jf. tidsdimensionen kan hverken fortid eller fremtid forstås 

som andet end aktualiseret nutid, altså en ”(…) iagttagerbaseret og dermed selektiv 

konstruktion, som formes af den aktuelle tolkning af såvel nutid som mulig nutidig 

fremtid.” (Keiding & Qvortrup, 2014, s. 183).  Derfor kan et uddannelses- eller karriere-

valg aldrig træffes i relation til en klar viden om fremtiden, da meningen skabes i nuti-

den. Når et valg er truffet, produceres der følgelig en ny meningshorisont. 

Samtidig stabiliseres systemer også gennem det, der kaldes egenværdi – altså hvor nogle 

valg, bliver mere sandsynlige end andre. Når et individ først har fået et job inden for for-

sikringsmatematik, så er der meget lille sandsynlighed for, at individet pludselig vælger 

at blive bager eller lastbilchauffør. Det betyder dog ikke, at det er udelukket (jf. kontin-

gens). 
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Selvom et system stabiliserer sin egenværdi, betyder det jf. ovenstående eksempel 

ikke, at alle valg dernæst er forudsigelige. Det betyder blot, at mængden af mulige valg 

potentielt indsnævres. Som skrevet i kapitel 4 repræsenterer læring i Luhmanns termi-

nologi en art trivialisering af mennesker, der som udgangspunkt er ikke-trivielle. I for-

længelse af trivialitets-begrebet kan man sige, at arbejdet med karriereperspektivet i re-

lation til processerne og grundlaget for valget består i en art trivialisering af valget. Det 

gennem en rammesætning af læring, hvor fokusset på den ene side reducerer komplek-

siteten i valg, men samtidig holder kompleksiteten åben. 

Kontingensen fordrer en form for refleksivitet. I en systemteoretisk optik baserer reflek-

sivitet sig på forskellen før ˥ efter og bygger på en tidsligt forskudt (andenordens)iagtta-

gelse (Luhmann, 2006). 

At refleksivitet er tidsligt forskudt betyder i relation til valg og tilfældighed, at de pro-

duceres retrospektivt ud fra det, der er sket – altså med det som Luhmann kalder ”(…) 

med ryggen til fremtiden.” (Luhmann, 2006, s. 129) De valg og tilfældigheder, der fører 

til en god karriere eller et godt liv, kan ikke specificeres på forhånd, lige som de heller 

ikke kan udsige fremtiden. Derfor må alle valg træffes på baggrund af en forestilling om 

fremtiden samt en i nutiden aktualiseret forestilling om fortiden. 

8.4. Semantikkerne tilpasning og forandring 

Da tilpasning og forandring blev fremhævet som semantikker inden for vejlednings- og 

karriereteorien, placerede de sig med et fokus på hhv. handling og individ samt miljø og 

kontekst/struktur. I karriereteorien om tilpasning argumenteres der for, at tilpasning er 

et grundvilkår for mennesker, der løbende tilpasser forventninger fra arbejde, forhold, 

kultur og samfund. Omvendt er der ved semantikken forandring et særligt fokus på kon-

tekstuel og strukturel forandring og social retfærdighed. 

Karriereperspektivet som tilpasning forstår jeg i det systemteoretiske perspektiv med 

udgangspunkt i Luhmann (2000) som en reduktion af intern kompleksitet og som en 

eliminering af systeminterne vanskeligheder (Luhmann, 2000, s. 409ff). Fra det sy-
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stemteoretiske ståsted er tilpasning således ikke et særligt positivt begreb (som eksem-

pelvis i Savickas beskrivelse, jf. kapitel 2, afsnit 4.3) eller et særligt negativt begreb (som 

i Hooleys kritik, jf. kapitel 2, afsnit 4.4), men derimod en præmis ved systemer. 

Karriereperspektivet som forandring forstår jeg i en systemteoretisk optik som struk-

turforandringer forudsat af hændelser (Luhmann, 2000, s. 411). I forlængelse heraf iagt-

tager jeg det systemteoretiske perspektiv sådan, at tilpasning altid vil føre til struktur-

forandring, mens strukturforandring ikke altid er et resultat af en tilpasning. Modsat de 

ovenstående gennemgange af læring & udvikling som forskelle og valg & tilfældighed 

som forskelle, så må tilpasning og forandring således skrives langt tættere op af hinan-

den. 

Når jeg i det følgende analyserer karriereperspektivet som tilpasning og karriereper-

spektivet som forandring, så er det med udgangspunkt i systemreferencen det psykiske 

system (individet). Altså hvordan det psykiske system – enten gennem omverdenstilpas-

ning eller selvtilpasning – forandrer sig. Da der fra det systemteoretiske perspektiv kun 

kan være tale om tilpasning og forandring med reference til systemet, og hvad systemet 

kan håndtere i relation til egen strukturelle kompleksitet, adskiller det systemteoretiske 

perspektiv sig dermed særligt fra den karriereteoretiske semantik forandring, hvor det 

netop var individets forandring af sig selv og samfundet/konteksten, der var i fokus. 

I bogen ’Sociale Systemer’ skelner Luhmann mellem to typer af tilpasning, der leder til 

struktur- og selvforandring: Omverdenstilpasning og selvtilpasning.24 

Omverdenstilpasning og selvtilpasning belyser hhv. den ’eksterne’ og ’interne’ (altså 

system ˥ omverden) tilpasning og forandring. Ved omverdenstilpasning sker tilpasnin-

gen – som ordet hentyder til – således i forskellen mellem system og omverden, mens 

tilpasningen ved selvtilpasning kommer til udtryk gennem forskellen mellem element og 

                                                   
24 Luhmann har også en tredje type af tilpasning, nemlig morfogenese. Morfogenese er en ukontrolleret 
tilpasning (og forandring), der forudsætter et system, ”(…) hvis muligheder i vidt omfang er hæmmet, og 
hvis meningshenvisninger, fx til reproduktionen af nødvendige forventningsstrukturer, kun udnyttes 
særdeles begrænset.  ”(Luhmann, 2000, s. 410). Som eksempel på en morfogenetisk tilpasning bruger 
Luhmann den gamle og den nye samfundsorden. 
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relation25. Væsentligt er det også, at hverken omverdenstilpasning eller selvtilpasning 

ifølge Luhmann (2000) nødvendigvis skal forstås som en proces, men mere ad hoc – 

den ene tilpasning er ikke nødvendigvis en forudsætning for fremkomsten af andre til-

pasninger (Luhmann, 2000, s. 412). Det samme kan generelt siges om tidsligheden i 

genbeskrivelserne af forandring og tilpasning. En forandring eller tilpasning forudsætter 

ikke nødvendigvis fremkomsten af en anden forandring eller tilpasning. Ligesom det er 

blevet argumenteret for ved valg og tilfældighed, så er der ikke tale om hændelser, som 

’sikrer’ fremkomsten af den næste hændelse osv. 

I min systemteoretiske forståelse er det en væsentlig pointe, at der ikke er en kausal 

sammenhæng mellem omverdenens krav og forventninger og individets (det psykiske 

systems) tilpasning og strukturforandring, da der igen er tale om selvrefenrentielle og 

lukkede systemer (qua autopoesis). Med dette in mente ser jeg også tilpasning i en sy-

stemteoretisk optik som noget andet end tilpasning i den karriereteoretiske, der kunne 

iagttages gennem Savickas teori (kapitel 2, afsnit 4.3.). Af Savickas teori fremgår det, at 

tilpasning konstrueres i en interaktion mellem individ og miljø, dog – som redegjort for 

i kapitel 2 – med en stor fokusering på individets evne til tilpasning. Her ser jeg en for-

skel mellem den systemteoretiske blik på karriereperspektivet som tilpasning og den 

karriereteoretiske semantik om tilpasning. Forskellen ligger i, at det i systemteorien 

ikke er meningsfuldt at iagttage tilpasning som noget, der sker i en interaktion, da til-

pasningen altid vil have reference til systemets selv ”(…) og det spænd af forandringer, 

systemet kan håndtere inden for sin strukturelle kompleksitet.” (Qvortrup & Keiding, 

2014, s. 57). Ingen strukturforandringer er således mulige uden systemets egen medvir-

ken (Luhmann, 2000). 

Modsat de ovenstående forskelle mellem læring & udvikling og valg & tilfældighed er 

der her ikke forskel på, hvorvidt forskellen markerer en grænse mellem hhv. noget aktivt 

                                                   
25 ”Selvtilpasning eliminerer systeminterne vanskeligheder, som er et resultat af ugunstige relations-
dannelser mellem elementer, altså af reduktionen af intern kompleksitet.” (Luhmann, 2000, s. 409-410) 
Reduktion af intern kompleksitet gennem selvtilpasning kan godt ske som følge af tilpasning til omverde-
nen. 
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og noget inaktivt eller noget bestemt og noget uforudsigeligt. Ved både tilpasning og for-

andring er der derimod tale om aktive forandringer, eller at der rent faktisk ændres no-

get. Dog kan de både foretages implicit og eksplicit. 

At tilpasning og forandring kan ske både implicit og eksplicit betyder helt konkret, at 

det enkelte individ kan træffe et aktivt valg om at ville tilpasse sig noget eller forandre 

noget – men tilpasning og forandring kan også ske alene gennem individets tilstedevæ-

relse. 

Karriereperspektivet som tilpasning og karriereperspektivet som forandring er ikke kon-

cepter, som eleverne udelukkende stifter bekendtskab med i relation til karriereperspek-

tivet. Derimod er det koncepter, som løbende indgår i et individs liv og i og på tværs af 

sociale systemer. I familien, i venskaber, i fritidsarbejdet og i skolen – alle steder foregår 

der et løbende ønske om enten forandring eller tilpasning26. 

8.5. Semantikkernes meningshorisont 

Med udgangspunkt i de ovenstående genbeskrivelser af semantikkerne som sider af en 

forskel kan der iagttages to væsentlige konsekvenser for den didaktiske konstruktion af 

karriereperspektivet i undervisningen: 

1. Semantikkerne udelukker ikke hinanden gensidigt (sagsdimensionen) 

2. Semantikkernes tidslighed (tidsdimensionen) 

3. Det individuelle fokus og det kollektive fokus udelukker ikke hinanden (socialdi-

mensionen) 

I det følgende vil de tre konsekvenser blive diskuteret yderligere. 

8.5.1. Karriereperspektivets sagsdimension – Semantikker, der ikke udelukker 
hinanden 

Som anført oven for er det en væsentlig pointe i genbeskrivelserne, at de seks semantik-

ker ikke gensidigt udelukker hinanden. De kan blot ikke alle være genstand for kommu-

nikationen på samme tid. Det gælder særligt for de semantikker, der er genbeskrevet 

                                                   
26 Dette er i overensstemmelse med karriere- og vejledningsteorien, hvor semantikkerne tilpasning og for-
andring også er knyttet til livet i bred forstand. 
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som forskelle. Valg udelukker tilfældighed for en kort stund og vise versa, læring ude-

lukker udvikling for en kort stund og vise versa, ligesom forandring udelukker tilpasning 

for en kort stund og vise versa27. Semantikkerne kan i ovenstående genbeskrivelse såle-

des ses som hinandens modbegreber eller forskelle – altså som et begrebspar, der sætter 

nogle restriktioner for det andet begreb. Eksempelvis kondenseres der en bestemt me-

ning ind i semantikken valg, der sætter restriktioner for den mening, der kan kondense-

res ind i semantikken tilfældighed. Det er her væsentligt at tilføje, at et begreb godt kan 

have flere modbegreber. I forhold til semantikken valg kunne andre modbegreber ek-

sempelvis være fravalg, omvalg, stilstand mv.  

De seks systemteoretisk genbeskrevede semantikker er dog alle relevante semantikker, 

når karriereperspektivet skal gøres til genstand for undervisningens kommunikation og 

hændelser. De kan belyse forskellige aspekter ved karriereperspektivet og kan samlet set 

potentielt sætte eleverne i stand til at arbejde handlings-, omverdens- og problemorien-

teret, samtidig med at de kan styrke elevernes personlige og faglige kompetencer i et 

karriereperspektiv og dermed øge deres chancer for integration i samfundet. Hvordan 

semantikkerne sættes i spil på de tre læreplansniveauer vil blive belyst i de kommende 

tre kapitler. 

Et andet væsentlig aspekt ved karriereperspektivet, som der er fremskrevet både gen-

nem semantikkerne i karriere- og vejledningsteorien og i genbeskrivelserne, er, at karri-

ereperspektivet som sådan ikke ’bekender sig’ til en særlig faglighed. I den semantiske 

fremstilling er der med karriereperspektivet integreret i undervisningen hverken tale 

om et særligt mono-fagligt-, tværfagligt- eller flerfagligt læringsperspektiv. Eleverne skal 

gennem karriereperspektivet ikke blive dygtigere til deres fag som sådan, men derimod 

klædes på til at anvende deres faglighed og understøtte deres metafaglige læring. Med 

karriereperspektivet er fokus således i højere grad på elevernes merlæring (ekstrafaglige 

læring) og metalæring (metakognitive kompetencer) end på den konkrete faglige læring. 

De to aspekter ved karriereperspektivet læner sig op af to af de kontingensformler, der 

                                                   
27 Dog med den forskel, at tilpasning fordrer forandring af systemet, men at forandring ikke fordrer tilpas-
ning. 
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blev beskrevet i kapitel 4 (Mit genstandsfelt iagttaget), nemlig de to former læreduelig-

hed og problemløsning & handlingsorientering. Gennem karriereperspektivet skal ele-

ven rustes til at tilegne sig mere viden (læring gennem læring) og forandre og øge kom-

pleksitet gennem omverdensorientering, problemløsning og handlingsorientering. 

Som kompetencebegreb knyttes karriere altså implicit til en faglig udvikling – og 

mere eksplicit til en almen, personlig og social udvikling. Alligevel skal karriereperspek-

tivet tænkes som en del af den faglige udvikling qua det politiske oplæg. 

8.5.2. Karriereperspektivets tidslighed – når fremtiden aktualiseres 

Når karriereperspektivet skal integreres i det fag-faglige arbejde – som det er tilfældet 

på det danske gymnasium efter reformen i ’17 – så bliver særligt karriereperspektivets 

tidslighed væsentligt. 

De seks semantikker i karriereteorien (kapitel 2) forholder sig alle til både fortid, nutid 

og fremtid. Særligt det at klæde på til at agere i nutiden og fremtiden er essentielle tids-

ligheder af karriereteorien. Der kan argumenteres for, at semantikkerne i karriere- og 

vejledningsteorien beskriver tid kronologisk og direkte fremadskridende – fortiden er 

noget, der er sket, nutiden sker nu, og fremtiden er noget, der vil komme til at ske. 

I en mere systemteoretisk genbeskrivelse vil semantikkernes – og samlet set karriere-

perspektivets – tidslighed i stedet forstås gennem temporalitet. Jf. den systemteoretiske 

optik så kan tid kun forstås som nutid. Vores blik på fremtid og fortid skal forstås som 

en aktualisering gennem nutid. Tid består, jf. kapitel 3, hverken af en begyndelse (fortid) 

eller en slutning (fremtid). Hvilke konsekvenser har det for den didaktiske konstruktion 

af karriereperspektivet og genbeskrivelsen af semantikker, hvis tid forstås temporalt 

frem for kronologisk? 

En mulig konsekvens er en anerkendelse af, at når eleven forestiller sig sin fremtidige 

karriere, så er det med udgangspunkt i fremtiden, som den ser ud i nutiden, samtidig 

med at forestillinger om fremtiden – og ageren i nutiden – er præget af forestillingen 

om bagudrettede hændelser. 

Det betyder også, at et begreb som karriere (-kompetence, -læring og –perspektiv), 

der netop skal handle om at klæde på til fremtiden, ikke har mulighed for at forudsige 
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selvsamme, hvorfor undervisningen i relation til karriereperspektivet må planlægges re-

trospektivt og – igen – med ryggen til fremtiden. Det karriereperspektiv, der undervises 

i og som skal klæde eleverne på til fremtiden, kan ikke specificeres på forhånd. Dermed 

kan den fremtid, der konstrueres i nutiden (eksempelvis gennem et fokus på karriere-

perspektivet), være i uoverensstemmelse med den faktiske fremtid. 

Det, der yderligere kan gøre karriereperspektivet svært tilgængeligt i et tidsperspektiv, 

er, at det skal integreres direkte i fagene (når det er relevant) jf. det politiske oplæg. Fa-

gene og den fag-faglige viden kan godt operere i nutiden – eller i det som Qvortrup 

(2010) kalder en evig øjeblikkelighed eller et nutids-altid – hvor både fortiden og fremti-

den kan forholde sig til nuet. Eksempelvis kan nutiden kobles til fortiden gennem ”det vi 

nåede i går” og fremtiden ved at orientere sig efter læreplanen og indholdets fremadskri-

den. Det er med andre ord muligt i det fag-faglige arbejde at orientere sig efter en kalen-

dertid og dermed en fastlagt fortid, nutid og fremtid (relativt). Karriereperspektivet, der 

som tidligere skrevet ikke er en fag-faglig kompetence, men en almen eller ikke-faglig 

kompetence, er langt mindre specifik ift. tidsligheden. På den ene side skal perspektivet 

anskueliggøres i forhold til fremtiden, hvilket på den anden side ikke kan lade sig gøre 

qua tidens temporalitet. Fremtiden kan kun fikseres i nuet, men kan aldrig påvirke suc-

cesen af fremtiden. 

8.5.3. Karriereperspektivets socialdimension – Individet og det kollektive 

På samme måde som de forskellige semantikker ikke gensidigt udelukker hinanden, er 

det ligeledes en væsentlig pointe fra genbeskrivelserne, at det individuelle og det kollek-

tive fokus ikke udelukker hinanden. Det vil sige, at der gennem kollektive læreprocesser 

godt kan ske en individuel erkendelse, ligesom individuelle refleksioner godt kan føre til 

kollektive læreprocesser. Dog er det en væsentlig pointe i den systemteoretiske genbe-

skrivelse, at systemreferencen ved samtlige semantikker er det psykiske system – altså 

individet. Uanset om der skrives om kollektive eller individuelle læreprocesser i karri-

ere- og vejledningsteorien, så er karriereperspektivet knyttet til eleven som individ og 

ikke som (rollen) elev. Der er altså et gennemgående individuelt fokus i genbeskrivel-

serne. 
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Qua det systemteoretiske blik på den realiserede læreplan og kommunikation skal oven-

stående ikke forstås som, at alle individer dermed får det samme ud af en læreproces, 

der i sit udgangspunkt var tænkt kollektivet. Til det er et hvert system for lukket. Der er 

altså en hensigt med karriereperspektivet, men selve resultatet af denne hensigt er ufor-

udsigeligt. Om eleven tilslutter sig kommunikationen, og enten antager eller afviser den, 

er ikke givet på forhånd. 

I de kollektive læreprocesser omkring karriereperspektivet er interaktionssystemet – 

som i alle andre undervisningssammenhænge – tilstede så længe, der er nærvær og/el-

ler tilstedeværelse. Dvs. at karriereperspektiver, som alt anden undervisning, kun kan 

gøres til genstand for undervisningens kommunikation, så længe der er nærvær og/eller 

tilstedeværelse. Det øjeblik, der ikke længere er nærvær og/eller tilstedeværelse, ophø-

rer interaktionen. 

8.6. En iagttagelse af anden orden af genbeskrivelserne 

Genbeskrivelserne af semantikkerne giver ikke nogle klare didaktiske pejlemærker for, 

hvordan karriereperspektivet skal ’gøres’ i en undervisningskontekst. I stedet viser gen-

beskrivelserne, og de følgende refleksioner, den meningshorisont, som semantikkerne 

åbner op for. 

På den ene sider skubber genbeskrivelserne karriereperspektivet længere væk fra den 

praksis, som de skal integreres i jf. gymnasiereformen i 2017. De bliver abstrakte iagtta-

gelser af et begreb, der på mange måder er abstrakt i forvejen.  

På den anden side kan der også argumenteres for, at det omvendte sker – at genbeskri-

velserne trækker karriereperspektivet tættere på den praksis, som de skal integreres i. 

Genbeskrivelserne åbner op for en horisont af mulige aktualiseringer og potentialer. 

Selvom én semantik står i centrum for undervisningens kommunikation, er der andre 

mulige aktualiseringer, jf. mening som enheden af forskellen mellem aktualitet ˥ poten-

tialitet. 

Genbeskrivelserne viser, at de enkelte semantikker ikke gensidigt udelukker hinan-

den, men blot ikke kan aktualiseres samtidig. Dermed åbnes det didaktiske muligheds-

rum – karriereperspektivet kan konstrueres og didaktiseres på en lang række legitime 
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måder. Perspektivet bliver på den måde mere tilkoblingsegnet og meningsfuldt i praksis 

– både for lærerne, der skal undervise i karriereperspektivet, og for eleverne, hvis karri-

erekompetence og karrierelæring er i fokus. Dette udfoldes yderligere i kapitel 13. 

8.7. Sammenfatning 

Formålet med dette kapitel har været at genbeskrive de seks semantikker, der i første 

omgang blev iagttaget i karriere- og vejledningsteorien (kapitel 2). Genbeskrivelsen af 

de seks semantikker er blevet gjort i en systemteoretisk ramme, hvor de i par udgjorde 

forskelle. På baggrund af genbeskrivelserne argumenterer jeg for, at semantikkerne ikke 

udelukker hinanden gensidigt, men at de ikke kan aktualiseres på samme tid, at seman-

tikkernes tidslighed kan forstås som temporal frem for kronologisk, samt at et fokus på 

kollektive læreprocesser ikke udelukker individuel udvikling og vise versa. 

Skematisk kan de genbeskrevne semantikker sættes op på følgende måde; 

Karriere Uddannelser skal:  Øge individets integration 

i samfundet 

 

Læring Karriereperspektivet som en intenderet forandring, der 

fører til ændringer i systemets 

strukturer og dermed også til 

ændringer i fremtidige læ-

rings-, forståelses-. erkendel-

ses- og handlemuligheder gen-

nem både kompleksitetsredu-

cering og opbygning. 

Udvikling Karriereperspektivet som en ikke-intenderet, medløb-

ende eller upåagtet forandring 

Valg Karriereperspektivet som aktive selektioner, der stabili-

serer det psykiske system (in-

dividet) 
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Tilfældighed Karriereperspektivet som systemets operationer ud fra 

selvskabt ubestemthed og til-

svarende usikkerhed 

Tilpasning Karriereperspektivet som en reduktion af intern kom-

pleksitet og som en elimine-

ring af systeminterne vanske-

ligheder 

Forandring Karriereperspektivet som strukturforandringer forudsat 

af hændelser 

Figur 7. Semantikkerne genbeskrevet 

Genbeskrivelserne bliver interessante i en analytisk sammenhæng – hvor de også an-

vendes senere – da formen netop siger noget om iagttagelsen, der laves. Måden karrie-

reperspektivet iagttages på og konstrueres på i de tre læreplansniveauer kan løbende 

henvise til forskellige former – eller samme distinktion, men vende dem forskelligt. 

I de følgende tre kapitler iagttages det, hvordan karriereperspektivet bliver konstrue-

ret på hhv. det politiske, programmatiske og praktiske læreplansniveau. Dernæst følger 

en analyse af elevernes syn på karriereperspektivets relevans. Analyserne viser på 

samme måde som genbeskrivelserne en mangfoldighed af fortolkning af, hvad karriere-

perspektivet må og kan rumme. Genbeskrivelserne bringes – sammen med semantik-

kerne fra karriere- og vejledningslitteraturen – i spil i de kommende analyser, når de 

bliver bragt i spil i kommunikationen. 
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9. Konstruktionen af karriereperspektivet 
på det politiske læreplansniveau 

Nærværende kapitel består af analysen af det politiske læreplansniveau. Analysen har sit 

udgangspunkt i den overordnede genstand for iagttagelsen ’gymnasiets læreplaner ˥ alt 

andet’ (jf. kapitel 7), samt ledeforskellen ’karrierelæring, kompetence og -perspektiv˥ alt 

andet’28. 

Begreberne karrierelæring og –kompetence blev først introduceret med reformen i 

2017, men må særligt på det politiske læreplansniveau ses som et led i en bredere udvik-

ling af retorikken omkring gymnasiets formål og gymnasiets funktion. Det er derfor væ-

sentligt, at begreberne ikke ses isoleret, men som en del af denne større retorisk udvik-

ling. 

Kapitlet indledes med en analyse af, hvordan undervisningens ordning træder frem 

på det politiske læreplansniveau. Denne del af analysen inddeles endvidere i to delanaly-

ser; én om gymnasiets formål mellem tradition og fremtid og én om, hvordan karriere-

perspektivet semantisk træder frem på det politiske læreplansniveau. Dernæst følger en 

analyse af karriereperspektivets eksplicitte og implicitte rækkefølge og udvalg på det po-

litiske læreplansniveau.  

9.1. Gymnasiets formål mellem tradition og fremtid 

I det følgende analyseres gymnasiets formål, som det er præsenteret i både den nuvæ-

rende og tidligere (historiske) bekendtgørelser. Jeg er bevidst om, at gymnasiet som or-

ganisation har gennemgået en lang række reformer i perioden (som blandt andet gen-

nemgået i Haue, 2004, samt Qvortrup & Ljungdalh, 2019), og at nærværende gennem-

gang ikke giver det fuldstændige billede af gymnasiets ændringer. De i alt seks formåls-

beskrivelser, der analyseres i det følgende, repræsenterer alene de bekendtgørelser, hvor 

selve gymnasiets formål er blevet omskrevet, og hvor der kan ses et skift i den retorik, 

som bruges om netop gymnasiets formål. I analysen inddrages formålsbeskrivelsen fra 

fire perioder, der hver især markerer et skifte i retorikken omkring gymnasiets formål 

                                                   
28 En oversigt over de inkluderede dokumenter findes i bilag 9. 
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(historisk set almendannelse og studieforberedelse) og indlejrede omverdensoriente-

ring. Et sådan skifte i retorikken sker ikke fra den ene dag til den anden, men sker gen-

nem en løbende fokusering og refokusering af begreber. Derfor kunne skellet mellem de 

fire perioder godt være sat anderledes, havde en anden analyseret teksterne. I relation 

til denne afhandling har det været nødvendigt at sætte skellene mellem perioderne, så 

de både imødekom ændringer i formålsbeskrivelser og retorikken omkring gymnasier-

nes funktion (uddannelse kontra selektion), orientering mod omverden og livet efter 

gymnasiet, herunder vejledning. 

At karriereperspektivet som begreb bliver analyseret i relation til gymnasiets overord-

nede formål, er på det politiske læreplansniveau initieret i både udkastet til reformarbej-

det – ’Fra elev til studerende’ og i aftaleteksten. Dette adresseres løbende i analysen. 

9.1.1. Første periode 

Den første periode løber fra Den lærde Skole (1850) til og med fødslen af det grendelte 

gymnasium i 1903. 

Gennem tiden har almendannelse og forberedelse til videre studier historisk stået cen-

tralt som gymnasiets formål. Allerede i den første formålsparagraf for det lærde skole-

væsen29 fra 1850 står der; 

”Den lærde Skoles Bestemmelse er at meddele de den betroede Disci-

ple en Underviisning, der kan føre til en sand og grundig almindelig 

Dannelse og med det samme, saavel ved Kundskab som ved Sjæleev-

nernes Udvikling, på bedste Maade forberede til det academiske Stu-

dium af de Videnskaber og Fag, til hvilke den enkelte føler Kald”. 

(Her gengivet fra; Winther-Jensen, 2019, s. 6) 

Her kan dannelse og forberedelse til videre studier iagttages som ligeværdige formål. 

Dog er ordlyden betydelig anderledes end i de senere reformer. Der skrives om ’betroede 

disciple’, en ’sand og grundig almindelig dannelse’ og et ’kald’ – alt sammen noget, som 

understreger et religiøst udgangspunkt. Den lærde skole havde som formål at uddanne 

                                                   
29 Den lærde Skole er forgængeren til gymnasiet. Gymnasiets fødsel markeres med ’Lov om højere almen-
skoler’ fra 1903. 



 

 

145 

de få udvalgte eller udpegede (”betroede”) og betro dem den sande viden (”en sand og 

grundig almindelig dannelse”). Der er tale om et dannelsesideal, som betoner den for-

male dannelse, herunder ”sjæleevnernes udvikling”. Orienteringen mod omverdenen og 

tilkoblinger til livet efter gymnasiet blev beskrevet som et Kald. Netop et karrierekald 

konnoterer en spirituel eller religiøs kobling (Duffy & Sedlacek, 2007), der er fjern fra de 

senere formålsbeskrivelser30. Formålsparagraffen fra Den lærde Skole anno 1850 fast-

lægger retningen af uddannelsessystemets ydelser og kondenserer forventningerne31 til 

uddannelsessystemet i en religiøs retning. Betoningen af den formale dannelse og ’Kal-

det’ kan iagttages som et mål og et undervisningsideal om menneskelig perfektion (Luh-

mann & Schorr, 1988, 2000). Der var således tale om et uddannelsessystem, hvis ideal 

var det moralsk fuldendte menneske. Lærerens rolle var her at formidle en orden, der 

allerede var (guddommeligt) bestemt (Qvortrup & Keiding, 2017). 

Ved fødslen af det grendelte gymnasium (ved ’Lov om højere almenskoler’ fra 1903) 

beskrives gymnasiets formål om almendannelse ligeledes som en forudsætning for vi-

dere uddannelse; ”Gymnasiet giver i Tilslutning til Mellemskolen gennem 3 eetaarige 

Klasser sine Elever en fortsat højere Almenundervisning, som tillige afgiver det nød-

vendige Grundlag for videregaaende Studier.” (Lov om højere Almenskoler, 24. april 

1903, 1903, citeret fra danmarkshistorien.dk). Ved de afsluttende eksaminer, skulle ele-

verne ”(…) godtgøre, at de have naaet den aandelige Modenhed og tilegnet sig den 

Kundskabsfylde, der er sat som Undervisningens Maal.” (Lov om højere Almenskoler, 

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 24. april 1903, citeret fra danmarkshi-

storien.dk). Der kunne således fortsat iagttages et undervisningsideal om menneskelig 

perfektion. Gymnasiets omverdensorientering kan i denne periode primært reduceres til 

kirken og uddannelsessystemet selv. Det fremgår, at ”Enhver, der har bestaaet Studen-

tereksamen, har Ret til at lade sig indskrive ved Universitetet som akademisk Borger.” 

(Lov om højere Almenskoler, Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 24. april 

                                                   
30 Om end fortsat til stede i nyere karriereteori (Duffy & Sedlacek, 2007). 
31 Denne kondensering af forventninger, der fastlægger retningen for uddannelsessystemets ydelse, kaldes 
kontingensformler, hvilket der er redegjort for med udgangspunkt i Luhmann & Schorr (1988) i afhand-
lingens teorikapitel. 
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1903, citeret fra danmarkshistorien.dk). Den overordnede hensigt kan således fortsat 

iagttages som dannelse af gode, kristne borgere. 

9.1.2. Anden periode 

I februar 1959 nedsatte Undervisningsministeriet et læseplansudvalg for gymnasiet, hvis 

opdrag var at afgive en betænkning med forslag til ændringer, ”(…) som udvalget måtte 

anse for formålstjenlige for at gøre gymnasieundervisningen og studentereksamen 

tidssvarende, uden at dens kvalitet som grundlag for videregående studier forringes.” 

(Læseplansudvalg for gymnasiet, 1959, s. 5) I et længere afsnit om gymnasiets formål 

skriver udvalget, hvordan de to formål – ”(…) en fortsat almendannende undervisning, 

som tillige giver det nødvendige grundlag for videregående studier (…)” (Læseplans-

udvalg for gymnasiet, 1959, s. 20) – ikke skal ses som uafhængige af hinanden til trods 

for, at gymnasiets ”(…) dobbelte målsætning har givet anledning til adskillige diskussi-

oner (…)” (Læseplansudvalg for gymnasiet, 1959, s. 20). De to formål skal derimod ses 

som et dobbelt formål, der tjener samme hensigt; hvad de kalder den almene dannelse 

og den specielle dannelse. Sammen giver de eleverne ”(…) det nødvendige overblik og 

de nødvendige kundskabsmæssige og intellektuelle forudsætninger for at påbegynde 

deres egentlige faguddannelse.” (Læseplansudvalg for gymnasiet, 1959, s. 20). 

Denne dobbelte målsætning, hvor almendannelse og studieforberedelse ses som lige-

værdige formål, kan ses i den vedtagne gymnasielov fra 1959. Heri fremgår det, at for-

målet med gymnasiet er ”(…) en fortsat almendannende undervisning, som tillige giver 

det nødvendige grundlag for videregående studier og slutter med en prøve (studenter-

eksamen)” (her gengivet fra Læseplansudvalg for gymnasiet, 1959, s. 20, men samme 

ordlyd i 199032). Med reformen i 1959 kan det samtidig iagttages, at uddannelsessyste-

met – qua samfundets stigende kompleksitet – nu måtte forholde sig til, at både under-

visningens ordning og rækkefølge må vælges af nogen. Den guddommelige indblanding 

er helt ude af formålet i 1959. Undervisningens ordning og rækkefølge kunne derfor her-

efter altid potentielt være valgt anderledes. Hvem der vælger – og i særlig grad; med 

hvilken systemreference det valg træffes (udvalget) – aktualiseres mere og mere som 

samfundet øger sin kompleksitet (Qvortrup & Keiding, 2017). 

                                                   
32 Lov om gymnasiet m.v., 1990 
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Fra gymnasiereformen i 1959 begyndte man på gymnasierne at tilbyde både indivi-

duel erhvervsvejledning og kollektiv erhvervsorientering. ”Ved erhvervsorientering for-

stås i denne lov de former for erhvervsvejledning, der ydes kollektivt, og hvis formål er 

at tjene som forberedelse til valget af erhverv eller uddannelse. Individuel erhvervsvej-

ledning er den bistand, der ydes den enkelte, som ønsker hjælp ved valget af erhverv 

eller uddannelse.” (Forslag til Lov om erhvervsvejledning, 1961, s. 385) Både den indivi-

duelle vejledning og den kollektive erhvervsorientering blev gennemført af vejledere an-

sat ved arbejdsanvisningskontoret, der skulle stå ”(…) til rådighed med bistand ved til-

rettelægning og gennemførelse af erhvervsorientering, herunder inden for skolevæse-

net” (Forslag til Lov om erhvervsvejledning, 1961, s. 387). Den individuelle vejledning 

skulle ”(…) sigte mod, at der ved erhvervsvalget kan tages hensyn til personlige inte-

resser og forudsætninger samt til forholdet mellem disse og de fremtidige muligheder 

inden for de i betragtning kommende fag eller fagområder, således at den enkelte ud 

fra såvel sit eget som fra et samfundsmæssigt synspunkt opnår en tilfredsstillende pla-

cering i arbejdslivet.”  (Forslag til Lov om erhvervsvejledning, 1961, s. 385) Der begyn-

der således fra det politiske læreplansniveau at være en øget orientering mod erhvervsli-

vet og gymnasiets omverden. 

I loven fra 1959 ses det også, hvordan gymnasiets hensigt ikke længere refererer til den 

menneskelige perfektion, men i stedet til et romantisk dannelsesideal. Det guddomme-

ligt bestemte og den moralske perfektion var således ikke længere en del af gymnasiets 

formål. Derimod fremgår det særligt af betænkningen, at der fokuseres på den individu-

elle dannelse og på at gøre eleverne i stand til at mestre deres eget liv og deres fremtid. 

Det fremgår blandt andet, at eleverne ved studentereksamen skal godtgøre, ”(…) at de 

har nået den modenhed og kundskabsfylde, der er sat som undervisningens mål.” (For-

slag til Lov om gymnasieskoler, 1958) 

Selvom en endt studentereksamen gav ”(…) ret til indskrivning ved universiteterne 

og efter de derom gældende regler ret til indskrivning ved andre højere læreanstalter” 

(Forslag til Lov om gymnasieskoler, 1958, Børne- og undervisningsministeriet, 1987) og 

at eleverne undervejs i uddannelsen modtog kollektiv erhvervsorientering, så kan den 
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overordnede hensigt med uddannelsen ses som en individuel dannelse. Omverdensori-

entering er overordnet set fortsat lille (Forslag til Lov om ændring af lov om gymnasie-

skoler og studenterkursus, 1977). 

Formålet med gymnasieskolen forblev det samme gennem en række reformer til og med 

gymnasiereformen i 1990. Der kan dog observeres et nyt skifte i uddannelsessystemets 

hensigt. Der er nu mindre fokus på elevens individuelle dannelse. I stedet fokuseres der 

mere på elevernes læringsevne og deres orientering mod livet efter gymnasiet. Det skifte 

kan blandt andet ses ved, at eleverne ikke længere ”blot” skal have ’uddannelses- og er-

hvervsorientering’, men nu også kan modtage individuel uddannelses- og erhvervsvej-

ledning. Det fremgår, at behovet ”(…) for indførelse af uddannelses- og erhvervsvejled-

ning må bl. a. ses i forbindelse med planlægningen af de videregående uddannelser.” 

(Forslag til Lov om ændring af lov om gymnasieskoler og studenterkursus., 1977, s. 

4654).  Der er således tale om en øget fokusering på, hvordan uddannelsessystemet kan 

forberede eleverne på fremtiden (i relation til uddannelse og erhverv). Denne fokusering 

kobles dog fortsat ikke direkte til fagene og det faglige arbejde, men tænkes derimod 

som noget, der ligger uden for fagene. Noget som stadig kan genkendes i mulighederne 

for individuel vejledning på gymnasierne og i den uddannelses- og erhvervsorientering, 

som StudievalgDanmark står for.  Et andet tegn på, at uddannelsessystemets kontin-

gensformel ændres på det politiske læreplansniveau gennem uddannelsespolitik i denne 

periode, er, at det fra reformen i 1990 ikke længere fremgår, at eleven ved eksamen skal 

vise, at de har opnået modenhed. 

Samtidig kommer der med reformerne mellem 1987-1990 et større fokus på elevernes 

individuelle valgfrihed. Blandt andet gennem en større valgfrihed blandt en række valg-

fag samt gennem indførelsen af niveauopdeling i fag mellem hhv. mellemniveau og højt 

niveau (med krav om valg af mindst to fag på højt niveau). 

9.1.3. Tredje periode 

Fokuseringen på gymnasiets studieforberedende formål og elevernes evne til at overføre 

deres viden, færdigheder og kompetencer fra gymnasiet til videregående uddannelser 

accentueres yderligere med reformerne i perioden 2003-2007. I både bekendtgørelsen 

fra 2004 og 2007 lyder formålet således: 
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”§ 1. Uddannelsen til studentereksamen (stx) (det almene gymnasium) 

indgår (…) i et samlet gymnasialt system, som er studieforberedende 

og almendannende, og som giver grundlag for videregående uddan-

nelse.”  (Undervisningsministeriet, 2004, 2007) 

Selvom der stadig er tale om to ligeværdige formål, bliver der mellem reformen i 1990 

og reformen i 2004 for første gang byttet rundt på de to formål. I stedet for at have al-

mendannelsen stående først, er det nu studieforberedelse, som står først. Desuden sker 

der en ’fordobling’ af det studieforberedende perspektiv, da det både står som reel stu-

dieforberedelse først og som grundlag for videregående uddannelse til sidst. Denne æn-

dring og fordobling kan syne lille, men viser med tydelighed, at uddannelsessystemet i 

højere og højere grad orienterer sig mod dét at lære at lære, og sætter dette i forgrunden 

som systemets egentlige hensigt og kompleksitetsreducerende funktion. Uddannelser-

nes og undervisningens hensigt bliver derfor læringskompetencen i sig selv (Qvortrup & 

Keiding, 2017). Dette skift kan ses som en konsekvens af, at der er kundskaber, færdig-

heder og kompetencer, som uddannelsessystemet – i nuet – ikke kan ruste eleverne til. 

Derfor skal eleverne rustes til selv at tilegne sig relevante kompetencer, som der kan 

blive behov for i fremtiden (Qvortrup & Keiding, 2017). Som skrevet i kapitel 4 (’Mit 

genstandsfelt iagttaget’) er der med kontingensformlen læreduelighed – eller lære at 

lære – ikke tale om et radikalt brud med dannelsestanken, men blot tale om en respeci-

fikation. Derfor er det heller ikke sådan, at den ene nødvendigvis udelukker den anden, 

hvorfor de to – dannelse og studieforberedelse – også fortsat indgår som et naturligt par 

i gymnasiets formål. Men ses der på ordlyden – eller måske mere konkret ordplacerin-

gen – i bekendtgørelserne, er det tydeligt, at forholdet mellem de to – hvad der træder i 

forgrunden, og hvad der placeres i baggrunden – ændrer sig. 

Samtidig kan der i perioden 2004-2007 også iagttages en individualisering af særligt 

elevernes muligheder for at orientere sig ind i gymnasiet og mod livet efter gymnasiet. 

Elevernes valg står centralt i reformerne med indførelse af studieretninger. Eleverne 

skal således fra reformen i 2004 træffe et mere langsigtet valg af studieretning i 9. 

klasse, som både kan have konsekvenser for deres gennemførsel, deres trivsel og deres 
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videre muligheder for at vælge videregående uddannelse efter gymnasiet. Dette valgfo-

kus er stærkt individualiseret. Eleven kunne modtage ”(…) individuel rådgivning og 

vejledning om gennemførelse af uddannelse” 33, men kravet om den kollektive uddan-

nelses- og erhvervsvejledning var ikke længere en del af gymnasiets bekendtgørelse fra 

2004.  Der er således hverken et kollektivt element eller en tydelig fokusering på, hvad 

eleverne kan/skal efter endt uddannelse. Derimod er der fokus på den enkelte elev og på 

fastholdelse. Det individuelle perspektiv bliver yderligere forstærket af, at der et stort fo-

kus på selvstændigt, individuelt arbejde og udvikling af faglige og personlige kompeten-

cer. 

9.1.4. Fjerde periode 

Udvikling af særligt de faglige, men også de personlige, kompetencer forstærkes yderli-

gere med den seneste gymnasiereform fra 2017, samtidig med at gymnasiets orientering 

mod omverden accentueres. Et sted, hvor den ændring kan iagttages, er allerede i gym-

nasiets hovedformål, altså i gymnasiebekendtgørelsens §1. Med reformen og ændringen 

i bekendtgørelsen i 2017 blev de to formål – almendannelse og studieforberedelse – 

nemlig for første gang formelt adskilt. Der var således ikke længere tale om et ’og’ (som i 

bekendtgørelsen fra ´04 og ´07) eller et ’som tillige’ (som i bekendtgørelsen i 1990 og 

tidligere), der markerer en vis form for ligeværd. I stedet var der i denne bekendtgørelse 

en klar adskillelse mellem de to formål. Denne adskillelse står skrevet på følgende måde: 

”§ 1. Formålet med uddannelserne omfattet af denne lov er at forbe-

rede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner 

sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kom-

bination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fa-

gene.” (Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser, 2020, 

egen markering)34 

                                                   
33 StudieValg, der blev oprettet i 2004, havde også et stærkt individorienteret fokus (Bekendtgørelse om 
vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, 2004). Først i Studievalgsbekendtgørelsen i 
2008 blev det indskrevet, at vejledning kunne tilbydes kollektivt (Bekendtgørelse om vejledning om valg 
af videregående uddannelse og erhverv (Studievalgsbekendtgørelsen), 2008) 
34 Det skal tilføjes, at samme formulering også kan ses i gymnasiebekendtgørelsen fra 2004 og frem, men 
at den ikke står som den første paragraf og dermed ikke som det bærende formål. 
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I denne nyeste bekendtgørelse over gymnasiets formål træder den almene dannelse så-

ledes tilbage som noget, der skal understøtte forberedelsen til videregående uddan-

nelse (studieforberedelse)35. Mens hhv. almendannelse og studieforberedelse således fra 

gymnasiets etablering til reformen i 2005 overordnet set bliver adskilt som to forskellige 

begreber, bliver det med reformen fra 2017 tydeligt, at de to begreber i langt højere grad 

tænkes sammen i det politiske udgangspunkt – eller at studieforberedelse ligefrem har 

forrang ift. almendannelsen. Med reformen i 2017 går almendannelse m.a.o. fra at være 

et mål i sig selv til i højere grad at være et middel, der fremmer og understøtter det 

øgede fokus på gymnasiets studieforberedende funktion. Som argumenteret for indled-

ningsvist i dette kapitel kan karriereperspektivet ses som en del af denne øgede fokuse-

ring. I bekendtgørelsen kan der ligeledes ses retoriske konsekvenser af den stigende in-

dividualisering eller elevcentrering. Hvor undervisningen tidligere kunne ”føre til en 

sand og grundig almindelig Dannelse” (Den Lærde Skoles bestemmelse fra 1850, her 

gengivet fra; Winther-Jensen, 2019, s. 6), er dannelse nu noget, som eleven tilegner sig 

gennem uddannelse og undervisning. Der er overordnet tale om et dannelsesopdrag, der 

på det politiske læreplansniveau forstås i tæt relation til viden, kundskaber og fagligt 

indhold (Høringsnotat om Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser, 2016; Under-

visningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 171 Offentligt, Riisa-

ger, 2017). 

Hvor der med de tidligere bekendtgørelser var et større fokus på læreduelighed, er der 

her tale om en fokusering på, at eleverne ikke bare skal rustes til at ’lære mere’, men 

også handle, forandre og udvikle ny viden. Et nedslag i reformen fra hhv. 2004 og refor-

men fra 2017 viser, hvordan den nye kontingensformel præger bekendtgørelserne. Hvor 

                                                   
35 Da ordlyden er så markant anderledes, end ved de foregående formål, samt at fokus på netop studie-

kompetence var massivt i debatten op til reformen, antager jeg, at der er tale om et intentionelt valg. Dog 

skal det nævnes, at der et sted i bekendtgørelsen ikke er byttet rundt på hhv. studieforberedelse og dan-

nelse. Dette er i § 28, hvor det fremgår, at ”Uddannelsesforløbene og undervisningen tilrettelægges, så 

elevernes almendannelse og studiekompetence opnås som et fundament af kundskaber og viden i de en-

kelte fag. Målene for almendannelse og studiekompetence opfyldes gennem uddannelsernes kombina-

tion af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene i løbet af det samlede uddannelses-

forløb.” (Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser, 2020) 
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eleverne med reformen i 2004 (Lov nr 95 af 18/02/2004 - Lov om uddannelsen til stu-

dentereksamen (stx) (gymnasieloven), 2004) og fremefter skulle ”lære at forholde sig 

reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og 

til deres egen udvikling” (§2., stk. 4), ”udvikle faglig indsigt” og opnå ”fortrolighed” (§2, 

stk. 3), ”forudsætninger” og ”forståelse” (§2, stk. 5), skal eleverne fra reformen i 2017 i 

tillæg have ”evne til at håndtere” og ”træffe valg” (§29, stk. 2), ”sættes i stand til at ho-

norere (…) krav” (§29, stk. 3), ”anvende” (§29, stk. 4 og 5), udvikle ”evne til at forholde 

sig til og finde løsninger på faglige problemstillinger, de ikke har mødt før” (§29, stk. 

4), ”indgå i” (§29, stk. 6) og ”arbejde med” (§29, stk. 5 og 6). Eleverne skal altså efter 

den nye reform blive i stand til at handle, agere og ændre både sig selv og samfundet i 

takt med, at samfundet ændrer sig. Samtidig er der også en stor fokusering på, at elever-

nes handlekompetence styrkes gennem en øget omverdensorientering – blandt andet 

ved at inddrage samarbejdspartnere fra erhvervsliv, uddannelsessystemet mv., samt ved 

at arbejde casebaseret og problemløsende. 

Denne refokusering – fra læreduelighed (lære at lære) til handlekompetence (lære at 

handle) – er særlig tydelig i relation til de fire kompetencer – innovative-, digitale- og 

globale kompetencer samt karrierekompetence – der blev integreret som en del af fa-

gene med den nye reformen. 

At undervisningen skal have et innovativt, digitalt og globalt perspektiv – og til en vis 

grad et karriereperspektiv36 - er i sig selv ikke nyt. Kompetencerne bliver ’fremhævet’, 

’understreget’ og/eller ’opdateret’ (og altså ikke eksempelvis ’introduceret’ eller ’ind-

ført’), hvorved det understreges, at der på det politiske læreplansniveau ikke er tale om 

nye kompetencer, men nogle, der gennem længere tid, har været en del af gymnasiets 

funktion. Det nye er, at de bliver beskrevet som (handle)kompetencer, og at de kobles 

direkte til både gymnasiets formål og til de faglige mål og det faglige indhold, hvilket 

blandt andet fremgår af aftaleteksten for 2017-reformen (Undervisningsministeriet, 

2016, s. 21). I afhandlingens kapitel 13 diskuterer jeg, hvorvidt karriereperspektivet – 

blandt andet i forlængelse af ovenstående – kan ses som en del af almendannelsen og 

                                                   
36 Særligt for karrierekompetence er det, at ordet ’karriere’ aldrig før har været anvendt i en gymnasiebe-
kendtgørelse eller aftaletekst, mens de andre ord (innovation, digital og global) har været nævnt. 
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studieforberedelsen, eller om karriereperspektivet gennem karrierekompetence (og 

sammen med de tre andre (handle)kompetencer) skal iagttages som et resultat af en ny 

tredeling af gymnasiets formål. 

I det følgende afsnit analyseres og diskuteres det, hvordan karriereperspektivet på det 

politiske læreplansniveau gøres til genstand for undervisningens kommunikation, og 

hvilke semantikker kommunikationen og konstruktionen af ’karrierebegrebet’ knytter 

sig til. 

9.2. Semantikker på det politiske læreplansniveau 

I den følgende analyse undersøger jeg, hvordan karriereperspektivet kan iagttages på 

det politiske læreplansniveau i relation til undervisningens ordning (hvad skal der un-

dervises i?). Som fremhævet i kapitel 2 kan der i karriere- og vejledningsteorien iagtta-

ges mindst seks forskellige semantikker: Valg, læring, udvikling, tilfældighed, foran-

dring og tilpasning. Disse semantikker blev i afhandlingens kapitel 8 genbeskrevet i et 

systemteoretisk perspektiv. Semantikkerne og genbeskrivelserne er anvendt som iagtta-

gelsespunkter i det følgende. Det er væsentligt at understrege, at semantikkerne og gen-

beskrivelserne har en forskellig vægtning og fokus alt efter, hvordan de træder frem på 

det aktuelle læreplansniveau og i den aktuelle kommunikation. 

På det politiske læreplansniveau forbliver selve indholdet af karriereperspektivet – hvad 

det reelt skal rumme, hvilket stof der skal integreres, hvilke metoder det ligger op til, 

mv. – uformidlet. Karrierekompetence og karrierelæring bliver formuleret alment og 

bredt samtidig med, at det ”(…) tillægges forpligtende værdi uden at være knyttet til 

det begrundede udvalg af indhold i læseplanen.”37 (Hopmann et al,, 1995, s. 353). Dette 

formidles på hhv. det programmatiske og praktiske læreplansniveau. Der kan således 

iagttages et implicit fagligt fokus og et eksplicit meta-fagligt fokus (som beskrevet i kapi-

tel 8). 

                                                   
37 Her er det væsentligt at understrege, at Hopmann ikke skriver om karrierelæring, men om generelle 
brede undervisningstemaer. 
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Ses der udelukkende efter begrebet ’karriere’, er der ikke meget information at hente om 

’hvad det er’ i policy-dokumenterne. Faktisk indgår ordet ’karriere’ blot tre gange i afta-

leteksten (hvoraf det en enkelt gang henviser tilbage til hovedafsnittet om karrierekom-

petence) og blot en enkelt gang i selve bekendtgørelsen. I aftaleteksten introduceres be-

grebet om karrierekompetence første gange i et vedtaget politisk dokument38. Her står 

der: 

”Endelig skal elevernes karrierekompetencer styrkes. Karrierelæring 

skal forankres i det daglige arbejde med fagene, når det er relevant i 

forhold til at opfylde de faglige mål. Eleverne skal opnå indsigt i fage-

nes anvendelse i det omgivende samfund, så de får konkrete erfaringer 

med faget i praksis. Karrierelæring kan endvidere ske via praktikop-

hold og samarbejde med institutioner eller virksomheder og skal sup-

pleres af bedre muligheder for individuel vejledning, som skal give ele-

verne forståelse for egne karriereperspektiver og mulige uddannelses-

valg.” (Undervisningsministeriet, 2016, s. 22)  

I bekendtgørelsen for de gymnasiale uddannelser bliver ovenstående formulering fra af-

taleteksten ’oversat’ til følgende i § 29. stk. 2:  

”Undervisningen skal, hvor det er relevant, indeholde forløb og faglige 

aktiviteter, der styrker elevernes evne til at håndtere valg og over-

gange i uddannelsessystemet. Eleverne skal gennem undervisningen 

opnå viden om og erfaringer med fagenes anvendelse, der modner de-

res evne til at reflektere over egne muligheder og at træffe valg om 

egen fremtid i et studie-/karriereperspektiv og et personligt perspek-

tiv.” (Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser, 2020) 

Som det fremgår af citatet, nævnes hverken ordet karrierelæring eller karrierekompe-

tence i bekendtgørelsen. Der sker således et skift i, hvordan karrierefokusset benævnes 

mellem aftaletekst og bekendtgørelse – fra karrierelæring og karrierekompetence til stu-

die-/karriereperspektiv.  På det politiske læreplansniveau kan der ikke findes nogen 

                                                   
38 Som tidligere skrevet fremgår begrebet også af den daværende regerings reformudspil ’Fra elev til stu-
derende – klædt på til videre uddannelse’ (Regeringen, 2016).   
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umiddelbar forklaring på, hvorfor begreberne ændrer sig – og hvilke konsekvenser det 

potentielt kan have for den praktisk-didaktiske forankring. De to citater inddrages lø-

bende i kapitlet – her er de blot præsenteret i deres helhed. 

I det følgende vil jeg analysere, hvordan de forskellige semantikker træder frem på det 

politiske læreplansniveau. 

9.2.1. Valg og tilfældighed på det politiske læreplansniveau 

Rettes blikket mod teksterne på det politiske læreplansniveau, fylder ’valg’ rigtig meget 

– både valg før gymnasiet (valg af ungdomsuddannelse), i løbet af gymnasiet (herunder 

særligt valg af studieretning) og valg af videregående uddannelse. Alene i aftaleteksten 

indgår ordet ’valg’ over 50 gange (77 i alt, men 25 af dem er i ordet valgfag), mens ’vide-

regående uddannelse’ fremgår 43 gange i teksten. Mest tydeligt bliver fokus på valget i 

den første politiske rammesætning af karrierelæring i bekendtgørelsen; ”Undervisnin-

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

vernes evne til at håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet.” (Bekendtgø-

relse af lov om de gymnasiale uddannelser, 2020) Et muligt bud på, hvad formålet er 

med at integrere et fokus på karriereperspektivet på ungdomsuddannelserne, kan altså 

findes i en håndtering af valg og overgange. Dermed er fokus ikke nødvendigvis på, at 

unge skal ud og vælge noget bestemt – eller matches med noget bestemt. I stedet kan 

dette fokus ses som et forsøg på at skabe grobund for valget som aktive, intenderede se-

lektioner (som i den systemteoretiske genbeskrivelse). 

Ligesom i genbeskrivelsen af valget i et systemteoretisk blik kan der iagttages et netværk 

af selektioner og valg, som de unge opfordres til at tage. Valget af ungdomsuddannelse 

repræsenterer det første valg, og den ”(…) ene vej er ikke bedre end den anden. Men det 

skal være tydeligt for de unge, hvad de enkelte ungdomsuddannelser rummer af mu-

ligheder, og hvilke krav, der stilles.” (Undervisningsministeriet, 2016, s. 1). Det næste 

valg er valget af studieretning, der træffes i løbet af grundforløbet. Om dette valg står 

der i aftaleteksten: ”Forløbet skal introducere eleven til studieretningernes fagområder 

og fag og til de typer videregående uddannelser, som den enkelte studieretning er mål-

rettet mod.” (Undervisningsministeriet, 2016, s. 7). 
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En omstrukturering af netop studieretningerne er et af de store fokusområder i refor-

men, hvilket også klart fremgår af aftaleteksten. Det er forud for reformen vurderet, at 

for mange studieretninger ikke har et klart fremtidsperspektiv – med andre ord ikke le-

der til en specifik videregående uddannelse eller et specifikt fagfelt. 

”Studieretningerne er grupperet inden for de faglige hovedområder, 

der findes i den pågældende uddannelse. Studieretningerne har en 

tydelig faglig profil og er målrettet mod de videregående uddannel-

ser inden for det pågældende fagområde. De fokuserede studieret-

ninger gør det lettere at vejlede eleverne, når de skal vælge studie-

retning (jf. afsnit om grundforløbet), og at hjælpe eleverne til at nå 

en faglig afklaring og et perspektiv for videregående uddannelse (jf. 

afsnit om karrierelæring).” (Undervisningsministeriet, 2016, s. 12) 

Som det fremgår af citatet, skal karrierelæring hjælpe med at understøtte elevernes valg 

af videregående uddannelse. Selvom valg af studieretning udelukkende ligger ved gym-

nasiet som organisation, forsøger der således at koble valget til videregående uddannel-

ser, hvilket varetages af andre organisationer – dog fortsat inden for uddannelsessyste-

met. Her kan der således iagttages et nutids-fremtidsperspektiv. 

Netværket af valg, der kan iagttages på det politiske læreplansniveau, forsøges langt 

hen af vejen at falde som perler på snor – det ene valg fører til det næste. Der kan derfor 

argumenteres for, at der implicit ligger en forventning om, at ’det sidste valg’ – valget af 

videregående uddannelse – allerede skal kendes, eller i det mindste være reflekteret 

over og begrundet, inden valg af ungdomsuddannelse. Her kan der således – i modsæt-

ning til det ovenstående – iagttages et fortids-nutidsperspektiv. Det kan eksempelvis 

iagttages i følgende passus, der henviser til brugen af UddannelsesGuiden; 

”UddannelsesGuiden.dk skal også fremover fungere som en portal, der 

understøtter de unge med informationer i forbindelse med deres valg 

af ungdomsuddannelse. For at sikre, at den unge udfordres og under-

støttes i valg af gymnasial uddannelse og studieretning, skal Uddan-

nelsesGuiden udbygges, så siden tydeligt oplyser den unge om, hvad de 
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forskellige valg af fag og studieretning betyder for adgangen til vide-

regående uddannelser og de eventuelle konsekvenser i forhold til gym-

nasial supplering” (Undervisningsministeriet, 2016, s. 14) 

Som vist i den systemteoretiske læsning af semantikkerne, kan tilfældighed iagttages 

som valgets grundforskel – hvorfor tilfældighed træder i baggrunden, når valget træder i 

forgrunden. Det kommer måske heller ikke som den store overraskelse, at ordet ’tilfæl-

dighed’ ikke fremgår af hverken aftaletekst eller bekendtgørelse, da tilfældigheder i sig 

selv er svære at operationalisere. Der kan dog argumenteres for, at ’tilfældigheder’ allige-

vel netop forsøges integreret på det politiske læreplansniveau, når der eksempelvis i af-

snittet om ’Styrket faglighed’ (overafsnit til karriereperspektivet) står, at ”(…) kravene til 

de unges faglige og studiemæssige kompetencer både ændres og stiger (…)” (Under-

visningsministeriet, 2016, s. 21), og at elevernes ’faglige færdigheder’ og ’kundskaber’ 

derfor skal styrkes. Med dette forsøger det politiske læreplansniveau således at ruste ele-

verne til at navigere i en ukendt verden, hvilket ligger nær for både den karriere- og vej-

ledningsteoretiske semantik (jf. kapitel 2) og den systemteoretiske genbeskrivelse (jf. ka-

pitel 8). Perspektivet kan ses som en konsekvens af, at uddannelsessystemet på det poli-

tiske læreplansniveau i stigende grad kondenserer forventninger i uddannelsessystemet 

i retning af læreduelighed, handlekompetence og omverdensorientering (jf. ovenstående 

afsnit) samt det forhold, at uddannelsessystemet er udspændt mellem en målrettethed 

og et ikke-forudsigeligt resultat. 

På et overordnet niveau kan der dog argumenteres for, at det politiske læreplansniveau 

– implicit – forsøger at minimere tilfældigheder i relation til uddannelse gennem et 

stærkt valg-fokus. Jo flere aktive valg, den unge er i stand til at træffe, jo færre tilfældig-

heder. Gennem ét valg gøres et følgende valg mere sandsynligt end andet. Med den poli-

tiske læreplans fokus på valget kan der argumenteres for, at man søger at stabilisere de 

psykiske systemer (elevernes) egenværdi. Træffer den unge eksempelvis et bevidst og re-

flekteret valg om at gå på stx – og ikke en anden ungdomsuddannelse eller erhvervsud-

dannelse – mindskes sandsynligheden for, at den unge pludselig vil være eksempelvis 

frisør. Træffer den unge dernæst et bevidst og reflekteret valg om at tage en naturviden-

skabelig studieretning med matematik A og kemi B, så mindskes sandsynligheden for, at 
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den unge vælger at læse humaniora. Hertil kommer der dog, at valget– under alle om-

stændigheder, som beskrevet i kapitel 8– træffes temporalt under nogle givne omstæn-

digheder, og at minimeringen af tilfælde aldrig kan garanteres. 

Fokuspunktet om at minimere tilfælde fremgår på det politiske læreplansniveau 

blandt andet af de retningsgivende mål, der blev indført med reformen. Her er det andet 

retningsgivende mål at højne andelen af studenter, der påbegynder en videregående ud-

dannelse. Der holdes øje med målet gennem data over, hvor mange elever der er påbe-

gyndt en videregående uddannelse 27 måneder efter endt studentereksamen. På sigt øn-

sker man også at indsamle data på, hvorvidt valg af videregående uddannelse er beslæg-

tet med valg af studieretning (Børne- og undervisningsministeriet, 2019b). Det retnings-

givende mål knyttes ikke direkte til karriereperspektivet på det politiske læreplansni-

veau, men bliver det på det programmatiske læreplansniveau, hvilket jeg vil vende til-

bage til. 

9.2.2. Udvikling og læring på det politiske læreplansniveau 

’Udvikling’ skrives frem i de politiske dokumenter med enten reference til en organisa-

torisk udvikling eller elevernes udvikling. Dermed kan det iagttages, at en læsning med 

fokus på udvikling ikke kobles eksplicit til karriere. Når udvikling skrives frem med en 

kobling til den organisatoriske udvikling, er det eksempelvis gennem et fokus på kvali-

tetsudvikling, udvikling af pædagogisk praksis mv. Elevernes udvikling bliver også itale-

sat i bekendtgørelsen. Af bekendtgørelsens §1 stk. 3 fremgår det eksempelvis, at uddan-

nelserne ”(…) skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af 

personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og an-

svarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund samt til deres udvik-

ling.” (Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser, 2020). I stk. 3 står der lige-

ledes, at uddannelserne skal udvikle elevernes kreative og innovative evner samt deres 

kritiske sans. Her kobles udvikling således ikke til hverken karriere eller det studieforbe-

redende perspektiv, men derimod til almendannelse. 

I bekendtgørelsens §28, der omhandler uddannelsesforløbene generelt, er der også 

fokus på elevernes udvikling. Her er det dog deres faglige udvikling og ikke den person-

lige som ovenfor. Den faglige udvikling knyttes til både elevernes almendannelse og stu-

diekompetence, som ”(…) opnås på et fundament af kundskaber og viden i de enkelte 
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fag.” (Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser, 2020). I stk. 3 fremgår det, 

at elevernes faglige udbytte løbende skal evalueres, og at eleven gennem evalueringen 

systematisk inddrages i at sætte mål for egen udvikling. 

’Udvikling’ på det politiske læreplansniveau kan med ovenstående eksempler in 

mente godt synes at repræsentere et andet blik på udvikling end det, der ses i en karrie-

reteoretiske og systemteoretiske forståelse af begrebet. Jf. kapitel 8 kan udvikling i både 

den karriereteoretiske og systemteoretiske optik iagttages som noget ikke-intenderet. 

Der er altså i høj grad tale om et begreb, som ikke kan være en del af den officielle lære-

plan, da det – ligesom med tilfældigheder – er svært at operationalisere og omsætte di-

daktisk. Dette står i modsætning til den politiske anvendelse af begrebet udvikling, der 

jo netop i høj grad operationaliseres gennem forskellige organisatoriske og individuelle 

udviklingspunkter. 

Læring optræder som begreb langt mere på det politiske læreplansniveau end udvikling 

og træder således i forgrunden. Iagttager vi udelukkende på de to afsnit, der omhandler 

karriereperspektivet i hhv. aftaleteksten og bekendtgørelsen, træder to ting frem; (karri-

ere)læring knyttes direkte til arbejdet i fagene og med de faglige mål, samtidig med at 

det knyttes til en omverdensorientering. 

At karriereperspektivet knyttes direkte til faget og det faglige indhold kan eksempel-

vis ses i formuleringen: ”Karrierelæring skal forankres i det daglige arbejde med fa-

gene, når det er relevant i forhold til at opfylde de faglige mål.” (Undervisningsmini-

steriet, 2016, s. 22) Den faglige toning kobles til både indsigt, viden og erfaring med fa-

genes anvendelse samt konkrete erfaringer med faget i praksis. I forlængelse heraf kob-

les karriereperspektivet på det politiske læreplansniveau eksplicit til en omverdensori-

entering – blandt andet ved at fremhæve, at karrierelæring kan ske gennem praktikop-

hold og samarbejde med institutioner og virksomheder samt gennem ”(…) indsigt i fa-

genes anvendelse i det omgivende samfund.” (Undervisningsministeriet, 2016, s. 22). 

Her er der således mere fokus på en overførsel af undervisningens indhold til omverde-

nen. 
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Ovenstående fokusering ses som en del af et skifte fra et fokus på ’ren’ læreduelighed 

(lære at lære) til et fokus på handlekompetence (og omverdensorientering) jf. ovenstå-

ende analyse af gymnasiets kontingensformel i de politiske læreplaner. Argumentet er, 

at gennem karrierelæring styrkes elevernes handlekompetence, så de bliver i stand til at 

handle, agere og ændre sig selv – og måske endda også det omgivende samfund. Den 

politiske brug af begrebet ’karrierelæring’ kan dermed spejles mere til den systemteore-

tiske genbeskrivelse af karriereperspektivet som læring (som beskrevet i kapitel 8) end 

det karriere- og vejledningsteoretiske udgangspunkt (som redegjort for i kapitel 2). 

Hvor karrierelæring inden for karriere- og vejledningsteorien ses som læring om karri-

ere i både formelle og uformelle læringskontekster samt alle former for arbejde; faste 

ansættelser, frivilligt arbejde i hjemmet og organisationer osv. (Watts et al., 2015), er 

der i den politiske konstruktion af begrebet tale om en mere snæver forståelse, der pri-

mært må forankres i undervisningen, i fagene, i kernecurriculum og i det meta-faglige 

arbejde. Gennem den faglige forankring skal (samfunds)stof transformeres til skolestof 

(Hopmann et al.,1995). Denne oversættelse mellem skolestof og samfundsstof ’løses’ 

ikke på det politiske læreplansniveau, men adresseres i højere grad på det programmati-

ske niveau (hvor læreplanens indhold specificeres) og i sidste ende hos den enkelte læ-

rer (hvor læreplanens indhold praktiseres). 

9.2.3. Forandring og tilpasning på det politiske læreplansniveau 

Som det fremgår tidligere i afhandlingen (jf. kapitel 2), henviser forandring som karrie-

reteoretisk semantik i særlig grad til kontekstuelle og strukturelle forandringer og har en 

klar reference til et øget fokus på social retfærdighed samt en klar kritik af neolibera-

lisme (Hooley et al., 2018; 2019). I de politiske dokumenter ses der ingen kritik af det 

neoliberale39. 

Det betyder dog ikke, at der ikke er elementer af forandring og social retfærdighed at 

finde i empirien på det politiske læreplansniveau. I gymnasiebekendtgørelsens §1. stk. 4 

                                                   
39 Tværtimod argumenterer Hooley et al. (2018, 2019) for, at det store fokus på valg og individ i politiske 
formuleringer (internationalt), netop ligger i direkte tråd med (forfatternes forståelse af) neoliberalisme, 
der defineres som ”(…) a set of beliefs about how wealth should be produced and distributed: it thus has 
a major impact on the world of work, and consequently, on the way career guidance is conceived and 
practiced.” (Hooley et al., 2018, s. 5) 
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fremgår det blandt andet, at eleverne på de gymnasiale uddannelser skal ”(…) opnå for-

udsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighe-

derne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forstå-

else af såvel det nære som det europæiske og det globale perspektiv.” (Bekendtgørelse 

af lov om de gymnasiale uddannelser, 2020). Her ligger der en forståelse af, at den gode, 

aktive medborger blandt andet bidrager til forandring og dermed udvikling af samfun-

det. 

Mere eksplicit ses koblingen til (en art) social retfærdighed i daværende statsmini-

ster, Lars Løkke Rasmussens (V), afslutningstale i folketinget i maj 2017. Heri kobler 

han eksplicit en reformering af uddannelsessystemet – herunder gymnasiereformen – 

til de svageste elever; 

”I min nytårstale formulerede jeg den ambition, at vi skal gøre alle i 

Danmark til fremtidens vindere. Og særligt dem på kanten. (…) Vi 

skal have bedre gymnasier. Det får vi med vores gymnasiereform. 

(…) Men helt ærligt: De mange dygtige og stærke unge mennesker 

skal nok klare sig. Jeg er langt mere bekymret for de omkring 

50.000 unge mellem 15 og 24 år, der hverken har en uddannelse, er i 

gang med en uddannelse eller har et arbejde. De er i fare for at blive 

efterladt på perronen, mens deres venner suser afsted mod fremti-

den.” (Rasmussen, 2017) 

Ved at fokusere på de grupper i samfundet, der har de sværeste vilkår for valg af uddan-

nelse og senere karrierevej, ligger der således et implicit socialt retfærdigt fokus i en for-

ståelse af, at der skal skabes lige muligheder for forskellige borgere i samfundet (Felby et 

al., 2020). 

Også i en rapport fra ’Udvalget om ligestilling i dagtilbud og uddannelse’ fra juni 2017 

kan karriereperspektivet iagttages med reference til social retfærdighed og den karriere-

teoretiske forståelse af forandring. Heri fremgår det, at ligestilling ”(…) skal tænkes som 

en integreret del af ”karrierelæring” med fokus på karrierekompetence i gymnasiet. 

Unge skal præsenteres for rollemodeller i undervisningsforløb og initiativer om køn og 
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job på og uden for skolen, som har brudt det kønsopdelte uddannelsesvalg og karriere-

veje.” (Nordstrøm, 2017, s. 21) Der gives som eksempel, at gymnasieeleverne kan blive 

præsenteret for mandlige pædagoger og jordemødre og kvindelige økonomer og mekani-

kere – altså karriereveje, der oftest er overrepræsenteret af ét køn. Det er dog væsentligt 

at understrege, at ingen af de to eksempler (Løkke Rasmussens afslutningstale og rap-

porten fra Ligestillingsudvalget) i deres helhed hverken arbejder med karriereperspekti-

vet eller ud fra et perspektiv af social retfærdighed eller italesætter det direkte. 

Som udgangspunkt ligger det politiske læreplansniveau langt nærmere den systemte-

oretiske iagttagelse af karriereperspektiver som forandring, hvor det, jf. kapitel 8, frem-

gik, at karriereperspektivet her handler om strukturforandringer forudsat af hændelser. 

På det politiske læreplansniveau kommer karriereperspektivet som forandring således 

til udtryk gennem et fokus på netop at rammesatte hændelser (undervisningsaktivite-

ter), der fremmer elevernes forståelse for karriere. 

Tilpasning kan som den tidligere analyse (kapitel 8) kan siges at være en grundforskel til 

forandring. I en karriereteoretisk optik handler tilpasning om tilpasningen mellem indi-

vid og miljø, mens tilpasning i den systemteoretiske genbeskrivelse handler om en re-

duktion af intern kompleksitet og som en eliminering af systeminterne vanskeligheder i 

det psykiske system (systemreference; individet/psykisk system), blandt andet gennem 

selvtilpasning og omverdenstilpasning. 

På det politiske læreplansniveau handler tilpasning i høj grad om individets tilpas-

ning til at indgå som aktiv medspiller i et demokratisk samfund; ”Danmark har brug 

for almendannede, selvstændige og ansvarlige unge, der er klar til at møde tilværelsen 

og til at deltage aktivt i et samfund med frihed og folkestyre.” (Undervisningsministe-

riet, 2016, s. 1). I den forstand er der tale om en omverdenstilpasning – individet skal 

tilpasse sig til at indgå aktivt i omverdenen. 

I relation til uddannelse og karriere fremgår det ikke eksplicit i dokumenterne, hvilke 

karriereveje og uddannelser, de unge skal tilpasse sig, da uddannelsessystemet, som tid-

ligere skrevet, hverken determinerer karriereveje eller uddannelsesvalg, men nærmere 

skaber forudsætninger og dirigerer chancer senere i livet. Dog er der i aftaleteksten og i 

det politiske arbejde op til reformen et særligt fokus på de naturvidenskabelige (karri-

ere)veje og fremmedsprog (Undervisningsministeriet, 2016). Heri ligger der således en 
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implicit forventning om, at eleverne i højere grad skal vælge studieretning med ud-

gangspunkt i, hvad samfundet har brug for – og dermed tilpasse sig samfundets (eller 

samfundet som forstået gennem det politiske systems) krav og forventninger. Når der 

under overskriften ”Fokuserede studieretninger med fremtidsperspektiv” står, at for 

mange studieretninger ikke giver ”(…) eleverne gode kort på hånden, når de skal søge 

videregående uddannelse (…)”, hvilket har som konsekvens, ”(…) at mange unge tvin-

ges til at gå omveje i uddannelsessystemet (…)  som forsinker eleverne i deres uddan-

nelse” (Undervisningsministeriet, 2016, s. 11), er der som udgangspunkt tale om en til-

pasning til det politiske systems forventninger om den (relativt) lige vej gennem uddan-

nelsessystemet. 

9.2.4. Opsummerende om ordning på det politiske læreplansniveau 

Ovenstående analyse viser, at det politiske system forholder sig til forskellen valg ˥ til-

fældighed, læring ˥ udvikling og tilpasning ˥ forandring, ved at sætte hhv. valg, læring og 

tilpasning først i kommunikationen og lade tilfældighed, udvikling og forandring for-

blive et potentiale. Analysen har dog vist, at alle seks semantikker træder frem – både i 

den karriere- og vejledningsteoretiske semantik og gennem den systemteoretiske iagtta-

gelse. Det kan iagttages, at der på det politiske læreplansniveau desuden primært henvi-

ses til den samme systemreference som den systemteoretiske genbeskrivelse af seman-

tikkerne – altså til individet (det psykiske system). Det er således ganske tydeligt, at un-

dervisningens ordning ikke kan isoleres fra dens udvalg (eleven). 

Overordnet set peger analysen dog på, at semantikken ’valg’ primært er i forgrunden på 

det politiske læreplansniveau. Der er et gennemgående fokus på at sætte eleverne i 

stand til at træffe valg i en foranderlig og ukendt fremtid. De andre semantikker – tilfæl-

dighed, forandring, tilpasning, udvikling og læring – kan langt hen af vejen ses som 

’hjælpere’ eller ’værktøjer’ til valget. 

Dermed kan karriereperspektivet på det politiske læreplansniveau også ses som et ud-

dannelsespolitisk svar – eller løsning – på en forventet kompleks virkelighed og et kom-

plekst samfund, som eleverne skal ud i og bidrage til efter gymnasiet. Fokuseringen på 

karriereperspektivet og valget ligger i forlængelse af det perspektivskifte i uddannelses-
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systemets kontingensformel, som kan iagttages i bekendtgørelserne. Fra moralsk per-

fektion gennem en fokusering på ’Kaldet’ og en sand dannelse, til en romantisk dannel-

sesforestilling om elevens individuelle dannelse og mestring af eget liv og egen fremtid 

(på egne præmisser). Herfra videre til læreduelighed med fokus på læringskompetence 

som værdifuld i sig selv og en stigende individualisering af elevens valg og valgprocesser 

frem til nutidens kontingensformel, der fokuserer på handlekompetence og omverdens-

orientering. Eleverne skal i stigende grad sættes i stand til at ændre sig selv, handle og 

agere i et samfund under konstant forandring. 

Konstruktionen af karriereperspektivet på det politiske læreplansniveau medfører der-

med spørgsmål om, hvornår eleverne skal møde det givne indhold (rækkefølgen - tidsdi-

mensionen), og hvem karrierelæring henviser til (udvalg – socialdimensionen). 

9.3. Rækkefølge på det politiske læreplansniveau 

Hvordan og i hvilken rækkefølge eleverne skal møde karrierelæring i undervisningen, 

forholder det politiske læreplansniveau sig kun implicit til. I bekendtgørelsen står der, at 

karriereperspektivet kan integreres i undervisningen og fagene, ”hvor det er relevant”. 

Beslutningen om rækkefølge må derfor træffes inden for uddannelsessystemet på de to 

andre læreplansniveauer; det programmatiske og det praktiske. 

Rækkefølgen kobles dog implicit til et kontinuum af (karriere)læring. Der ligger såle-

des både noget karrierelæring før, under og efter gymnasiet, som det politiske lære-

plansniveau forholder sig til. I aftaleteksten ligger der en implicit forventning om, at ele-

verne skal bygge videre på den karrierelæring, de har haft i grundskolen, hvor eleverne 

har karrierelæring ifm. eksempelvis praktik, brobygning og det obligatoriske emne ’Ud-

dannelse og job’. Den karrierekompetence, som eleverne har ’modnet’ i grundskolen, 

forventes at ligge til grund for deres valg af eksempelvis ungdomsuddannelse; ”Der er 

mange veje at gå, når man som ung er færdig med folkeskolen og skal træffe valg om 

uddannelse og job (…). Den ene vej er ikke bedre end den anden. Men det skal være ty-

deligt for de unge, hvad de enkelte ungdomsuddannelser rummer af muligheder, og 

hvilke krav, der stilles.” (Undervisningsministeriet, 2016, s. 1). Dette ligger i tråd med 

den øgede accentuering af valget, hvor det forventes, at ét aktivt valg automatisk leder til 

det næste – eller som udelukker andre. 
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Det kan iagttages, at rækkefølgen på det politiske læreplansniveau forholder sig til 

både fagenes og temaets progression samtidig med, at der tages højde for den”(…) for-

modede indvirkning på eleverne og deres udvikling mod at blive selvstændige indivi-

der.” (Hopmann et al., 1995, s. 360) Dog er det fortsat på et relativt overfladisk niveau, 

som det nu engang er på det politiske læreplansniveau og i det politiske systems kom-

munikation om uddannelsessystemets organisationer jf. kapitel 4. 

Netop fordi karriereperspektivet konstrueres ind i et kontinuum af karrierelæring på det 

politiske læreplansniveau, ligger der et implicit aspekt af, at karrierelæring skal tænkes i 

relation til livslang læring40. Individet skal løbende opøve evnen til at forstå egne karrie-

reperspektiver og træffe valg om egen fremtid baseret på læring i fortid og nutid samt 

forberedes til videre uddannelse og karriere. Gennem det stigende fokus på at vælge ’rig-

tigt’ og til en vis grad hurtigt (jf. de retningsgivende mål) kan det antages, at karrierelæ-

ring på det politiske læreplansniveau konstrueres, så det også understøtter økonomisk 

vækst med særligt fokus på human kapital. 

At se livslang læring som et redskab til økonomisk vækst via opdyrkning af human 

kapital er et væsentligt element i transnationale organisationer som EU (Rådet for den 

Europæiske Union, 2009) og OECDs uddannelsespolitik41. Det er i forlængelse af dette 

også væsentligt at fremhæve, at dansk uddannelsespolitiks syn på, hvad livslang læring 

skal rumme, lader sig ’forstyrre’ af de nævnte transnationale organisationer (det fremgår 

blandt andet her; Børne- og undervisningsministeriet, 2020a). Der er endnu ikke for-

muleret en fælles Europæisk ramme for karrierelæring og karrierekompetence42, men 

der er fokus på, hvordan det succesfuldt kan implementeres i medlemslandenes uddan-

nelsessystemer mv. (Gravina et al., 2012). Noget som der således allerede er påbegyndt 

med indførelsen af karrierelæring i gymnasiets læreplaner. 

                                                   
40 Implicit i den forstand, at begrebet livslang læring ikke indgår i de politiske dokumenter, der beskriver 
karrierelæring. 
41 Det ligger uden for denne afhandlings ærinde at redegøre for netop livslang læring, men der bliver i an-
dre studier argumenteret for, at fokus inden for uddannelsespolitik ligger op af livslang læring som et red-
skab til beskæftigelsesegnethed og økonomisk vækst med et særligt fokus på human kapital (Milana, 
2014). 
42 På engelsk refereres der i denne sammenhæng til ’Career management skills’, hvis direkte oversættelse 
– karrierehåndteringsfærdigheder – ikke er meningsfuldt på dansk (Thomsen, 2014) 
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I OECD-sammenhæng er det ligeledes værd at nævne, at ’21st century skills’ blandt 

andet fremhæver følgende ’life and career skills’ som værende relevante for individer i 

det 21. århundrede: Fleksibilitet og omstillingsparathed, initiativ og selvstyring, sociale 

og interkulturelle færdigheder, produktivitet og ansvarlighed samt lederskab og ansvar-

lighed. Desuden ses OECD’s fokus på karriere ligeledes i de nyeste PISA-tests, hvor der 

også indsamles data om elevernes forventninger til fremtidig uddannelse og karriere 

(Christensen, 2018).  Disse ’forstyrrelser’ kan implicit iagttages på det politiske lære-

plansniveau i kommunikationen om karriereperspektivet (og uddannelse generelt), ek-

sempelvis i den øgede fokusering på handlekompetence. 

9.4. Udvalg på det politiske læreplansniveau 

Som skrevet ovenfor er det tydeligt, at karriereperspektivet langt størstedelen af tiden 

henviser til eleverne (individet og det psykiske system). Eleven står i centrum for kom-

munikationen. 

På det politiske læreplansniveau er det i forlængelse heraf tydeligt, at karriereper-

spektivet henviser til en forestilling om gymnasiefagenes anvendelse i fremtiden – samt 

elevernes evne til at anvende fagene i fremtiden; ”Eleverne skal opnå indsigt i fagenes 

anvendelse i det omgivende samfund, så de får konkrete erfaringer med faget i prak-

sis.” (Undervisningsministeriet, 2016) Som tidligere skrevet er karrierekompetence 

skrevet ind i aftaleteksten i afsnittet ’Styrket faglighed’ og ’Brede faglige kompetencer’. 

Foruden karrierekompetence indgår der i dette afsnit også ’Styrket demokratisk forstå-

else’ samt innovative-, globale- og digitale kompetencer. Iagttages disse samlet, kan der 

argumenteres for, at der ligger en forventning om, at eleverne – blandt andet gennem 

karrierekompetence – skal blive gode medborgere, som aktivt bidrager til samfundet og 

til samfundsøkonomien. 

Forestillingen om, at læreplanen kan forberede til fremtiden, relaterer sig til udvalgs-

dimensionen. Udvalg henviser som skrevet i kapitel 4 til systemreferencen og peger på 

det politiske læreplansniveau mod samfundets forventninger og forhåbninger til fremti-

den, herunder sikring af samfundets overlevelse og konkurrenceevne (Hopmann et al., 

1995). 
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På det politiske læreplansniveau knytter karriereperspektivet sig i høj grad til ud-

valgsdimensionen, da det i højere grad forholder sig til fremtiden end til fortiden, samt 

til samfundsperspektiver, forventninger og forhåbninger. Heri ligger der et potentielt 

stridspunkt om, hvilken fremtid vi forventer at gå i møde, og hvordan eleverne skal ru-

stes til den. På det politiske læreplansniveau må svaret være, at samfundet i fremtiden 

har brug for individer, som besidder handlekompetence og dermed kan agere i og for 

fremtiden. På det politiske læreplansniveau styrkes dette gennem karrierekompetence 

og de tre andre nye kompetencer (innovative, digitale og globale). Igen kobles dette til 

ændringen i uddannelsessystemets kontingensformel. 

Ved at fokusere på at handle og vælge bliver det tydeligt, at det politiske system har til 

hensigt at gøre det muligt for uddannelsessystemet og gymnasiet som organisation at 

dirigere chancer senere i livet (jf. uddannelsessystemets sekundære funktion, karriere-

selektion og det systemteoretiske bud på en definition af karriere i kapitel 8). Dette sker 

dog, uden at hverken det politiske system eller uddannelsessystemet på nogen måde, 

kan determinere, hvor de chancer – eller den karriere – skal føre eleven senere i livet. 

Men med reformen i 2017 forstærkedes det, at gymnasiet skal skabe et udgangspunktet 

for den videre karriere, og at eleven deltagelse i uddannelsessystemet skaber de bedst 

mulige betingelser for den videre karriere (igen i tråd med gymnasiets sekundære funk-

tion). 

På det politiske læreplansniveau peges der ikke på, hvilken videre uddannelse eleverne 

skal tage – blot, at de skal forberedes på at læse videre, og at de i deres videre uddan-

nelse trækker på den almendannelse, den viden og de kompetencer, som de har tilegnet 

sig gennem gymnasietiden. 

I en systemteoretisk optik fremhæver karriereperspektivet på det politiske læreplans-

niveau således noget ganske paradoksalt, nemlig at det politiske system ønsker at gøre 

noget, som det grundlæggende ikke kan. Det inkluderer at skabe et gymnasium, som ud-

danner til livet efter gymnasiet – altså ”skole til ikke-skole” (Qvortrup & Keiding, 2017, 

s. 32), samt uddanne til en ukendt fremtid i nutiden. 
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Det, som det politiske system derimod kan, er, at det kan forsøge at forstyrre uddan-

nelsessystemet. Det kan det blandt andet gennem lovgivning, og med reference til karri-

ereperspektivet, ved at forsøge at indskrænke den enkeltes senere tilkoblingsmulighe-

der. Det fremhæves eksempelvis, at eleven skal forberedes på videregående uddannelse, 

og dermed lægges der ikke op til en direkte tilkoblingsmulighed til eksempelvis arbejds-

markedet eller et sabbatår. Igen er det dog væsentligt at understrege, at dette ikke ude-

lukkes alligevel. Det er blot det, som det politiske system forsøger at påvirke. Det er såle-

des ikke ensbetydende med, at uddannelsessystemet og dets organisationer handler på 

forstyrrelsen. 

9.5. Sammenfatning 

Analysen i dette kapitel giver indsigt i, hvordan karriereperspektivet konstrueres på det 

politiske læreplansniveau. Samlet set kan det iagttages, at det politiske læreplansniveau 

gennem hele gymnasiets historie har ændret perspektivet på uddannelsessystemets kon-

tingensformel, så handlekompetence og omverdensorientering nu ses centralt. Kon-

struktionen af karriereperspektivet er én blandt flere ændringer, der sætter eleverne i 

stand til at handle og agere i omverdenen og accentuere kontingensformlen. 

Sammenfattende kan der argumenteres for, at karriereperspektivet dermed ikke kan ses 

afkoblet fra gymnasiets historiske og aktuelle formål; studieforberedelse og almendan-

nelse. Som begreb, didaktisk koncept, bliver det på det politiske læreplansniveau tæt 

vævet ind til formålet – enten som et understøttende element, en accentuering eller en 

gentænkning (en ’modernisering’). Karriereperspektivet bliver dermed en del af en reto-

risk udvikling om gymnasiets formål på det politiske læreplansniveau. 

Den retoriske udvikling understreges ved, at ’valget’ – valg semantikken og karriere-

perspektivet som valg – sættes helt i forgrunden i relation til karriereperspektivet på det 

politiske læreplansniveau. Der er et stærkt fokus på, hvordan undervisningen kan sætte 

eleverne i stand til at træffe velbegrundede, reflekterede valg til en ukendt fremtid. 

Kritisk kan det fremhæves, at der ikke i de politiske tekster kan findes en argumentation 

for, hvorfor der lige præcis er tale om et karriereperspektiv, og hvorfor begrebet 

fremhæves. Er der i tiden et særligt behov for at øge indsigten i fagenes anvendelse? 
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Eller et særligt behov for at reflektere over egne muligheder? Begrundelserne for 

hvorfor, til hvad og til hvem fremgår ikke direkte af de politiske dokumenter, men må i 

stedet tolkes ind i dem. Den legitimering af skolens opgaver og formål i et 

samfundsmæssigt perspektiv, som ligger i den politiske læreplan (Sivesind & 

Bachmann, 2002), er så generelt formuleret, at de bliver svære at handle på. 

Hvor de tre andre brede, faglige kompetencer – global, innovation og digital 

kompetence – i deres begrebsbrug vækker en vis genklang (hvilket igen dog ikke 

nødvendigvis er ensbetydende med, at de er egnede undervisningsbegreber eller 

tilkoblingsegnede i praksis), så var – og er – karrierelæring, karrierekompetence og 

karriereperspektiv uden umiddelbar, direkte ræssonans i undervisningen. I den senere 

analyse af det praktiske læreplansniveau vises det, at den manglende ræssonans både 

spænder ben for lærernes forståelse og meningstilskrivelse af begrebet og derigennem 

begrebets mulighed for praktisk-didaktisk forankring. 

Det politiske system sætter retningen for uddannelsessystemet (jf. kapitel 4), herunder 

ordning, rækkefølge og udvalg. Hvordan uddannelsessystemet gennem blandt andet di-

daktiske programmer rammesætter og forholder sig til denne hensigt og retning er ikke 

givet på forhånd. I det følgende kapitel – analysen af det programmatiske læreplansni-

veau – iagttages det, hvordan uddannelsessystemet ’i første led’ rammesætter karriere-

perspektivet. 
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10. Konstruktionen af karriereperspektivet 
på det programmatisk læreplansniveau 

Nærværende analyse fortsætter, hvor analysen på det politiske læreplansniveau slap. I 

kapitlet analyseres data fra det programmatiske læreplansniveau. På dette læreplansni-

veau inddrages læreplanerne for fagene på stx, vejledningerne for fagene samt ’Vejled-

ning for Elevernes studie- og karriereperspektiv’. Desuden indgår der i denne delanalyse 

interviewet med læringskonsulenten fra STUK (præsenteret i kapitel 6)43. 

Jf. kapitel 4 består den programmatiske funktion af indretning af et egnet undervis-

ningsindhold. Det betyder, at det er på det programmatiske niveau, at den mere gene-

relle læreplan fra det politiske læreplansniveau konkretiseres, ligesom der på dette lære-

plansniveau kommunikeres mere konkrete retningslinjer og anvisninger for skolens or-

ganisering og undervisningens indhold. Modsat det politiske læreplansniveau, der blev 

iagttaget med henvisning til det politiske system, så har det programmatiske læreplans-

niveau systemreference til uddannelsessystemet (jf. kapitel 4). 

På dette læreplansniveau bevæger vi os således væk fra at se på funktionssystemer – 

det politiske system i den foregående analyse – til i højere grad at analysere organisati-

onssystemer. Som redegjort for i kapitel 3 og 4 består organisationssystemer af beslut-

ninger, der blandt andet fikserer kontingens og skaber klare, stabile forventningsstuk-

ture, blandt andet ved at bidrage til at regulere temaer, meningsgrænser og reducere 

kompleksitet (Keiding & Qvortrup, 2014). Organisationer henter deres primære kode fra 

ét funktionssystem, men må i praksis håndtere andre funktionssystemers koder. Det 

programmatiske læreplansniveau henter således den primære kode fra uddannelsessy-

stemet (dvs. koderne bedre ˥ værre, samt kan formidles ˥ kan ikke formidles) og finder 

sit primære medium i livsforløbet. 

Dog er det væsentligt at fremhæve, at de programmatiske læreplaner, der analyseres i 

dette afsnit, ikke er fuldstændig afkoblet fra det politiske system. Tværtimod er det pro-

grammatiske læreplansniveau i en dansk gymnasial kontekst – hvert fald i relation til de 

                                                   
43 En oversigt over de inkluderede studier kan findes i bilag 10. 
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dokumenter og personer, der er inddraget i denne afhandling – stærkt knyttet til det po-

litiske læreplansniveau og dermed til det politiske system. Det er blot ikke herfra, det 

finder sin mening og sine begrundelser. Der er således ’politisk indblanding’ i samtlige 

dokumenter og i interviewet på det programmatiske læreplansniveau. Dette vil jeg lø-

bende udfolde i kapitlet. 

Analysen af det programmatiske læreplansniveau begynder – ligesom den foregående 

analyse – med en undersøgelse af, hvordan gymnasiets formål og kontingensformel 

skrives frem i de officielle læreplaner, og hvordan karriereperspektivet kan ses som en 

del af denne formålsbeskrivelse. Dernæst følger en analyse af de officielle læreplaners 

fremstilling af karriereperspektivet. Følgeligt kommer der en analyse af vejledning for 

studie- og karriereperspektivet, der er det dokument, som i størst grad rammesætter ar-

bejdet med karriereperspektivet i alle fag. I relation til dette dokument iagttager jeg, 

hvordan ordning, rækkefølge og udvalg kommunikeres på det programmatiske lære-

plansniveau. Afslutningsvis bevæger jeg mig i kapitlet væk fra læreplanens formulering 

til læreplanens implementering gennem en analyse af et interview med en læringskon-

sulent fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

10.1. Gymnasiets formål på det programmatiske læreplansniveau 

Modsat det politiske læreplansniveau, hvor almendannelse med den seneste reform er 

blevet underordnet studieforberedelse, har forholdet mellem det almendannende og 

studieforberedende formål ikke umiddelbart ændret sig på det programmatiske lære-

plansniveau. De to formål står således stadig som relativt ligeværdige i de officielle lære-

planer. Begge formål nævnes – gennem forskellige formulering – i samtlige fags lære-

planer i afsnittet ’Formål’44. Det ændrede forhold på det politiske læreplansniveau kan 

med andre ord ikke iagttages i de officielle læreplaner for fagene. En mulig forklaring på 

det er, at der ikke nødvendigvis er konsensus blandt aktørerne på det politiske og pro-

grammatiske læreplansniveau om, hvordan forholdet mellem kvalificeringen og sikrin-

gen af fremtiden (studieforberedelse) og overleveringen af tradition (dannelse) skal 

vægtes. Forholdet mellem gymnasiets formål bliver altså vurderet gennem en situationel 

                                                   
44 Dog undtaget Design & Arkitektur C 
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og kontekstbundet meningstilskrivelse. Der er dog overordnet set langt mere overens-

stemmelse mellem det politiske læreplansniveau og det programmatiske læreplansni-

veau, end der er uoverensstemmelse. 

Det kan blandt andet ses i relation til gymnasiets kontingensformel, der på både det po-

litiske og det programmatiske læreplansniveau overordnet bliver skrevet frem som 

handlekompetence og omverdensorientering. I en lang række af læreplanerne er der så-

ledes ikke alene fokus på, at eleverne skal tilegne sig mere viden, men derimod på, at 

eleverne skal øge deres handlekompetencer, deres evne til problemløsning (eksempelvis 

i Billedkunst B, Biologi A og Dramatik B) og øge deres omverdensorientering. Særligt 

den øgede omverdensorientering knyttes til karriereperspektivet og de andre nye kom-

petencer – innovative, globale og digitale – i de officielle læreplaner for fagene. Det ses 

eksempelvis i læreplanen for Italiensk A, hvor omverdensorientering kobler sig til de 

globale kompetencer, i læreplanen for dansk A, hvor omverdensorientering kobles til di-

gitale kompetencer samt i Informatik C, hvor omverdensorientering kobler sig til elever-

nes innovative kompetencer. Særligt tydelig er omverdensorientering i relation til karri-

ereperspektivet. Her fremgår det af flere fags læreplaner, at udadrettede aktiviteter og 

samarbejde med eksterne partnere kan eksemplificere og tydeliggøre studie- og karrie-

reperspektivet (eksempelvis i læreplanerne til Biologi A og B, Fysik A og B og Kemi A og 

B). 

Hvad der definerer omverdenen, og hvordan denne omverdensorientering ramme-

sættes – også i relation til karriereperspektivet – varierer fra fag til fag og fra kompe-

tence til kompetence. Eksempelvis kan det iagttages, at et fags omverden godt kan være 

andre fag eller noget internt i uddannelsessystemet. Det kan dog også være en virksom-

hed eller lignende, der altså ligger uden for uddannelsessystemet. På samme måde kan 

et fag godt kobles til omverden alene gennem refleksion (som eksemplet fra Italiensk) 

og uden, at eleven skal ’forlade’ skolen. For karriereperspektivet gælder det, at det kan 

understøttes både gennem refleksion i mødet med faget (eksempelvis i læreplanen for 

Latin, Mediefag m.fl.) og i mødet med verden uden for skolen (eksempelvis i lærepla-

nerne for Biologi, Fysik, Kemi og Musik m.fl.). I de følgende tre afsnit udfoldes lærepla-

nerne yderligere i relation til karriereperspektivet. Først gennem en iagttagelse af karri-

ereperspektivets didaktiske position i de officielle læreplaner for fagene, dernæst i en 
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iagttagelse af, hvordan de seks semantikker træder frem i de officielle læreplaner for fa-

gene, og afslutningsvis i en iagttagelse af selve vejledningen for studie- og karriereper-

spektivet. 

10.2. Karriereperspektivets position i de officielle læreplaner 

I de officielle læreplaner for fagene på stx fremskrives karriereperspektivet meget for-

skelligt fra fag til fag. Det er for så vidt ganske naturligt, da hver enkelt læreplan kobler 

sig til forskellige videnskabsfag og undervisningsfag. Overordnet set kan karriereper-

spektivet oftest iagttages som en del af fagets ’Formål’ (i alt 16 gange) eller som en ’Ar-

bejdsform’ (i alt 12 gange), men kan ligeledes ses under afsnittet ’Supplerende stof’ og 

’Didaktiske principper’. 

I det følgende skema gives der enkelte eksempler på formuleringer i de forskellige fags 

læreplaner. 

Placering i læ-

replanen 

Fag Formulering 

Formål Fransk Be-

gynder A, 

samt Fransk 

Fortsætter-

sprog A og B 

(Under-

visningsmini-

steriet, 2017c, 

bilag 95, 96 og 

97) 

”Undervisningen i fagets forskellige discipliner ud-

vikler elevernes sproglige og kulturelle viden samt 

demokratiske bevidsthed og bidrager dermed både 

til studie- og karrierekompetence og til elevernes al-

mene dannelse. Gennem arbejdet med sproget opnår 

eleverne viden, kundskaber og færdigheder i relation 

til kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold 

i de fransksprogede områder.” 

Supplerende 

stof 

Billedkunst B 

+ C (Under-

visningsmini-

steriet, 2017c, 

”Eleverne vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene 

ved hjælp af kernestoffet. Det supplerende stof uddy-

ber og perspektiverer kernestoffet og udvider elever-

nes faglige horisont samt viden om fagets anvendelse 
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bilag 83 og 

84) 

og en forståelse for egne karriereperspektiver og 

mulige uddannelsesvalg.” 

Didaktiske 

principper 

Dansk (Un-

dervisnings-

ministeriet, 

2017c, bilag 

89) 

”Undervisningen skal give eleverne en bevidsthed om 

forskellige traditioner for erkendelse og viden som 

forberedelse på at foretage et selvstændigt og mo-

dent uddannelses- og karrierevalg.” 

Arbejdsformer Geovidenskab 

A (Under-

visningsmini-

steriet, 2017c, 

bilag 101) 

”Inddragelse af private eller offentlige virksomheder 

og institutioner skal bidrage til at tydeliggøre studie- 

og karrieremuligheder for eleverne og belyse rele-

vante fysiske problemstillinger.” 

Figur 7. Karriereperspektivet i de officielle læreplaner 

Variationen betyder, at karriereperspektivet således både kan knyttes til et fags identitet 

og formål (formål), et fags faglige mål og indhold (supplerende stof) og et fags tilrette-

læggelse (didaktiske principper og arbejdsformer). Eller sagt på en anden måde: Til et 

fags ’hvad’ og dermed ordning eller til et fags ’hvordan’ og dermed rækkefølge45. Der er 

således ikke enighed på tværs af fag om, hvordan karriereperspektivet skal oversættes i 

læreplanerne – er det et indhold, et mål, en metode eller et materiale?  

Igen kan det skyldes, at konstruktionen af karriereperspektivet i den enkelte læreplan 

er formet af det faglige udgangspunkt, faget som videnskabsfag og undervisningsfag 

samt en tolkning af, hvorvidt karriereperspektivet er et tilkoblingsegnet formål til eller 

tema i faget. I nogle fag vil karriereperspektivet i højere grad blive anset som en naturlig 

del af et fags identitet eller dets metoder, mens karriereperspektivet i andre fag ikke an-

ses som tilkoblingsegnet. 

Et eksempel, hvor faget ikke er blevet vurderet til at være tilkoblingsegnet med karri-

ereperspektivet, er i faget matematik. Her fremgår karriereperspektivet hverken af lære-

                                                   
45 Udvalget – eller fagets til hvem – ses ikke eksplicit i relation til karriereperspektivet i de enkelte lære-
planer, men kan i højere grad iagttages i læreplanen som helhed. 
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planen (uagtet hvilket niveau) eller vejledningen. Det på trods af at Børne- og Under-

visningsministeriet nedsatte en arbejdsgruppe, der specifikt skulle sørge for, at ”(…) 

gymnasiereformens fokus på elevernes innovative, digitale og globale kompetencer 

samt karrierekompetencer i de nye udkast til læreplaner fremtræder afbalanceret i 

forhold til gymnasieaftalens betoning af, at en styrket dannelse må bygge på et so-

lidt fundament af viden og kundskaber.” (Børne- og undervisningsministeriet, 2016) 

At faget Matematik ikke har koblet sig til karriereperspektivet betyder dog ikke, at faget 

lukker sig helt om sig selv. Det betones, at faget er anvendelsesorienteret, ”teoretisk stu-

dieforberedende”, at matematisk indsigt og erkendelse er af ”afgørende betydning for 

at kunne beskrive, forstå og kommunikere om naturvidenskabelige og teknologiske 

samt samfundsvidenskabelige og kulturelle spørgsmål”, samt at man gennem matema-

tisk forståelse opnår ”et solidt grundlag for at kunne begå sig og bidrage aktivt, kon-

struktivt og innovativt i et demokratisk samfund.” (læreplan til matematik A og B og 

med en næsten identisk formulering i matematik C) (Undervisningsministeriet, 2017c, 

bilag 111, 112 og 113) Faget er med andre fortsat orienteret mod handlekompetence og 

omverdensorientering – blot uden af koble sig til karrierebegrebet. 

På baggrund af dette kan det også udledes, at vurderingen af, om karriereperspektivet 

er egnet til faget, bygger på en subjektiv eller normativ vurdering. Her vurderer lærere 

og fagkonsulenter i fællesskab (og som repræsentanter for både det politiske system og 

uddannelsessystemet), hvorvidt der er tid og ressourcer til det nye perspektiv, samt 

hvorvidt det er meningsfuldt ift. fagets kommunikation. Dette vil blive udfoldet i det føl-

gende, hvor de officielle læreplaner og vejledninger for fagene er genstand for iagttagel-

sen. 

10.2.1. Semantikker i de officielle læreplaner og vejledninger 

Iagttages de officielle læreplaner, træder semantikken ’valg’ i en forståelse af aktive se-

lektioner tydeligst frem. Når karriereperspektivet fremhæves, er det således jævnligt i 

relation til enten et karrierevalg, et uddannelsesvalg eller et studievalg. Det fremgår ek-

sempelvis i læreplanen til Biologi A (næsten identisk formulering i læreplanen til Biologi 

B og C): 
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”Det studieforberedende formål i biologi A opnås i særlig grad gennem 

faglig viden, indsigt og fordybelse i biologiens områder, faglig argu-

mentation, faglig kommunikation, metoder og arbejdsformer. Ele-

verne opnår omfattende viden, kundskaber og kompetencer, som kan 

danne grundlag for videre uddannelse især inden for naturvidenska-

belige og sundhedsvidenskabelige fagområder. Eleverne får indsigt i, 

hvordan biologi anvendes i det omgivende samfund og i de videre ud-

dannelses- og karrieremuligheder, som faget peger frem imod.” (Un-

dervisningsministeriet, 2017c, bilag 85, s. 1) 

Gymnasiefaget Biologi peger således mod bestemte karrieremuligheder og –valg. Det 

samme er tilfældet i langt størstedelen af fagenes læreplaner. Samtidig er uddraget også 

et eksempel på, at karriereperspektivet skrives sammen med gymnasiets studieforbere-

dende formål. Et andet eksempel, hvor karriereperspektivet som valg træder frem, er fra 

Billedkunst B og C. Her står der: ”Eleverne vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene 

ved hjælp af kernestoffet. Det supplerende stof uddyber og perspektiverer kernestoffet 

og udvider elevernes faglige horisont samt viden om fagets anvendelse og en forståelse 

for egne karriereperspektiver og mulige uddannelsesvalg. ” (Undervisningsministeriet, 

2017c, bilag 83 og 84, s. 2). Igen er der et stort fokus på uddannelsesvalg. Der er helt 

overordnet meget lidt forskel mellem inddragelsen af karriereperspektivet i hhv. de na-

turvidenskabelige fag, de humanistiske fag og de kreative fag. 

Desuden er der jævnligt en orientering mod fagets anvendelsesmuligheder og mulighe-

der for omverdensorientering, hvilket kort blev skitseret i afsnittet om gymnasiets for-

mål på det programmatiske læreplansniveau. Dette læner sig op af karriereperspektivet 

som læring (beskrevet i den systemteoretiske genbeskrivelse, kapitel 8), som netop 

kunne forstås som en intenderet forandring, der fører til ændringer i systemets struktu-

rer og dermed også til ændringer i fremtidige lærings-, forståelses-. erkendelses- og 

handlemuligheder gennem både kompleksitetsreducering og opbygning. Hvordan kob-

ler faget i gymnasiet sig til verden uden for gymnasiet? Og hvordan kan det ’bruges’ ude 

i verden – altså hvordan kan viden fra dette fag anvendes efter gymnasiet. Dette kan ek-
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sempelvis ses i musik A, B og C, hvor det fremgår, at ”Musikundervisningen skal etab-

lere kontakt til det omgivende musikliv. I mødet mellem faget musik og fagets professi-

onelle anvendelse i det omgivende samfund styrkes elevernes karrierekompetencer og 

forståelse for kvalitet.” (Undervisningsministeriet, 2017c, bilag 116, 117 og 118, hhv. s. 3, 

2 og 2). Her udvides faget i den forstand, at den faglige viden skal ’anvendes’ ud i verden 

eller i mødet med verden. Det fremgår af en lang række af læreplanerne, at karriereper-

spektivet understøttes af eksempelvis brobygning, praktikophold, besøg på virksomhe-

der og uddannelsesinstitutioner. Dette ligger i direkte forlængelse af, hvordan karriere-

perspektivet bliver fremskrevet på det politiske læreplansniveau, jf. kapitel 9. 

Som tidligere skrevet er det på det programmatiske læreplansniveau, at undervisnin-

gens indhold i højere grad ekspliciteres, Her kommer man nærmere undervisningens 

indhold, end det var gældende på det politiske læreplansniveau. Dette kommer blandt 

andet til udtryk gennem den førnævnte kobling til fagets anvendelsesmuligheder og om-

verdensorientering. I vejledningen til Biologi A og B bliver anvendelsesmuligheder og 

omverdensorientering også knyttet til en reel aktivitet, da det fremgår, at eleverne kan 

drage nytte af, at gæstelærere og personer, man møder ved eksempelvis virksomhedsbe-

søg, ”(…) kort forklare deres karrierevej, og hvordan de endte, hvor de er nu.”  (Børne- 

og undervisningsministeriet & Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 2020a, s. 14). Læ-

replanen for Biologi C kan i højere grad inddrage karriereperspektivet ved at fremhæve, 

”(…) hvordan fagpersoner anvender biologi, f.eks. indenfor sundhedsområde.” (Børne- 

og undervisningsministeriet & Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 2020a, s. 14) Det 

samme perspektiv går igen i eksempelvis vejledningen til fysik. 

De mest ’åbne’ – eller ’holistiske’ - beskrivelser af karriereperspektivet kan findes i 

sprogfagene, hvor karriereperspektivet generelt skrives frem som en del af fagenes for-

mål46. Disse læner sig op af den karriere- og vejledningsteoretiske forståelse af seman-

tikken læring. Formuleringerne varierer fra sprogfag til sprogfag, men overordnet set 

knyttes karriereperspektivet til den sproglige, kulturelle og æstetiske viden, som faget 

bidrager med, ligesom det knyttes til generel demokratisk bevidsthed. Her er det således 

                                                   
46 Det eneste sprog, hvor dette ikke gælder, er i læreplanen for Russisk A. Her fremskrives det først som 
en del af formålet i vejledningen og altså ikke i den officielle læreplan. 
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i højere grad semantikken ’læring’ (og genbeskrevet som karriereperspektivet som læ-

ring), der kan iagttages. 

Fælles for sprogfagene er det ligeledes, at karriereperspektivet yderligere udfoldes i 

fagenes vejledninger. Således har alle vejledninger i fransk, spansk, tysk, engelsk og rus-

sisk en ’infoboks’ om karrierekompetence. Denne infoboks findes ikke i andre fags vej-

ledninger. I denne fremgår det, at der udover den mere ’klassiske’ omverdensorientering 

i form af brobygning, besøg på arbejdspladser og videregående uddannelser, også kan 

være ”(…) konkrete øvelser i klassen, der har som mål at identificere egne styrker og 

interesser. Aktiviteterne i sig selv giver faktuel viden, men skal ledsages af en refleksi-

onsproces for at lede til karrierelæring.” (Børne- og undervisningsministeriet & Styrel-

sen for Undervisning og Kvalitet, 2020b, s. 4)47. I infoboksene i sprogfagenes vejlednin-

ger bliver karrierelæringens mulige (dobbelte) motivationspotentiale ligeledes nævnt. 

Karrierelæring kan højne elevernes interesse, da det ”(…) knytter an til praktiske og vir-

kelighedsnære problemstillinger (…)” samtidig med at det kan virke motiverende og 

kvalificerende på elevernes fremtidsforestillinger, idet eleverne får mulighed for at af-

prøve sig selv i sammenhænge, der rækker ud over skolen.” (Børne- og undervisnings-

ministeriet & Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 2020b, s. 4)48 

At koble karrierelæring til et motivationspotentiale fremgår udelukkende af sprogfa-

genes infobokse i vejledningerne. Igen er det i høj grad semantikken ’læring’, der træder 

frem. Infoboksene trækker endvidere eksplicit på forsknings- og udviklingsprojektet 

’Karrierefokus – i og efter gymnasiet’ (Katznelson et al., 2016; Katznelson & Lundby, 

2015), der kort blev beskrevet som et centralt dansk udviklingsprojekt i kapitel 2. 

Også i de klassiske fag – latin, græsk og oldtidskundskab49 – udfoldes karriereperspekti-

vet mere åbent og holistisk end blot gennem en fokusering på valg. Fælles for de tre fag 

er det, at karriereperspektivet ikke blot knyttes til gymnasiets almendannende og studie-

forberedende formål, men på sin vis sidestilles med almendannelse. I vejledningerne til 

de klassiske fag står der blandt andet, at det i undervisningen kan ”(…) eksemplificeres 

                                                   
47 Her hentet fra vejledningen til fransk, men formuleringerne er næsten identiske i de andre sprogfag. 
48 Igen er citatet hentet fra læreplanen i Fransk, men næsten identisk ordlyd i de andre sprogfag. 
49 Formuleringerne i de tre vejledninger er stort set identiske. De tre fag har desuden samme fagkonsulent 
tilknyttet. 
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og diskuteres, hvordan sproglig bevidsthed og humanistisk almendannelse er karriere-

kompetencer (…)”, og at man kan ”(…) argumentere for, at den almene dannelse sætter 

eleverne i stand til at reflektere over deres forhold til omgivelserne kulturelt og histo-

risk, hvorved de kan tage oplyste, myndige og selvstændige beslutninger i deres eget 

liv.” (Børne- og undervisningsministeriet & Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 

2020c) 

Her bliver karrierekompetence en del af den demokratiske dannelse, som på mange 

måder afspejler det tidlige dannelsesideal, der blev beskrevet som en del af gymnasiets 

anden periode i analysen af det politiske læreplansniveau; nemlig at undervisningen 

skal fremme den individuelle dannelse og gøre eleverne i stand til at mestre deres eget 

liv og deres fremtid. 

De varierende konstruktioner af karriereperspektivet i fagenes læreplaner til trods bliver 

der gennem ’Vejledning til eleverne studie- og karriereperspektiv’ opsat nogle rammer 

for, hvordan kompetenceområderne, organiseringen og evalueringen af karriereper-

spektivet skal forstås på tværs af fag. I det følgende afsnit iagttages vejledningen. 

10.3. Iagttagelse af vejledningen 

Vejledningen til elevernes studie- og karriereperspektiv blev gjort offentlig tilgængelig 

for lærerne på de gymnasiale uddannelser i august 2019 – altså to år efter reformens, og 

dermed også karriereperspektivets, implementering. Vejledningen er skrevet af STUK. 

Vejledningen tjener som en vejledning til Lov om de gymnasiale uddannelser §6 og §29. 

Stk. 2. § 29 er den paragraf, der blandt andet beskriver de fire nye kompetencer, mens § 

29 stk. 2 er det afsnit, der beskriver karriereperspektivet i bekendtgørelsen50. § 6, som 

vejledningen også henviser til, er ikke aktuel i denne afhandlings sammenhæng, da den 

specifikt omhandler hf-uddannelsen og dennes professionsperspektiv. Ligesom i skiftet 

                                                   

50 ”§ 29. Uddannelsesforløbene og undervisningen skal tilrettelægges, så eleven arbejder med at tilegne 
sig viden, kundskaber og kompetencer både i det enkelte fag og i flerfaglige forløb. 
Stk. 2. Undervisningen skal, hvor det er relevant, indeholde forløb og faglige aktiviteter, der styrker ele-
vernes evne til at håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet. Eleverne skal gennem undervis-
ningen opnå viden om og erfaringer med fagenes anvendelse, der modner deres evne til at reflektere 
over egne muligheder og at træffe valg om egen fremtid i et studie-/karriereperspektiv og et personligt 
perspektiv.” (Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser, 2020) 
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fra aftaleteksten til bekendtgørelsen (som nævnt i analysen af det politiske læreplansni-

veau, kapitel 9) kan det iagttages, at hverken begrebet ’karrierelæring’ eller ’karriere-

kompetence’ anvendes i vejledningen. I afsnittet ’Kompetenceområder’ skrives der ikke 

om karrierekompetence, men om studiekompetence, mens der overordnet set henvises 

til et studie- og karriereperspektiv. 

Vejledningen ’Elevernes studie- og karriereperspektiv’ er delt op i tre hovedafsnit. Et 

indledende afsnit kaldet ’Elevernes studie- og karriereperspektiv’, et afsnit om ’Kompe-

tenceområder’ og et afsnit om ’Organisering’. Allerede i det første afsnit træder vejled-

ningens primære semantik frem. Hele hovedafsnittet lyder således: 

”Studie- og karriereperspektivet indeholder de aktiviteter, hvor ele-

verne bliver orienteret om og arbejder med valg i forbindelse med 

uddannelse samt fremtidig karriere og erhverv. Dette vil sige den 

tid, hvor eleverne deltager i forskellige former for præsentationer af 

og refleksioner over, hvad deres uddannelse og valgte fag kan give 

af uddannelses- og erhvervsmuligheder efterfølgende.” (Børne- og 

undervisningsministeriet, 2019a) 

Den primære semantik kan således – ligesom i fagenes læreplaner - iagttages som ’valg’. 

Når eleverne skal præsenteres for karriereperspektivet gennem forskellige aktiviteter, 

præsenteres de for (eller orienteres om og arbejder med) valg. I det ca. fire sider lange 

dokument fremgår ordet ’valg’ 17 gange og kan henvise til både valg inden for gymna-

siet, før gymnasiet og efter gymnasiet. 

Dette valgfokus knyttes eksplicit til elevernes fag og faglighed, hvilket på mange må-

der følger det politiske læreplansniveau jf. analysen i kapitel 9, dog med en større an-

knytning til det fag-faglige end til det meta-faglige. Det fremgår blandt andet, at elever-

nes ”(…) arbejde med studie- og karriereperspektivet er nært forbundet med arbejdet i 

fagene, i flerfaglige forløb og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af institutionen til 

styrkelse af elevernes viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse og 

erhverv.” (Børne- og undervisningsministeriet, 2019a) Det ekspliciteres yderligere un-

der organisering, hvor det fremhæves, at studie- og karriereperspektivet blandt andet 
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skal indtænkes i grundforløbet og studieretningsforløbet. Mens eleverne i grundforløbs-

fagene kan blive præsenteret for, ”(…) hvilke erhverv og uddannelser en specialisering i 

de forskellige fag, herunder særligt studieretningsfagene ligger op til (….)”, samt re-

flektere ”(…) over egne styrker og svagheder samt erfaringer med tidligere valg i for-

bindelse med fag og faglige aktiviteter (…)”  i evalueringssamtalen, kan eleverne i det 

senere studieretningsforløb blive præsenteret for, at ”(…) faglig fordybelse i et fag ofte 

vil kunne bruges i mange sammenhænge, der rækker ud over faget selv. Således kan 

de forskellige fag bidrage til at gøre eleverne bevidste om, at stærke kunstneriske, hu-

manistiske, naturvidenskabelige, samfundsfaglige, teknologiske, merkantile og sprog-

lige kompetencer rummer et bredt studie- og karriereperspektiv, der rækker ud over 

det enkelte fag.” (Børne- og undervisningsministeriet, 2019a, s. 2-3) I relation til valg og 

faglighed peger organiseringen på, at studie- og karriereperspektivet ikke blot skal pege 

ud over gymnasiet (altså valg efter gymnasiet), men altså også ind i gymnasiet. Som det 

fremgår, er et udgangspunkt, at eleverne skal håndtere valgsituationer både i gymnasiet 

og efterfølgende. 

Dette valgfokus kan også siges at repræsentere sagsdimensionen – og dermed også 

karriereperspektivets ordning på det programmatiske læreplansniveau. Altså er det et 

spørgsmål om, ’hvad’ der skal undervises i: Der skal undervises i valg i forbindelse med 

uddannelse og fremtidig karriere og erhverv. 

Undervisningens ordning i relation til karriereperspektivet kan overordnet set gøres 

gennem tre dimensioner: 1) gennem viden om fag, uddannelse og erhverv, 2) gennem 

viden om valg og valgprocesser og deres konsekvenser samt 3) gennem individuelle re-

fleksioner om evner og interesser, muligheder og begrænsninger. (Børne- og under-

visningsministeriet, 2019a, s. 2) I sagsdimensionen ligger der ligeledes et dannelsesop-

drag, i tråd med gymnasiets formål, der blev præsenteret i analysen af det politiske lære-

plansniveau, idet det fremgår, at studie- og karriereperspektivet ”(…) bidrager til ele-

vernes udvikling af personlig myndighed og deres evne til at forholde sig reflekterende 

og ansvarligt til deres egen udvikling samt det deres omverden.” (Børne- og under-

visningsministeriet, 2019a, s. 2) På dette niveau konkretiseres koblingen mellem gym-

nasiets formål blandt andet gennem dette fokus. 
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Rækkefølgen i karriereperspektivet ligger dels i progressionen mellem grundforløbet 

og studieretningsforløbet. Altså den føromtalte progression mellem valg ’ind i gymna-

siet’ og valg ’ud af gymnasiet’. Her kan tidsdimensionen ligeledes iagttages, og igen er 

der tale om en for nutiden aktualiseret fremtid. Som Luhmann skriver, jf. kapitel 3, kan 

fremtiden hverken opleves eller håndteres. Den kan kun intenderes eller tematiseres 

(Luhmann, 2000). Fremtiden tematiseres således i relation til valg af eksempelvis vi-

dere uddannelse, karriere og erhverv.  

Udvalg og socialdimension konkretiseres yderligere på dette niveau. Studie- og karri-

ereperspektivet knytter sig både til elevernes forestillinger om fagets anvendelse (Qvor-

trup & Keiding, 2017) og indirekte til en politisk dagsorden. Det i den forstand at der – 

ud over et fokus på valg af studieretning i grundforløbet – ikke umiddelbart er noget ved 

studie- og karriereperspektivet, der gavner uddannelsessystemet eller direkte henvender 

sig til uddannelsessystemets koder (bedre ˥ værre, kan formidles ˥ kan ikke formidles). 

Som det er skrevet tidligere, er det på det programmatiske læreplansniveau, at abstrakt 

politik konkretiseres yderligere og kommunikeres gennem konkrete retningslinjer og 

anvisninger for skolens organisering og undervisningens indhold. I forlængelse af det er 

der to yderligere konkretiseringer af organiseringen, som formuleres for første gang i 

vejledningen. 

Den første er, hvilke aktører fra gymnasiet som organisation der skal inddrages i stu-

die- og karriereperspektivet. På det politiske læreplansniveau var dette ’hvem’ ikke itale-

sat. I vejledningen bliver det fremhævet, at der er et ønske om, at både ledelse, lærere, 

Studievalg og institutionen (gymnasiet) som helhed spiller en aktiv rolle: 

”Det er skolens opgave at sikre en proces i samarbejde mellem skolens 

ledelse, lærere og Studievalg om at understøtte elevernes viden om fag, 

uddannelse og erhverv. Udover den almindelige undervisning kan der 

indgå arrangementer som karrieredage og deltagelse i åbent hus på 

videregående uddannelser. Ved foredrag og lignende på skolen kan det 

anbefales, at også oplægsholderens karriere og karrierevalg indgår.” 

(Børne- og undervisningsministeriet, 2019a, s. 3) 
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I uddraget ekspliciteres den tidligere iagttagelse om, at en omverdensorientering både 

kan forstås ind i fagene/gymnasiet og ud af gymnasiet. Når omverdensorientering skal 

pege ud af gymnasiet, kan det ske, at studie- og karriereperspektivet i praksis sættes i 

spil gennem ’karrieredage’ og ’åbent hus’. Det kan dog ligeledes iagttages, at omverdens-

perspektivet også kan indtænkes i den ’almindelige’, daglige undervisning. Eksempelvis 

ved at løse ”(…) virkelighedsnære problemer i relation til institutioner og interessenter, 

eller hvor eleverne på anden måde bruger deres faglige viden i praksis.” (Børne- og 

undervisningsministeriet, 2019a) Vejledningen rummer derfor både den ’interne’ og 

’eksterne’ konstruktion af karriereperspektivet, som også kunne genkendes fra fagenes 

officielle læreplaner. Vejledningen rummer derfor et potentiale for det enkelte fag (vi-

denskabsfag og uddannelsesfag) ved at tilkoble sig perspektivet på fagets egne præmis-

ser. 

10.4. Iagttagelse af interview med læringskonsulent 

På baggrund af ovenstående iagttagelse af vejledningerne er det også værd kort at adres-

sere, hvem det er, der laver vejledningerne. Som skrevet før er vejledningen for studie- 

og karriereperspektivet udgivet af gymnasiekontoret ved STUK. STUK hører organisato-

risk under Børne- og Undervisningsministeriet, der i en systemteoretisk optik kan an-

skues som en organisation i det politiske system. Medlemmerne – eksempelvis gymna-

siekonsulenterne – er ansat af organisationen, og deres funktion er blandt andet at re-

gulere temaer, der er formuleret i det politiske system og på det politiske læreplansni-

veau. I forbindelse med dataindsamling er der – som tidligere redegjort for – inter-

viewet en enkelt læringskonsulent fra STUK (fremadrettet kaldet LK eller hen)51. LK har 

en baggrund som gymnasielærer og uddannelsesleder, og har været ansat i STUK siden 

2017. LK er – som alle andre læringskonsulenter i teamet – midlertidig ansat. Dette er 

ud fra en tanke, at deres viden kan føde ind i sektoren igen (fremgår af interview med 

LK). 

LKs’ arbejde centrerer sig omkring læreplansimplementering (Sivesind & Hopmann, 

1997) – herunder implementering og formidling af læreplanens indhold samt en udvik-

ling af instrumenter, som støtter læreplanens iværksættelse og anvendelse. Dette blandt 

                                                   
51 LK er en del af det udgående konsulentkorps under STUK. 



 

 

184 

andet gennem vejledninger, udvikling af læremidler og mulighed for efteruddannelse. 

Arbejdet består således for LK i at gøre policy meningsfuld for praksis. 

Som redegjort for tidligere kan det programmatiske læreplansniveau iagttages med refe-

rence til uddannelsessystemet og ikke det politiske system. Denne kobling kan også iagt-

tages ved LK, der i interviewet i høj grad orienterer sig efter uddannelsessystemets ko-

der og medier (dvs. koderne bedre ˥ værre, samt kan formidles ˥ kan ikke formidles, og 

mediet livsforløbet) frem for de politiske (dvs. koderne Magt ˥ opposition / flertal ˥ min-

dretal, og mediet magt). 

Uddannelsessystemets kode bedre ˥ værre kommer til udtryk, når LK beskriver, hvorfor 

hen anser karriereperspektivet som et meningsfuldt undervisningstema i gymnasiesko-

len. Hen stiller det op som, at et karriereperspektiv er bedre end ikke noget karriereper-

spektiv (altså forskellen karriereperspektiv ˥ ikke karriereperspektiv), og at den mulige 

kritik af karriereperspektivet derfor rammer ved siden af. Eksempelvis kan LK opleve, at 

karriereperspektivet bliver kritiseret for at være en del af et ønske om at gøre ”eleverne 

til små soldater i konkurrencestaten" og derfor ikke er et relevant perspektiv i en ”dan-

nende institution”. LK ønsker at vende det om og fokusere på, at karriereperspektivet 

kan afhjælpe elevernes naive ”forhold til at være en del af arbejdsmarkedet”, hvor tan-

ker om fremtiden eksempelvis er ekstremt traditionelle og kønnede (”pigerne vil være 

psykologer og sygeplejersker, og mændene vil være politibetjente (…) Er vi ikke kom-

met længere?”). Hvis ikke uddannelsessystemet skulle varetage karriereperspektivet, 

”hvem skulle ellers tage sig af det?” (Interview med LK) Her bliver ’noget karrierelæ-

ring’ således fremstillet bedre end ’ingen karrierelæring’ – ”(…) alle er enige om, at alle 

skal blive så dygtige som mulige.” (Interview med LK). 

Selvom LK fortæller, at det sjældent sker, kan der godt opleves sammenstød mellem det 

politisk formidlede indhold (eller de politiske midler) og den organisatoriske og prakti-

ske forståelse/oversættelse af indholdet. Eksempelvis når organisationer og – i særlig 

grad – praktikkere udtrykker modstand mod karriereperspektivet. At det opleves sjæl-

dent står i kontrast til den umiddelbare modstand, som lærerne udtrykker i inter-

viewene på det praktiske læreplansniveau. Her forholder en stor del af lærerne sig kri-

tisk til karriereperspektivet. Et fællestræk ved de lærere – hvis udtalelser indgår i det 
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næste kapitel – er det, at de læser indførelsen af karriereperspektivet ind i en politisk 

diskurs, som de hverken kan se sig selv, deres fag, deres praksis eller eleverne i. En for-

klaring på, at LK ikke oplever praksisfeltet som værende meget kritisk, kan findes i, at 

hen primært arbejder med gymnasiernes ledelse og altså ikke den enkelte lærer. 

LK beskriver, at det dog heller ikke er altid, at ledelsen kan se sig selv i karriereperspek-

tivet, men at den type af modstand ikke nødvendigvis er rettet mod præmissen om kar-

rierelæring, men mere en modstand mod målingen af vellykket karrierelæring og mid-

lerne. 

Netop at karriereperspektivet er noget, der kan måles, bliver for første gang eksplici-

teret her af LK. Målingen sker gennem det retningsgivende mål, der omhandler over-

gangsfrekvensen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse efter 27 måneder. 

At styrkelse af overgangsfrekvensen operationaliseres gennem en styrkelse af karriere-

læring fremgår ikke på det politiske læreplansniveau og heller ikke af dokumenterne på 

det programmatiske læreplansniveau. Det er først i interviewet med LK, at disse to fo-

kusområder bliver koblet som en del af læringskonsulenternes arbejde. LK beskriver i 

den forbindelse karrierelæring som en ”del af løsningen på overgangsproblematikken”, 

hvor karrierelæring både fungerer som ” gulerødder og pisk”. Det vil sige, at hvis et 

gymnasies overgangsfrekvens ikke er optimal, ”så er styrket karrierelæring den medi-

cin vi anbefaler.” Og netop dette kan være svært for gymnasierne at tilkoble sig. Eksem-

pelvis hvis de finder, at vellykket karrierelæring ikke kan måles gennem overgangsfre-

kvensen efter 27 måneder, fordi elevgruppen er ”særligt kreative”, fordi eleverne er læn-

gere tid om at påbegynde videre uddannelse i området eller andre ting. 

Selvom denne mål-middel tanke om hhv. overgangsfrekvensen og karriereperspektivet 

kan tolkes som, at de unge skal vælge en uddannelse hurtigere, og dermed kan iagttages 

som en forstærkning af valgsemantikken, så læser LK det ikke på den måde. I stedet 

iagttager LK det politiske udgangspunkt som en orientering mod (semantikkerne) læ-

ring og udvikling i den forståelse, der blev skrevet frem i karriere- og vejledningslittera-

turen – og altså ikke valg, som ellers er trådt frem som centrale i den resterende del af 

analysen på det programmatiske læreplansniveau. At LK orienterer sig efter de seman-
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tikker fremhæves blandt andet i det materiale, hen som en del af det udgående konsu-

lentkorps udvikler til gymnasierne: 

”Vi har masser forskellige materialer, som vi prøver at bruge, når vi 

prøver at illustrere over for skolerne, at de skal prøve at tænke karrie-

relæring ind på en ny måde, både med hensyn til livsduelige valg, egne 

styrker, udfordringer og livslangt læringsperspektiv.” (Interview med 

LK – NB. Citat har gennemgået sprogvask) 

Ved at fremhæve et livslangt læringsperspektiv med fokus på styrker, udfordringer og 

livsduelige valg bevæger LK sig således over mod en forståelse af karriere, som blandt 

andet kan genkendes fra Donald Super, Linda Gottfredson (begge under semantikken 

udvikling) og Bill Law (under semantikken læring). LK nævner ligeledes, at de i STUK 

arbejder med udgangspunkt i blandt andet projektet Karrierefokus (Juul et al., 2016; 

Katznelson et al., 2016; Katznelson & Lundby, 2015) samt Randi Boelskifte Skovhus ar-

bejde med at gå fra valg til læring i vejledningen (Skovhus, 2016, 2018). Projekter, der 

alle er inspireret af blandt andet Bill Law. 

Ifølge LK afspejler formuleringerne i policy ”i høj grad” en holistisk og åben fremstilling 

af karriereperspektivet. Hen mener, at med udgangspunkt i bekendtgørelsen52 er det 

slet ikke muligt at ”rulle ud med et eller andet håndfast "nu skal du vide, hvad du vil 

være, når du [bliver stor red.]"”, da bekendtgørelsen er ”forbavsende åben”. Hermed 

udfordrer LK den fokusering på valg som et pres på unge mennesker, der blandt andet 

kan genkendes i den tidlige kritik af (udspillet til) reformen, og som ligeledes kan gen-

kendes i de interviews, der er foretaget på det praktiske læreplansniveau til denne af-

handling53. 

Som skrevet tidligere kom selve vejledningen til karriereperspektivet først to år efter im-

plementeringen af reformen, ligesom ordvalget – karrierelæring og karrierekompetence, 

der i høj grad havde bidt sig fast i praksis – var ændret mellem aftaletekst og følgende 

                                                   
52 Ligesom lærerne på gymnasieskolerne blev LK præsenteret for bekendtgørelsen og tager i sine refleksio-
ner direkte udgangspunkt i bekendtgørelsens §29 stk. 2. 
53 Disse fremstilles i det følgende kapitel. 
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dokumenter på både det politiske læreplansniveau og programmatiske læreplansniveau. 

LK kommer i interviewet ind på, at det ikke er hens indtryk, at praksisfeltet har higet ef-

ter en vejledning. Tværtimod argumenterer hen for, at vejledningen ikke bidrager med 

noget nyt, men blot opsummerer den bekendtgørende lovtekst. Dette perspektiv kan ud-

fordres, da eksempelvis koblingen mellem introforløb og studieretningsforløb og karrie-

reperspektivet ikke er eksplicit i bekendtgørelsen, men først i vejledningen. 

I forhold til det ændrede ordvalg – fra karrierelæring og karrierekompetence til karrie-

reperspektiv – er LK usikker på, hvorvidt ændringen er politisk motiveret eller praksis-

motiveret. På den ene side forholder LK sig til, at kompetencebegrebet er til diskussion 

blandt praktikkere, og ”(…) så tænker man, [at] man kan finde noget, der støder min-

dre (…)” (fra interview med LK), mens ændringen på den anden side kan begrundes po-

litisk og kan ses som en forskydning af magten fra venstre til højre (qua at det første ud-

spil til den nye reform kom fra Socialdemokratiet, men endte med at finde politisk fler-

tal under Venstre). Ændringen er dog ikke noget, der har været tale om blandt STUK og 

læringskonsulenterne, og den bunder derfor i LK’s egen tolkning. 

Netop fortolkning er der god plads til ifølge LK qua den – ifølge hen – meget åbne frem-

stilling af karriereperspektivet jf. ovenstående. At der er god plads til fortolkning, ser LK 

som gavnligt. For ” hvis man har noget policy, som er meget stram i forhold til sekto-

ren, så slår sektoren knuder. ” LK argumenterer for, at gymnasierne i højere grad kan 

tage ejerskab, hvis der er plads til fortolke sig selv (som organisation) ind i de politiske 

og programmatiske tekster. 

Det betyder dog ikke, at oversættelsen fra policy til praksis – via administration og 

forvaltning - ikke er svær. Tværtimod beskriver LK karrierelæring som ”en af de svære” 

ændringer ved den nye reform, fordi ’karriere’ på den ene side kan forstås ret snævert 

(”som nu skal vores unge mennesker få et job i en fart, kravle op af karrierestigen”), 

samtidig med at ”al forskning viser, at sådan er det ikke.” Den snævre forståelse ser LK 

ikke som tilkoblingsegnet til praksis, og det kan være her, at hen som læringskonsulent 

på det programmatiske læreplansniveau kan stå for oversættelse og fortolkning i kryds-

feltet mellem lovgivning, policy, forskning, erfaringer og fordomme. 
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I forhold til ordning, rækkefølge og udvalg forholder LK sig primært til udvalget i inter-

viewet. Ordning berører LK ift. semantikkerne, som er præsenteret ovenfor. Rækkeføl-

gen ekspliciteres kun kort, da hen nævner, at de store tiltag til karriereperspektivet bør 

ske i 1. og 2.g, hvor eleverne er ”forholdsvis open-minded-agtige”, mens det ved ele-

verne i 3.g er sværere at få en refleksion i gang, da eleverne har snævret deres fokus 

ind54.  Her er det dog væsentligt, at netop en sådan indsnævring kan ses som en implicit 

intention på det politiske læreplansniveau gennem det stærke fokus på valg. LK forhol-

der sig ikke til den enkeltfaglige implementering af karriereperspektivet, men anerken-

der, at nogle fag har mere svært ved at oversætte karriereperspektivet meningsfuldt end 

andre. 

Udvalget – og socialdimensionen – bestemmes primært politisk, og ”ministeriet har det 

ikke med at stryge sektoren med hårene med hensyn til de fokusområder, de har.”  

Som skrevet ovenfor ser LK det som sin opgave at oversætte policy, så den bliver me-

ningsfuld for praksis, men med øje for det politiske opdrag, da det udgående konsulent-

korps langt hen af vejen ”kommer som ministeriets repræsentanter”. Som repræsentan-

ter for ministeriet oplever LK, at de i det udgående konsulentkorps ofte kommer ”med 

nogle fokuspunkter, som slutbrugeren ikke altid kan genkende sig selv i.” Særligt læ-

rerne kan reagere på, ”at de får en opgave som de ikke tidligere har fået”, og at de ind 

imellem tolker de politiske motiver unødigt negativt og dermed til tider ”ser skygger af 

det, de kunne forestille sig, opgaven kunne være.” Igen må LK her ind og støtte over-

sættelsen af eksempelvis karriereperspektivet, så det bliver relevant for lærernes prak-

sis. 

Udvalget og socialdimensionen italesættes desuden også i relation til elevernes bedste. 

Altså, at karriereperspektivet i sidste ende gavner den enkelte elev. Her er det særligt 

eleverne på stx, der ifølge LK har gavn af karriereperspektivet, qua uddannelsens al-

mene karakter ift. hf’s rettethed mod professionsuddannelserne, og hhx’s og htx’s rettet-

hed mod hhv. handels- og tekniske uddannelser. Samtidig gavner karriereperspektivet 

                                                   
54 At eleverne snævrer deres fokus ind i løbet af gymnasiet, bekræftes dels i det danske projekt ’Karrierefo-
kus – i og efter gymnasiet’ (som refereret til i kapitel 2) og af eleverne på de tre casegymnasier (dette ven-
des der tilbage til i kapitel 12). 
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også eleverne (på stx og de andre uddannelser), da det kan gøre op med elevernes min-

dre gavnlige fasttømrede forestillinger om, at en god karriere kræver en uddannelse med 

”et eller andet usigeligt højt snit”, eller at en god strategi kræver et så høj snit, at man 

kan ”vælge ALT”. Dermed retter LK igen sin konstruktion af karriereperspektivet mod 

semantikken læring og mod at hjælpe eleverne med ”at gøre det [fremtiden red.] mere 

realistisk (…), så de slapper lidt mere af i forhold til det, så de kan se de muligheder, 

der er.” Dermed ser KL overordnet set karriereperspektivet som et positivt indspark, der 

kan dæmme op for præstationspres og låste forestillinger om det gode liv. Samtidig er 

LK dog bevidst om, at en italesættelse af karrierelæring også kan forstærke valgets be-

tydning blandt de unge. 

10.5. Sammenfatning 

I dette kapitel er karriereperspektivets konstruktion på det programmatiske læreplans-

niveau blevet analyseret. Overordnet set kan det ikke iagttages, at karriereperspektivet 

bliver konstrueret som ’noget andet’ på det programmatiske læreplansniveau, end det 

gør på det politiske læreplansniveau. Der er fortsat et stort fokus på semantikken valg 

eller karriereperspektivet som valg – særligt i selve vejledningen til elevernes studie- og 

karriereperspektiv. Udviklingen til en uddannelse, der har stort fokus på at udvikle 

handlekompetence og orientere sig mod omverdenen, er ligeledes til stede på begge læ-

replansniveauer. 

Men der kan også ses et læreplansniveau med et vist ’albuerum’ internt på niveauet. 

Hvordan fagene har konstrueret karriereperspektivet kunne således iagttages enormt 

bredt. Alene i relation til didaktiske kategorier kunne det iagttages, at karriereperspekti-

vet både kunne knyttes til fagenes identitet og formål (formål), et fags faglige mål og 

indhold (supplerende stof) og et fags tilrettelæggelse (didaktiske principper og arbejds-

former) i fagenes officielle læreplaner. Desuden kunne der iagttages både en ’snæver’ 

forståelse af karriereperspektivet i de læreplaner, hvor karriere primært blev koblet til 

erhverv og karriereperspektivet som valg, og en mere ’åben’ forståelse af karriereper-

spektivet i de læreplaner, hvor karriereperspektivet blev koblet til motivation, dannelse 

og demokratisk bevidsthed, altså karriereperspektivet som læring. 
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På den ene side kan dette albuerum og frirum for faglig fortolkning iagttages som no-

get positivt. Det giver det enkelte fag mulighed for selv at konstruere karriereperspekti-

vet, så det bedst muligt understøtter det faglige indhold og fagets tradition. Hvad der 

antages som værende bedre (jf. koden bedre ˥ værre) i ét fag, kan stå på kodens anden 

side i et andet fag. På den anden side kan det iagttages som noget mindre positivt, da det 

omvendt åbner karriereperspektivet så meget op, at det i sig selv mister sin form. For 

hvis noget er alting, er det så overhovedet noget? 

Som skrevet i kapitel 4 er ’opgaven’ på det programmatiske læreplansniveau at konkreti-

sere den generelle læreplan fra det politiske læreplansniveau på det programmatiske, 

samtidig med at der på dette niveau kommunikeres mere konkrete retningslinjer og an-

visninger for skolen organisering og undervisningens indhold. Eksempelvis gennem ud-

vikling af relevante instrumenter som vejledninger og udvikling af læremidler. ’Opga-

ven’ imødekommes på sin vis på det programmatiske læreplansniveau – dog med en 

smule forsinkelse. Dette sker eksempelvis gennem vejledningen og i de enkelte fags offi-

cielle læreplaner, hvor særligt skolens organisering og undervisningens indhold kom-

munikeres i relation til karriereperspektivet. På Børne- og Undervisningsministeriets di-

gitale læringsportal, emu.dk, ligger der ligeledes læremidler om karriereperspektivet 

som inspiration til undervisere i gymnasiesektoren55. Hvordan disse elementer fra det 

programmatiske læreplansniveau kobles til det praktiske læreplansniveau vil blive ana-

lyseret i det følgende kapitel. 

 

 

  

                                                   
55 Materialerne er ikke inddraget i denne analyse, da de ikke er udviklet på det programmatiske læreplans-
niveau, men blot formidlet derfra. På emu.dk ligger der blandt andet rapporterne fra forsknings- og ud-
viklingsprojektet ’Karrierefokus’ (Katznelson et al., 2016; Katznelson & Lundby, 2015) (projektet blev be-
skrevet i kapitel 2) og inspirationshæftet ’På vej mod karrierekompetence’ (Skovhus et al., 2016). De 
nævnte projekter og materialer hviler på en holistisk forståelse af karriereperspektivet (jf. kapitel 2) og 
understøtter dermed LK’s iagttagelse af, at de på det programmatiske niveau arbejder åbent og bredt med 
karriereperspektivet. 



 

 

191 

11. Konstruktionen af karriereperspektivet 
på det praktiske læreplansniveau 

I nærværende kapitel præsenteres analysen af det praktiske læreplansniveau. I analysen 

indgår det empiriske materiale, der blev indsamlet på de tre casegymnasier. Det drejer 

sig om observationer, interviews med lærere samt data fra casegymnasierne56. En over-

sigt over den inkluderede empiri kan findes i afhandlingens metodekapitel (kapitel 6)57. 

Ligesom ved de foregående analyser tager denne analyse sit udgangspunkt i den over-

ordnede genstand for iagttagelsen ’gymnasiets læreplaner ˥ alt andet’, samt ledeforskel-

len ’karrierelæring, kompetence og -perspektiv˥ alt andet’. Data er desuden iagttaget 

med de læreplansteoretiske koder (ordning – sag, rækkefølge – tid og udvalg – social). 

På det praktiske læreplansniveau knytter kommunikationen og iagttagelserne sig til den 

pædagogiske og didaktiske praksis og de muligheder, der er for den enkelte lærers prak-

sis og på det enkelte gymnasium (Sivesind & Hopmann, 1997). Et væsentligt element i 

den praktiske læreplansanalyse bliver derfor at iagttage, hvilke muligheder – og ’umu-

ligheder’ – lærerne har for at kommunikere, konstruere og didaktisere karriereperspek-

tivet meningsfuldt. 

Iagttagelsen af lærernes muligheder og umuligheder bliver i det følgende beskrevet gen-

nem fem kernefortællinger fra lærerne; 1) fortællingen om, hvad politikkerne vil have, 2) 

fortællingen om gymnasiets formål, 3) fortællingen om de pressede og umodne unge, 4) 

fortællingen om den pressede sektor og 5) fortællingen om den faglige selvforståelse. 

Disse fem kernefortællinger inddrages efterfølgende i en analyse af, hvordan de seks se-

mantikker (fra kapitel 2 og genbeskrevet i kapitel 8) træder frem på det praktiske lære-

plansniveau. Dernæst analyseres det, hvordan de læreplansteoretiske koder træder 

frem. Sluttelig diskuteres det, hvorvidt geografisk placering påvirker karriereperspekti-

vet jf. kapitel 6.2. 

                                                   
56 Sidstnævnte har indgået som fundament for iagttagelserne, men indgår ikke direkte i analysen. 
57 Samt i bilag 11. 
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11.1. Kernefortællinger 

En indledende iagttagelse og et væsentligt element ved analysen på det praktiske lære-

plansniveau er, at lærerne i høj grad forholder sig til de andre to læreplansniveauer. Ele-

menter fra det programmatiske læreplansniveau inddrages i kommunikationen og bru-

ges som en art rygdækning for den faglige selvforståelse. Lærerne spejler deres egen for-

ståelse af både deres faglige og pædagogiske identitet i eksempelvis de officielle lærepla-

ner og de genkender langt hen af vejen sig selv i kommunikationen fra det programmati-

ske læreplansniveau. En mulig forklaring på det kan være, at de opererer med udgangs-

punkt i de samme koder og medier. Helt modsat er det for de fleste lærere ift. det politi-

ske læreplansniveau. Et gennemgående element i de fleste af interviewene er, at lærerne 

i høj grad markerer en grænse mellem uddannelsessystemet og dets omverden, og at po-

litikkerne i den henseende bliver placeret på ydersiden af gymnasiets legitime kommu-

nikation. Samtidig er der en meget stærk og gennemgående fortælling om, at aktørerne 

på det politiske læreplansniveau vil ’noget andet’ med eleverne, end aktørerne på det 

praktiske (og jf. ovenstående implicit på det programmatiske) læreplansniveau. Som et 

af de følgende eksempler vil vise, er denne forskelsmarkering mellem hhv. politikkere og 

lærere så stærk, at selv når lærerne kan genkende sig selv i de politiske dokumenter, så 

tilskrives det ’en fejl’ eller, igen, som ’noget andet’. 

Fælles for de følgende kernefortællinger er det derfor, at de repræsenterer en systemin-

tern kamp om at besætte og forstå karrierebegrebet – enten ved at afskrive det eller om-

skrive det. En del af denne kamp tager sit udgangspunkt i (en kritik af) selve begrebet 

’karriere’. Derfor er den første kernefortælling en iagttagelse af, hvad lærerne forbinder 

med begrebet. 

11.1.1. ”Det er fint nok på jobindex og sådan noget, men det er ikke i gymnasiet” 
– Fortællingen om, hvad politikkerne vil have 

Fælles for en række af lærerne er det, at de – særligt i det først interview – forholder sig 

relativt kritisk til karrierelæring, karrierekompetence og karriereperspektivet. I analysen 

af det praktiske læreplansniveau er det derfor væsentligt i første omgang at forholde sig 

til lærernes kritik af karriereperspektivet, fordi det er en kritik, der unægtelig er, er med 

til at forme lærernes syn og dermed samtlige af de følgende dele af analysen. 
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Kritikken kan ses hos alle tre lærere på Udkantsgymnasiet, Asger, Christian og Henrik 

fra Provinsgymnasiet og Marie og Franz fra Storbygymnasiet. Åge (Storbygymnasiet) og 

Maja (Provinsgymnasiet) forholder sig gennem begge interviews som udgangspunkt 

mere positivt til karriereperspektivet, hvilket dog ikke betyder, at de er ukritiske. Samti-

dig betyder det, at de andre syv lærere er kritiske, ikke, at de ikke forsøger at se potenti-

aler i karriereperspektivet, ligesom det heller ikke betyder, at de ikke udvikler deres for-

ståelse undervejs. Ved dem kommer kritikken blot før potentialerne. 

Overordnet set kan der ikke ses noget gennemgående mønster i, hvem der forholder 

sig kritisk, og hvem der forholder sig (mere) positivt58. Der er både lærere med snørk-

lede karriereveje og mere direkte karriereveje i begge grupper, og der er ikke umiddel-

bart nogen sammenhæng mellem anciennitet på arbejdsmarkedet, alder, fag eller andet. 

Fælles for alle lærerne – både de mere kritiske og de mere positive – er det, at de alle er 

modstandere af at inddrage et karriereperspektiv i undervisningen, som afspejler ordet 

’karrieres’ sproglige ophav. Som redegjort for i kapitel 2 kan en sådan forståelse afspej-

les i en hierarkisk progression gennem eksempelvis et erhverv, ”(…) hvor man priorite-

rer arbejdslivet og det at tjene penge højere end familielivet og det sociale liv (…)” (kar-

riere — Den Danske Ordbog, 2018), og hvor begrebet i sig selv er meget tæt knyttet til 

arbejdslivet og dermed ikke andre arenaer af et menneskes liv. Flere af lærerne laver im-

plicit eller eksplicit denne kobling og beskriver i forlængelse heraf begrebet ’karriere’ (og 

i forlængelse heraf karrierelæring, karrierekompetence og karriereperspektiv) som et 

begreb, de ikke bryder sig om. For dem repræsenterer begrebet i sig selv noget negativt 

og dårligt. Marie fra Storbygymnasiet siger: ”Jeg synes stadig karriere er dårligt. Det er 

simpelthen et dårligt ord. I forhold til gymnasielever! Det er fint nok på jobindex og 

sådan noget, men det er [det] ikke i gymnasiet. Det synes jeg simpelthen ikke." (Marie, 

interview II) Her bliver koblingen mellem det sproglige ophav og opfattelsen af karriere-

perspektivet meget tydelig. Marie forstår begrebet karriere som noget, der udelukkende 

har med erhvervslivet at gøre, og sætter dermed forskellen erhverv ˥ uddannelse. Det 

                                                   
58 Her er det værd at tilføje, at det ikke giver mening at gisne om mønstre, når datamængden ikke er 
større. 
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samme gælder Franz, der mener, at der i aftaleteksten og bekendtgørelsen er ”nogle for-

nuftige tanker”, men at det måske bare er ”ordet karriere, som ikke passer så godt til.” 

(Franz, interview II) Det er altså begrebet karriere, der udgør det første benspænd for at 

omsætte det meningsfuldt til praksis. 

Samtidig er det også et fællestræk ved de lærere, der forholder sig kritisk til begreberne, 

at de læser indførelsen af karriereperspektivet ind i en politisk diskurs. En diskurs, de 

ikke er enige i, og som de ikke ser som værende gavnlig for hverken deres praksis eller 

for elevernes trivsel. Her er det særligt en kritik af tidligere uddannelsespolitik, der træ-

der frem. Uddannelsespolitik, der har haft til hensigt at få unge hurtigere gennem ud-

dannelsessystemet (herunder fremdriftsreformen) og opnå økonomisk effektivisering af 

uddannelsessystemet (herunder to-procents-besparelser). En stor del af lærerne ser den 

tidligere og den nuværende reformering af uddannelsessystemet som rene politiske pro-

jekter, der ikke gavner eleverne eller praksis, og som derfor ikke bør påvirke deres un-

dervisning. I kritikken ligger der således også en klar afgrænsning af systemerne gen-

nem forskellen hurtige valg ˥ trivsel. Det politiske system har – i denne henseende – 

overtrådt en systemgrænse, når de på den måde ønsker at påvirke eller forstyrre uddan-

nelsessystemets kommunikation om dets egen funktion. 

Selvom enkelte lærere adresserer, at reformer i deres optik ikke nødvendigvis påvirker 

praksis, så sker der en ændring i lærernes opfattelse af begrebet mellem første og andet 

interview. Der er ikke tale om en ændring af kritikken af hverken det sproglige ophav el-

ler lærernes opfattelse af, hvad politikkerne ønsker, men derimod en ændring af lærer-

nes forståelse af, hvad karriereperspektivet rummer af muligheder. Denne ændring kan 

skyldes, at lærerne har haft længere tid til at omsætte begrebet til deres praksis og ’for-

døje’ reformændringerne, samt at både Udkantsgymnasiet og Provinsgymnasiet har haft 

pædagogiske dage, hvor de sammen med kollegaer og fagfæller har arbejdet med begre-

bet. Diskrepansen mellem kritik og potentiale kommunikeres tydeligst af Poul (men kan 

også iagttages ved andre lærere). Han beskriver, hvordan han ”ser det [politiske red.] 

som en strømligning, en målretning frem mod at lave færre fejlvalg”, men beskriver 

samtidig begrebets potentialer ind i undervisningen: ”kan jeg bruge karrierelæring til 
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at styrke mine elevers evne og mod og vilje til at træffe et valg, så er det fint for mig 

(…) Så må de [politikkerne red.] gerne kalde det karrierelæring.” (Poul, Interview II). 

Netop det sidste – at ”så må de gerne kalde det karrierelæring” – vidner om, at Poul 

fortsat ser sit arbejde med karrierelæring som noget andet end det, politikkerne i hans 

optik ønsker. Selve forstyrrelsen, som karriereperspektivet skaber, er således knyttet til 

det politiske system og ikke til karriereperspektivet som (teoretisk informeret) koncept 

og undervisningspraksis. 

11.1.2. Fortællingen om, hvad der er gymnasiets formål 

En del af den ovenstående kritik knytter sig også til lærernes forståelse af, hvad der er 

formålet med at tage en gymnasial uddannelse. Hvor de tidligere analyser af det politi-

ske og programmatiske læreplansniveau viste, at gymnasiets formål primært kunne iagt-

tages som hhv. studieforberedelse som overordnet formål og almendannelse som under-

ordnet på det politiske niveau, og studieforberedelse og almendannelse som ligeværdige 

på det programmatiske niveau, træder almendannelse frem som det primære formål og 

studieforberedelse som det sekundære på det praktiske niveau. Det gælder for alle de in-

terviewede lærere på nær Poul (fra Udkantsgymnasiet), der både beskriver studieforbe-

redelse som stx’ raison d’etre og stx som en fødekæde til universitetet (Poul, Interview 

I). De ni andre lærere fremhæver almendannelse som gymnasiets primære formål – 

men udelukker ikke, at studieforberedelse skal ses som en del af denne dannelse. Dette 

er altså helt modsat det politiske læreplansniveau, hvor det med den nyeste reform 

kunne iagttages, at det var almendannelse, der skulle ses som en del af studieforberedel-

sen. 

Hvordan dannelse skal forstås varierer fra lærer til lærer. Enkelte taler ind i det, der kan 

kaldes en material dannelsesdiskurs (Klafki, 2014). Jo mere viden du har, jo flere vær-

ker du har læst, jo mere dannet er du. Det ses eksempelvis ved læreren Marie, der i sær-

lig grad fremhæver litteraturen som et dannende element. Andre lærere taler i højere 

grad ind i en mere formativ/formal dannelsesdiskurs (Klafki, 2014); eleverne skal lære 

at forstå sig selv kropsligt og åndeligt. Det gælder eksempelvis Asger, der blandt andet 

taler om en kropslig selvforståelse og dannelse. 
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Særligt fremhæves det dog, at formålet med gymnasiet er at danne eleverne til at 

være aktive, demokratiske og kritiske borgere, som har lyst til og mod på at indgå i et 

demokratisk samfund. Denne dannelse sker gennem mødet med fagene, metoderne og 

indholdet. Der er her tale om en kategorial dannelsesdiskurs, hvor verden åbner sig for 

eleven, og eleven åbner sig for verden (Klafki, 2014). 

Flere lærere nævner, at netop dannelsen er svær at omsætte didaktisk, og den derfor er 

noget, som man må håbe, at eleverne har efter gymnasiet – dannelsen må være en del af 

”den forsinkede pakke” (Åge, interview I). At lærerne sætter dannelsen af den aktive, de-

mokratiske samfundsborger højest i gymnasiets formål, er dog ikke i direkte modstrid 

med det politiske læreplansniveau, hvor denne udvikling også fylder. Forholdet mellem 

hhv. almendannelse og studieforberedelse er blot ’tippet’. 

At lærerne sætter almendannelse meget højt, påvirker implicit også måden, hvor på de 

tilgår karriereperspektivet. Jf. ovenstående så forholder størstedelen af lærerne sig kri-

tisk til karrierelæring som undervisningskoncept (otte ud af ti). I det følgende gives der 

to bud på, hvorfor kritikken af karriereperspektivet ikke kan adskilles fra lærernes for-

ståelse af gymnasiets formål. 

For det første bruges kritikken af karriereperspektivet i relation til gymnasiets formål 

til at markere forskellen mellem de forskellige typer af ungdomsuddannelser. I kommu-

nikationen om stx’ almen dannende formål opstiller flere af lærerne andre ungdomsud-

dannelser – særligt hhx og htx – som stx omverden. Mens stx er almen dannende, så er 

de andre ungdomsuddannelser i højere grad erhvervsrettede – og dermed mere natur-

lige ”arvtagere” af karriereperspektivet. Selvom de tre ungdomsuddannelser således 

med det nye bekendtgørelse skal ses som ligeværdige veje til videregående uddannelser 

jf. aftaleteksten (Undervisningsministeriet, 2016), så er det altså ikke noget, der påvir-

ker lærernes retorik om ungdomsuddannelsernes formål eller karriereperspektivets re-

levans. Her sætter lærerne altså forskellen stx ˥ andre ungdomsuddannelser. 

For det andet bliver kritikken af karriereperspektivet af flere lærere direkte koblet til 

gymnasiets formål – enten som et modbegreb til dannelse eller som ’det samme’ som 

dannelse. Når kritikken af karriereperspektivet knyttes til gymnasiets formål, falder det 
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således mellem to stole: På den ene side kritiseres karriereperspektivet for at være et po-

litisk initiativ, der forsøger at presse – de i forvejen pressede – unge hurtigere gennem 

uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet. Dét pres ønsker ingen af lærerne at 

deltage i. De ønsker ikke at gå ”fra læring til livet, til læring til erhvervslivet” (Lone, in-

terview II). I dette perspektiv bliver karrierelæringens modbegreb ofte opstillet som 

dannelse – og dannelse er qua ovenstående analyse dét formål, der hører til på indersi-

den af uddannelsessystemet, mens karriere må høre til i uddannelsessystemets omver-

den. 

Samtidig kritiserer flere lærere også karriereperspektivet for, at det blot er ’gammel 

vin på nye flasker’ (Poul)– altså ikke et nyt perspektiv i undervisningen. Denne kritik 

udvikler sig mellem interview et og to59, men konsekvenserne er de samme, nemlig at 

det ikke bringer noget nyt og dermed mister sin relevans og gyldighed som (nyt) fokus-

punkt i undervisningen. I første interview gælder det for flere af lærerne, at de mener, at 

karriereperspektivet ikke er noget nyt, fordi det ligger i tæt relation til gymnasiets stu-

dieforberedende formål60, og fordi det i mange år har været en del af fagenes praksis, at 

de i varierende grad orienterede sig mod omverdenen (eksempelvis gennem virksom-

hedsbesøg). Ved andet interview gælder det for flere af lærerne – særligt når de læser 

både bekendtgørelsen og de udvalgte teoretiske bidder61 – at karriereperspektivet er ble-

vet åbnet mere op, så det i højere grad trækker tråde til almendannelse. I den læsning 

mister karriereperspektivet for flere af lærerne dets modbegreb. Hvis karrierelæring er 

det samme som almendannelse, hvad er så det nye? Eller som Christian siger: ”Det var 

det vi kaldte for dannelse i gamle dage, før det ligesom blev yt.” (Christian, interview 

II) Mens læreren Asger sidder og læser bekendtgørelsen og aftaleteksten, bemærker 

han, at både almendannelse og karriereperspektivet handler om at gøre eleverne til 

”hele personer”, der ”har en bredere viden om sig selv, samfundet og verden” og med 

udgangspunkt i det ”kan træffe nogle mere reflekterede valg, både i forhold til sig selv 

                                                   
59 Dvs. i takt med, at lærerne får mere teoretisk og faglig viden om karriereperspektivet. 
60 En enkelt lærer – Marie fra Storbygymnasiet – siger dog i det første interview, at karrierelæring er no-

get andet end studieforberedelse. 
61 Alle lærere læste i løbet af andet interview §29 stk. 2 fra bekendtgørelsen, uddrag fra læreplanerne i de-
res fag, samt en teoretisk definition af hhv. karrierekompetence (Thomsen, 2014) og karrierelæring (Kat-
zenelson et. al., 2016). Se bilag 8 for uddrag. 
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og i forhold til alt muligt.” (Asger, interview II). På baggrund af den iagttagelse er lære-

rens konklusion, at karriereperspektivet og almendannelse dermed er så ens, at det bli-

ver ligegyldigt, for ”er det så ikke nok, at man bare kan skrive dannelse?” (Asger, inter-

view II) 

Når karriereperspektivet på denne måde mister sit modbegreb – bliver ”det samme 

som” almendannelse – så mister det potentielt sin umiddelbare gyldighed i klasseloka-

let. Det bliver på sin vis både lige gyldigt og ligegyldigt for lærerne at inddrage. Det er 

dog værd at nævne, at lærernes kritik og refleksion over begrebet gyldighed i klassen 

ikke betyder, at de ikke forsøger at omsætte karriereperspektivet til/i deres praksis. 

Hvordan de gør det, behandles i afsnittene om ordning, rækkefølge og udvalg på det 

praktiske læreplansniveau. 

11.1.3. ”De har sværere ved at se gymnasielivet som en helhed” – Fortællingen 
om de pressede og umodne unge 

I lærernes iagttagelser af karriereperspektivets relevans i gymnasieskolen forholder de 

sig ligeledes til, hvorvidt de mener, at karriereperspektivet er relevant – eller modsat; 

ligefrem skadeligt – for eleverne. I disse iagttagelser træder en fortælling om pressede 

unge meget tydeligt frem. Flere lærere beskriver eleverne som nogle, der gør en stor ind-

sats for at leve op til egne og andres forventninger. De er til tider overambitiøse (Henrik) 

og vil gerne tage styringen (Lone), men bliver samtidig målt og vejet (Henrik) og udsat 

for urimelig mange krav (Lone). Eleverne beskrives således som nogle, der er enormt 

bevidste om egne og andres forventninger, og som derigennem lægger et stort pres på 

sig selv. I forlængelse heraf beskrives en del elever som enormt målrettede – om end de 

ikke altid ved, hvad deres mål er. Maja fra Provinsgymnasiet beskriver eksempelvis, at 

en lang række elever vælger en studieretning, der er tilpas bred til, at de endnu ikke be-

høver at træffe et valg om videre uddannelsesretning. Denne tendens understøttes på 

alle tre casegymnasier. 

Lærerne er i deres refleksioner over karriereperspektivet meget bevidste om, hvad de 

mener, at eleverne har brug for, og hvad de – måske i endnu højere grad – ikke har brug 

for. Flere lærere fortæller, at eleverne ikke er et sted i deres liv, hvor det giver mening at 

tale om karriere. At det, eleverne kan og skal fokusere på her og nu (altså i løbet af deres 
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gymnasietid), er at få huen på, ”og så kan de måske blive klogere efter gymnasiet” (As-

ger, interview II). En anden lærer – Franz fra Storbygymnasiet – fortæller, at det næsten 

kan være lidt grænseoverskridende og føles som et ”overkill” at tale med ”små uskyldige 

1.g’ere” om karriere62. Fælles for de refleksioner er det, at et fokus på karriere ikke gav-

ner eleverne, da de ikke (psykisk og kognitivt) er modnet nok. 

Der er dog lærere, der udtrykker, at eleverne ændrer deres orientering gennem gym-

nasietiden, ligesom deres modenhed ikke er statisk, hvorfor der godt kan indtænkes en 

progression i karriereperspektivets relevans gennem 1., 2. og 3.g. Her nævner Poul, at de 

unge elever kan have brug for at lære, at turde træffe valg og – i endnu højere grad – fra-

valg. Han peger på, at eleverne skal blive i stand til at se realistisk på deres kompetencer 

og på baggrund af dét træffe valg og fravalg. Eleverne skal blive i stand til at sige: "Nej, 

jeg kan altså ikke blive verdensmester i matematik, men så kan jeg noget andet. Og så 

er det det, jeg vælger at fokusere på." (Poul, interview II). Karriereperspektivet skal så-

ledes didaktiseres forskelligt alt efter, hvilket klassetrin der undervises på. 

I forlængelse af elevernes orientering under og efter gymnasiet er der også flere lærere 

på tværs af casegymnasierne, der nævner, at de enten direkte eller indirekte opfordrer 

eleverne til at tage en pause mellem gymnasiet og de videregående uddannelser. Dette 

ud fra et argument om, at eleverne i et sabbatår kan rejse ud i verden, tage på højskole 

eller andet, der kan være med til at modne dem og give dem mulighed for at undersøge, 

hvad de brænder for, og hvad de ønsker for deres fremtid. Den opfordring kan ses i rela-

tion til fortællingen om, at (flere og flere af) eleverne er ekstremt målrettede og fastlåste 

ift. deres visioner om fremtiden. De fastlåste forestillinger får dem til at fokusere (for 

meget) på karakterer og bestemte fag – og ikke på det, der er nu og her, herunder ”det 

sociale aspekt og det at lære at lære.” (Åge, interview I). 

Det er kun i selve interaktionen med eleverne – og primært i undervisningen – at læ-

rerne kan forsøge at forstyrre elevernes forestillinger om fremtiden. Som med alle andre 

interaktionssystemer ophører de, så snart interaktionen ophører – så snart, der ikke 

længere er nærvær eller tilstedeværelse. Det anerkender lærerne også – altså, at det kun 

                                                   
62 Netop Storbygymnasiet havde i skoleåret ’18 lagt deciderede karrierelærings-blokke ind i grundforløbet, 
hvor eleverne på forskellig vis skulle reflektere over deres fremtid både under og efter gymnasiet. 
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er gennem deres fag og gennem deres faglighed, måde at være lærer på osv., at de kan 

forsøge at påvirke de unge. Igen er det dog ganske tydeligt, at lærerne – i de fleste til-

fælde – ser denne påvirkning som noget ’andet’ end det (de forestiller sig), at politik-

kerne ønsker med karriereperspektivet, og at de selv i denne påvirkning lægger mere 

vægt på dannelse end på karriere og uddannelsesvalg. 

De refleksioner, som lærerne har om eleverne, knytter sig til lærernes forestillinger om 

elevgruppen som ’personer’ (jf. kapitel 4). Der sker her en klassifikation af mennesker, 

så de træder frem som personer; der er de overambitiøse elever, der har en usund til-

gang til det at lære, til det at gå på gymnasiet. De er outputorienterede og nedprioriterer 

gymnasieoplevelsen. Samme elevgruppe beskrives også af to lærere på Storbygymnasiet 

som en gruppe, der ”har problemer med stress, depression og angst” (Franz, interview 

I). Samme elevklassifikation kan også ses i andre læreres beskrivelser som dem, der lig-

ger et ekstremt højt pres på sig selv og egne præstationer. Den gruppe af elever har 

ifølge lærerne ikke gavn af et øget fokus på karriereperspektivet forstået i relation til se-

mantikken valg, men brug for det i relation til semantikken læring. Modsat de overam-

bitiøse elever står de elever, der har rigtig svært ved at gå på gymnasiet – dem der ”nær-

mest er lost”, som ”har svært ved at indgå i undervisningen” og ”svært ved at forstå 

sproget” (Marie, interview I). Ikke forstået som det danske sprog, men som det faglige 

sprog og de faglige koder. De elever har i endnu mindre grad brug for at orientere sig 

mod fremtiden, hvorfor karriereperspektivet i de elevers tilfælde ifølge lærerne slet ikke 

er relevant. De har brug for hjælp til at navigere her og nu. En enkelt lærer (Maja) adres-

serer, med udgangspunkt i en konkret oplevelse med en elev, at visse elever i denne 

gruppe godt kan have brug for sparring ift. deres muligheder, hjælp til refleksion over 

deres læring mv. og om de er på den rigtige uddannelse. Den støtte og sparring ses dog 

ikke curriculært – altså gennem karriereperspektivet i undervisningen og i fagene – men 

som noget eleven kan opsøge gennem studievejlederen. Lærernes fokus er i stedet på, at 

eleverne skal have styrket deres faglighed, lære at begå sig i gymnasiet og (i få tilfælde og 

med støtte fra studevejlederen) finde ud af, om de er det rigtige sted. De to klassifikatio-

ner af eleverne – de overambitiøse og de fagligt udfordrede – bliver fikspunkter i lærer-

nes fortælling om, hvorvidt karriereperspektivet kan inddrages i undervisningen. 
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11.1.4. Fortællingen om den pressede sektor 

Ud over fortællingen om de pressede unge er der også en parallel fortælling om en pres-

set sektor i en stor del af datamaterialet. Lærerne stiller spørgsmål ved, hvordan de skal 

få tid og plads til at integrere karriereperspektivet meningsfuldt i undervisningen, når 

de oplever, at læreplanerne bliver mere og mere fagligt komplekse, kravene øges og sek-

toren slankes – eller ligefrem udsultes – økonomisk. Særligt ture ud af huset – herunder 

virksomhedsbesøg og uddannelsesbesøg – beskrives som ressourcekrævende aktiviteter, 

der er svære at få ind i en i forvejen presset hverdag. 

Hvem der har ansvaret for en vellykket integration af karriereperspektivet – om det er 

ledelsen, den enkelte skole eller den enkelte lærer – varierer mellem lærerne og case-

gymnasierne. Som beskrevet i metode-kapitlet (kapitel 6) er de tre casegymnasier gået 

meget forskelligt til opgaven med at integrere karriereperspektivet. Af lærerne på Stor-

bygymnasiet bliver det beskrevet, at de ”ligger i den ambitiøse ende” (Marie, interview 

II) med en stor ledelsesmæssig bevågenhed på at integrere karriereperspektivet, blandt 

andet i grundforløbet. Lærerne på Storbygymnasiet fremhæver også alle, at ledelsen har 

et stort ansvar for at integrere karriereperspektivet, men at det er væsentligt, at lærerne 

skal kunne se mening i det for at inddrage det i undervisningen. Dette understøtter fun-

dene fra projekterne ’Udsyn i Udskolingen’ (Klindt Poulsen et al., 2016) og ’Karrierefo-

kus – i og efter gymnasiet’ (Katznelson et al., 2016; Katznelson & Lundby, 2015), som 

der blev refereret til i afhandlingens kapitel 2. Omvendt står de tre lærere på Udkants-

gymnasiet – Poul, Lone og Tom – der alle hælder til, at lærerne bærer det primære an-

svar for en vellykket integration af karriereperspektivet, men at ledelsen skal være med 

til at sætte rammerne. Fylder ledelsen for meget i integrationen af perspektivet, så vil 

lærerne – i deres optik – føle, at perspektivet bliver trukket ned over fagene og didaktik-

ken, hvilket vil påvirke ’effekten’ (Poul, interview II). 

Selvom alle lærere i større eller mindre grad mener, at ledelsen har et ansvar, så er der 

ingen lærere, der på det praktiske læreplansniveau kobler karriereperspektivet til det 

retningsgivende mål om at øge overgangsfrekvensen fra ungdomsuddannelse til videre-

gående uddannelse. Her er der således en klar diskrepans mellem de tre læreplansni-
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veauer. De retningsgivende mål om at styrke overgangsfrekvensen bliver i første om-

gang introduceret på det politiske læreplansniveau (blandt andet i bekendtgørelsen). 

Her kobles det ikke direkte til karrierelæring. Det bliver det først på det programmatiske 

læreplansniveau, hvor LK beskriver, hvordan karrierelæring er en del af løsningen på 

overgangsproblematikken og en del af den ’medicin’, der gives på gymnasierne, hvis 

overgangsfrekvensen ikke er på det ønskede niveau. At det er tilfældet kan ikke genken-

des på det praktiske læreplansniveau, hvor de ikke eksplicit forholder sig til overgangs-

frekvens63. Lærerne forholder sig kun implicit til overgangsfrekvens, når de kritiserer de 

(oplevede) politiske målsætninger bag indførelsen af karriereperspektivet. 

 

11.1.5. ”Vi er stolte over at være fagnørder her” – fortællingen om den faglige 
selvforståelse 

Når lærerne skal beskrive relevansen af karriereperspektivet, inddrager de i høj grad sig 

selv – som faglærere og som personer – og sætter løbende forskellen fag ˥ verden. 

I relation til deres forståelse af sig selv som faglærere går det igen ved flere af lærerne, 

at deres faglige interesse kom før deres interesse for professionen. De valgte studie ud 

fra, hvad de fandt interessant, og valgte dernæst professionen64 – enten aktivt eller inak-

tivt65. At faget kommer først for lærerne påvirker også, hvordan de ser relevansen i kar-

riereperspektivet – særligt ift. hvordan de bruger sig selv som personer – eller rollemo-

deller. Lærerne inddrager deres forståelse af egen karrierevej i deres refleksioner over 

karriereperspektivets relevans. Lone fra Udkantsgymnasiet beskriver, hvordan hun ikke 

selv har en karriere, men har et job og knytter dermed sin forståelse af karriere til en 

hverdagsforståelse. Henrik fra Provinsgymnasiet nævner også, at han ikke selv har gjort 

brug af en studievejleder, og at fokuseringen på karriere, og de muligheder der er efter 

gymnasiet, hurtigt kan blive for omklamrende. Henrik anerkender dog, at ”tingene er 

                                                   
63 Dette perspektiv kunne eventuelt være blevet belyst, hvis ledelsen var blevet inddraget i empiriindsam-
lingen, da kvalitetssikring, selvevaluering og opfølgningsplaner primært ligger ved ledelsen.  
64 Den eneste, der beskriver, hvordan hun vidste, at hun ville være gymnasielærer, er Maja fra Provins-
gymnasiet, der – som skrevet i præsentationen – stopper som gymnasielærer mellem første og anden ob-
servation. 
65 I visse tilfælde endte lærerne i jobbet, fordi det var den eneste mulighed de så med deres fagkombina-
tion, eller fordi det lige passede med, at der var et job ledigt. 
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mere komplekse i dag” (Henrik, interview I), og at eleverne måske i højere grad har 

brug for netop karriereperspektivet, end han selv havde. 

I relation til deres pædagogiske selvforståelse er der en gennemgående tendens til, at læ-

rerne ikke oplever det som en del af deres pædagogiske ansvar at ’pege’ eleverne i en be-

stemt retning eller direkte motivere dem til at arbejde videre med (eller studere) deres 

fag efter gymnasiet. Flere beskriver, at det kan være svært at rådgive og eventuelt korri-

gere elevernes forestilling om fremtiden. Samtidig er der en række af lærerne, der ikke 

mener, at eleverne som sådan inddrager eller ønsker at inddrage dem eksplicit (hverken 

som faglærere eller personer) i deres overvejelser om fremtiden, og selv hvis de gjorde, 

så ”bliver det en subjektiv vurdering” (Christian, interview I) af eksempelvis lige præcis 

den uddannelse, de har taget (Christian), eller det højskoleophold, de har taget (som i 

Asgers tilfælde). 

Som skrevet indledningsvis i dette afsnit inddrager lærerne også sig selv som faglærere 

– altså repræsentanter for en særlig faglighed, faglig diskurs og faglig selvforståelse. 

Der er generelt ikke noget mønster i, hvordan lærerne iagttager deres egen forståelse af 

karriereperspektivet i relation til de beskrivelser, der er af perspektivet i fagenes offici-

elle læreplaner. I det følgende fokuseres der på de to fag dansk og matematik, hvor der 

er interviewet lærere fra alle tre casegymnasier. 

Læreplanen for matematik beskrives som meget ambitiøs og fyldt med fine ord (Lone, 

interview II). Som skrevet i analysen af de officielle læreplaner fremgår ordet ’karriere’ 

slet ikke af fagets læreplaner og er dermed ikke et af de fine ord. Henrik fra Provinsgym-

nasiet fortæller, at det kommer bag på ham, at begrebet karriere slet ikke fremgår af læ-

replanerne. Han rationaliserer sig frem til, at det må være fordi, det er en del af det stu-

dieforberedende formål for matematik. Det fordi det studieforberedende formål blandt 

andet kan imødekommes ved at italesætte, at matematik er adgangsgivende og vigtigt 

for mange uddannelser, samt at matematik på et højt niveau ofte er værdsat, fordi der 

ofte ”medfølger en evne til abstrakt tænkning og vedholdenhed” (Henrik, interview II). 

Også Lone fra Udkantsgymnasiet understreger, at vedholdenhed – og det at lære at ar-

bejde for noget, også selvom det er svært – er en væsentlig læring ved matematikfaget. 

Åge fra Storbygymnasiet forholder sig mest positivt til læreplanen og beskriver, hvordan 
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han i høj grad ser karriereperspektivet i formuleringerne om fagets udadrettede aktivite-

ter og dets anvendelsesorientering. Desuden bemærker han, at anvendelsesorientering 

står før det internt faglige matematiksynspunkt (viden, færdigheder og kundskaber), 

samt at det samskrives med gymnasieskolens alment dannende og studieforberedende 

formål. Læreplanen understøtter Åges fortælling om egen faglige position; at hans fag og 

elevernes faglighed kan understøtte, at eleverne afklarer deres karriere, ligesom eleverne 

får en fornemmelse af, at ”de er endt på den rigtige hylde”, blandt andet ved at vise ”an-

vendelser af faget og demonstrere at eleven har en aktiv rolle at spille” (Åge, interview 

II). Der er således stor forskel på, om lærerne finder, at der er overensstemmelse mel-

lem deres egen faglige selvforståelse, forståelse for faget og læreplanens fremskrivning 

af faget. 

Også blandt dansklærerne varierer det, om lærerne finder, at der er overensstem-

melse mellem egen faglig selvforståelse og læreplanerne. Dansklæreren Marie beskriver 

formuleringerne i danskfagets læreplaner som ”fuldstændig abstrakt”, mens dansklære-

ren Maja beskriver læreplanen i dansk som enormt ambitiøs, hvor man ”tonser igennem 

tekster og perioder” og karriereperspektivet nemt bliver ”sådan lidt snik snak, som man 

skærer væk, når man har travlt.” (Maja, interview II). Modsat Marie mener Tom, der 

underviser i dansk på Udkantsgymnasiet, at der er en god balance i relation til karriere-

perspektivet i danskfagets læreplan, og det virker som om, at læreplanen i høj grad 

stemmer overens med hans forståelse af, hvad faget dansk skal og kan rumme. 

Afslutningsvis går det igen i flere læreres iagttagelser af karriereperspektivet – på tværs 

af alle de repræsenterede fag – at det til en vis grad anskues som noget andet end faget. 

Altså som noget, der ligger uden for faget, og som kan være svært at integrere menings-

fuldt – særligt i en travl hverdag. Det kunne ses ved ovenstående citat fra Maja, men 

også biologi- og kemilæreren Poul nævner, at der er nogle basale færdigheder, som skal 

på plads, før man kan perspektivere til verden uden for og efter gymnasiet; ”Der er ikke 

meget karriere i at vide, hvordan en celle er opbygget. Eller hvordan man laver 

mængderegning i kemi. Det er bare noget, man skal kunne, før vi kommer til alt det 

sjove.” (Poul, interview II). Igen bliver karriereperspektivet koblet til noget, der ligger 
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uden for selve faget og curriculum, hvilket ligger i direkte modstrid med formulerin-

gerne på det politiske og programmatiske læreplansniveau, hvor karriereperspektivet 

netop skulle kobles til fagene og den daglige undervisning. 

11.1.6. Opsamling på kernefortællinger 

Med udgangspunkt i kernefortællingerne bliver det ganske tydeligt, at den form, som 

karriereperspektivet får på det praktiske læreplansniveau, er ganske anderledes end den 

form, det har på det politiske læreplansniveau. Gennem kernefortællingerne bliver det 

ydermere tydeligt, at reformtiltaget omkring karriereperspektivet behandles internt in-

den for systemets og organisationens grænser. Dog viser kernefortællingerne også, at 

det for så vidt lykkedes det politiske læreplansniveau at forstyrre det praktiske lære-

plansniveau tilpas meget til, at en lokal transformation af karriereperspektivet påbegyn-

des – men næppe som det var ambitionen på det politiske læreplansniveau. Lærerne 

adresserer således fordele og ulemper ved perspektivet, og de italesætter til en vis grad, 

at perspektivet kan integreres i deres undervisning. Dog med et næsten konstant aber 

dabei om, at denne transformation sker på trods af eller på en anden måde, end det øn-

skede fra det politiske læreplansniveau. 

Som vist i analysen af det programmatiske læreplansniveau ændrer konstruktionen af 

karriereperspektivet sig allerede en smule i mødet med fagene – altså i læreplanerne – 

og perspektivet transformeres dernæst yderligere i mødet med den enkelte lærers prak-

sis. I det følgende vil det blive analyseret, hvilke semantikker denne transformation og 

konstruktion knytter sig til. 

11.2. Ordning gennem semantikker på det praktiske læreplansniveau 

Som tidligere anført forsøger lærerne på trods af deres kritik at konstruere karriereper-

spektivet som undervisningsgenstand. Her har de overordnet set et stort behov for at 

gøre det meningsfuldt – både for deres fag, deres faglige selvforståelse og deres forstå-

else af elevernes behov. På det praktiske læreplansniveau vil undervisningens ordning 

knytte sig til lærernes møde med indholdet samt deres refleksioner over det. Derfor vur-
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deres det, at undervisningens ordning – eller undervisningens hvad – i relation til karri-

ereperspektivet kan besvares ved at iagttage, hvilke semantikker der træder frem i kon-

struktionen og kommunikationen. 

Iagttages der efter semantikkerne på det praktiske læreplansniveau, bliver det hurtigt 

klart, at de mest fremhævede semantikker på dette læreplansniveau adskiller sig fra hhv. 

det politiske og programmatiske læreplansniveau. Hvor der således på de to foregående 

læreplansniveauer var en overordnet tendens til at centrere kommunikationen om karri-

ere omkring karriereperspektivet som valg (både som den trådte frem i karriere- og vej-

ledningslitteraturen og i genbeskrivelsen), kan der på det praktiske læreplansniveau i 

langt højere grad iagttages en fokusering på karriereperspektivet som læring, jævnligt 

understøttet af et fokus på hhv. forandring og tilfældighed. 

Overordnet set går det altså igen ved lærerne, at deres iagttagelser af karriereperspek-

tivet – når de skal fremhæve det positive ved begrebet – placerer det i relation til de tre 

semantikker, der i en karriere- og vejledningskontekst jf. kapitel 2 knytter sig til kon-

tekst og struktur; altså læring, tilfældighed og forandring. Derimod forholder lærerne 

sig meget lidt til de semantikker, der primært er individfokuserede i karriere- og vejled-

ningslitteraturen – altså valg, tilpasning og udvikling. De individfokuserede semantik-

ker træder i langt højere grad frem i en kritik af karriereperspektivet og – særligt i rela-

tion til semantikkerne udvikling og valg – som en fokusering, lærerne ikke mener er re-

levant for elevernes liv og for egen praksis. Her er det dog væsentligt, at kritikken går på 

’individualisering’ og ikke individ forstået som psykisk system. 

Særligt karriereperspektivet som valg træder frem som en kritik af selve karriereper-

spektivets relevans i uddannelsessystemet, og knytter sig om de foregående fem kerne-

fortællinger om gymnasiet. Kritikken af karriereperspektivet som valg kan dermed både 

ses som en kritik af det politiske systems intentioner med eleverne og en kritik af det po-

litiske systems intentioner med uddannelsessystemet som helhed (jf. kernefortællin-

gerne). Flere lærere fremhæver således, at en overdrevet fokusering på uddannelsesvalg 

(der kan genkendes fra valgsemantikken i kapitel 2) stresser eleverne unødigt, og i hø-

jere grad afspejler politiske intentioner om økonomisk vækst og effektivisering end god 

undervisning. Per fra Udkantsgymnasiet beskriver, hvordan han oplever, at der er en 



 

 

207 

dagsorden om økonomi og optimering af uddannelse fra politikernes side, og at det vid-

ner om manglende respekt for de unge mennesker og for individet som helhed. Den 

valgsemantik, som lærerne læser ind i karriereperspektiv, ses med dette in mente som 

en unødig forstyrrelse fra det politiske system, som størstedelen af lærerne ikke ønsker 

at integrere i deres undervisning, og som de – særligt i første interview – tager afstand 

fra. 

Som medlemmer af en organisation inden for uddannelsessystemet lader lærerne sig 

forstyrre af (deres oplevelse af) de politiske intentioner, og handler således ikke i direkte 

overensstemmelse med (deres oplevelse af) intentionerne. Som tidligere skrevet kan det 

tværtimod iagttages, at en del af lærerne aktivt forsøger at positionere deres undervis-

ning og intentioner med eleverne som det modsatte af, hvad politikerne ønsker; hvis po-

litikkerne ønsker at fokusere på valg(semantikken), så vil lærerne i stedet fokusere på 

læring(s-semantikken. Valgsemantikken repræsenterer her noget negativt og irrelevant, 

mens læringssemantikken i langt højere grad repræsenterer noget positivt og relevant. 

Læringssemantikken og valgsemantikken kommer dermed til at være hinandens mod-

sætninger/modbegreber. Adskillelsen af karrieperspektivet som hhv. noget bedre (læ-

ringssemantikken) og noget værre (valgsemantikken) kan ligeledes ses i relation til ud-

dannelsessystemets kode. 

Når karrierelæring i lærernes refleksioner sammentænkes med læringssemantikken, 

kan der oftest iagttages en bred, holistisk forståelse af karrierelæring og karrierekompe-

tence. I det perspektiv kommer karrierekompetence i høj grad til at handle om at kunne 

begå sig i forskellige faglige og sociale sammenhænge på tværs af forskellige roller, her-

under som studerende og ven og i særlig grad som medborger i samfundet. I forlængelse 

af det er der igen en tendens til, at lærerne – enten implicit eller eksplicit – kobler karri-

ere i relation til læringssemantikken til gymnasiets almen dannende formål. 

Eksempelvis nævner biologilæreren Poul, at han i sin undervisning er meget bevidst 

om, at eleverne i første omgang er samfundsborgere, og ”det er det, vi skal uddanne 

dem til at være”, samtidig med at eleverne skal lære, at de med deres biologividen ”må, 

kan og skal blande sig” i eksempelvis politiske diskussioner om kemi, anvendelse af gif-

tige stoffer mv. I det eksempel, som Poul giver, ligger der også en reference til foran-

dringssemantikken inden for karriereteorien, der netop fremhæver, at karrierelæring 
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også handler om at klæde på til at tage stilling til, hvordan man kan være med til at for-

andre verden i en bedre og mere inkluderende retning. Semantikken forandring fylder i 

sig selv ikke meget i lærernes italesættelse af karrierelæring, men kobles i højere grad til 

refleksioner over karrierelæring i læringssemantikken. Det kan der være flere forklarin-

ger på – men én kan være, at de ikke forbinder samfundsmæssige forandringer og social 

retfærdighed med karriere, karrierelæring og karrierekompetence, netop fordi de til en 

vis grad forbinder ordet begreberne med begrebets sproglige ophav qua ovenstående af-

snit. 

En anden lærer – Asger fra Provinsgymnasiet - beskriver i forlængelse af ovenstående 

en hhv. ’blød’ og en ’hardcore’ karrierelæring, der kan iagttages som hhv. en forståelse af 

karriere i relation til karriereperspektivet som læring (og semantikken læring) og karrie-

reperspektivet som valg (og semantikken valg). Læreren beskriver, hvordan eleverne 

kan have brug for begge perspektiver, men at han i sine egne fag hælder til den bløde, 

brede, humanistiske forståelse. I hans forståelse kommer karriereperspektivet som valg 

til at ligge enten i andre (ikke-humanistiske) fag eller uden for undervisningen (eksem-

pelvis gennem StudievalgDanmarks arbejde og i U-days mv.), mens en forståelse af kar-

riere, der ligger i forlængelse af karriereperspektivet som læring kan ligge i de ’bløde, 

brede, humanistiske fag’, hvor det handler om at opdyrke kompetencer til få have et 

godt, meningsfuldt liv efter gymnasiet. 

Også semantikken tilfældighed væves ind i læringssemantikken. Det sker eksempelvis, 

når læreren Poul fremhæver, at han – når han skal se det meningsfulde i begrebet - i 

langt højere grad vil kalde karrierelæring for ’livslæring’. Det vil han, da det fra hans 

perspektiv handler om at navigere i sit liv og turde stå ved sin valg og fravalg. Her hand-

ler det om at navigere i det usikre og ukendte. Altså at der er tilfældigheder, noget 

ukendt i elevens fremtid, som de aldrig kan forberede sig 100 % på, men som de kan gå i 

møde ved at være ”loyale over for deres valg”.  Også Lone nævner, at hun i sin matema-

tikundervisning kan forberede eleverne til en ukendt fremtid, hvor de – ifølge hende – 

unægtelig vil løbe ind i kriser. Kriserne kan komme, når eleverne læser videre eller se-

nere i livet: ”Hvordan håndterer du det? Hvordan finder du ud af at sige fra, hvis det 

bliver for hårdt?” (Lone, interview II). 
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For at kunne se det meningsfulde i karriereperspektivet har lærerne altså brug for at 

rammesætte det nærmest karriereperspektiver som læring og læringssemantikken, og 

samtidig tage afstand fra karriereperspektivet som valg. I forlængelse af dette brede, ho-

listiske syn på karriereperspektivet – der altså ligger nærmest karriereperspektivet som 

læring – er det også tydeligt, at flere af lærerne ser karrierekompetence som en kompe-

tence til at handle. Karrierekompetence er ”at kunne gøre noget ved sit eget liv”, som en 

lærer formulerer det (Asger). En anden lærer (Poul) vil hellere kalde kompetencen for 

valgkompetence end karrierekompetence, fordi ”det går så meget dybere end bare lige 

læring. For det er ikke en konkret kompetence, du kan tilegne dig som sådan. Det er en 

grundpræmis, du skal acceptere og omfavne og få til at være en del af dit liv.” (Poul, 

interview II). Når Poul beskriver valgkompetence på denne måde, skal det ikke forveks-

les med semantikken valg fra karriere- og vejledningsteorien. Langt hen af vejen er Poul 

en af de mest kritiske over for en klassisk forståelse af netop semantikken valg, hvilket 

fremgår af både første og andet interview med ham. Derimod kan den valgkompetence, 

som Poul beskriver, ses i forlængelse af semantikkerne læring, tilfældighed og foran-

dring – altså de tre semantikker, der i den indledende analyse af karriereteorien blev 

placeret som værende semantikker med fokus på kontekst og struktur frem for individ. 

Ses der på den systemteoretiske genbeskrivelse, kan der argumenteres for, at Poul taler 

ind i både karriereperspektivet som valg og karriereperspektivet som tilfældighed, fordi 

han implicit både taler om aktive selektioner, der kan være med til at stabilisere syste-

met, og om systemets selvskabte ubestemthed og usikkerhed. 

Ovenstående eksempler viser en redskabsorienteret og handlingsorienteret tilgang til 

karriereperspektivet, der også kunne iagttages på de andre læreplansniveauer. 

Hvorfor lærerne i højere grad kobler sig til de kontekst/struktur-orienterede semantik-

ker, frem for de mere individorienterede semantikker jf. ovenstående analyse, kan der 

findes flere mulige forklaringer på. På den ene side understøtter det Luhmanns iagtta-

gelse af, at praktikkerne i uddannelsessystemet generelt antager uddannelsens primær-

funktion – uddannelse – som ’bedre’ end uddannelsens sekundære funktion, karrierese-

lektion. Det fremgår i flere interviews, at lærerne langt fra ser det som deres opgave – 
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altså som en del af deres profession, undervisningspraksis og rolle – at selektere og ind-

skrænke den enkelte elevs senere (tilkoblings)muligheder. Dette kan syne paradoksalt, 

da denne selektion er dybt indlejret i gymnasiet, blandt andet gennem årskarakterer og 

eksaminer, der jo i høj grad af- og begrænser elevernes senere muligheder. De inter-

viewede lærere ønsker således ikke at indgå i dele af det netværk af selektioner, der ind-

går i uddannelsessystemet (jf. Luhmann, 2006). Igen kan denne afstandtagen belyses 

gennem lærernes indledende forståelse af karrierelæring forstået gennem den hverdags-

sproglige brug af ordet karriere. 

En anden forklaring kan være, at de interviewede lærere primært forholder sig til ele-

ven og ikke personen. Altså en elevrolle, der repræsenterer et udsnit af personens ad-

færd og ikke hele den individuelle person. Her kobler lærerne i højere grad de unge 

menneskers behov for at diskutere karriere og uddannelse med elevens andre roller. En 

lærer, Åge fra Storbygymnasiet, nævner eksempelvis, at det, der reelt bliver den udslags-

givende faktor for eleverne ift. karriere i høj grad ligger uden for gymnasiet – altså i ud-

dannelsessystemets omverden – eksempelvis forældre, familie, socialklasse og uddan-

nelsesniveau. Det er altså alle sammen faktorer, der ikke knytter sig til elevrollen, men 

til de unges andre roller. 

11.3. Rækkefølge - karriereperspektivets progression og metoder 

På det praktiske læreplansniveau bliver dimensionen rækkefølge et spørgsmål om for-

midlingen af undervisningens indhold; hvilke metoder anvendes, og hvordan tænkes 

progression? 

En del af lærernes refleksioner omkring progression er allerede beskrevet i de foregå-

ende dele af analysen – særligt i lærernes fortælling om de pressede unge. Her fremhæ-

ver flere af lærerne, at karrierelæring ikke blot skal være meningsfuldt for dem, men 

også for eleverne, og at inddragelsen af karriereperspektivet må stemme overens med 

elevernes psykiske og kognitive modenhed. 

I forlængelse af det forholder flere af lærerne sig også til, hvorvidt karriereperspekti-

vet skal være rettet ind mod gymnasiet eller ud af gymnasiet. Eksempelvis på Storby-

gymnasiet, hvor karriereperspektivet har fået en stor plads på elevernes grundforløb. 

Dette er for at understøtte, at eleverne træffer det bedst mulige valg af studieretning. 
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Lærerne på netop Storbygymnasiet italesætter dog, at karriereperspektivet næsten fyl-

der for meget i grundforløbet, da eleverne i langt højere grad har brug for at reflektere 

over deres tid på gymnasiet og ikke efter gymnasiet. Fokuseringen på karrierelæring på 

grundforløbet kan dog ses som en forlængelse af det programmatiske niveau, hvor det 

netop fremgik, at karrierelæring skulle styrkes i grundforløbet og i den forbindelse både 

kunne relatere til valg i løbet af gymnasiet og efter, samt på det politiske læreplansni-

veau, hvor det fremgik, at karriereperspektivet kunne ses som et kontinuum af (karri-

ere)læring både før, under og efter gymnasiet. 

En del af spørgsmålet om progression går ligeledes på, hvad der skal komme før og 

efter et givent undervisningsindhold. I den forbindelse er der lærere, der bider mærke i, 

at der i aftaleteksten står, at karriereperspektivet skal inddrages, ”når det er relevant” 

(Undervisningsministeriet, 2016, s. 22), hvilket de ser som positivt. Christian fra Pro-

vinsgymnasiet fremhæver i den forbindelse, at den formulering i hans øjne betyder, at 

”karrierelæring trods alt [bliver] gjort underordnet ift. mit fag” (Christian, interview 

II) Karriereperspektivet bliver således oversat både i relation til fagets progression og 

elevernes progression, og lærerne forsøger dermed at konstruere karriereperspektivet, 

så det imødekommer elevernes aktuelle erfarings- og forståelsesgrundlag og fagenes 

mål. 

Spørgsmålet om undervisningsindholdets rækkefølge må på det praktiske læreplansni-

veau også forholde sig til de metoder, der bedst understøtter karriereperspektivet. Også 

her har lærerne en række refleksioner om, hvordan eleverne skal – og i lige så høj grad 

hvordan eleverne ikke skal – møde indhold relateret til karrierelæring. 

Det gælder for alle lærerne, at opbygning af karrierekompetence ikke kan stå som det 

primære formål med et forløb – perspektivet må i langt højere grad understøttes gen-

nem et fagligt fokus. Karrierelæring kan med andre ord ikke i sig selv være genstand for 

undervisningen, et formål med undervisningen eller med et fag. Lærerne beskriver, at 

de i den daglige undervisning i stedet integrerer karrierelæring gennem en løbende re-

fleksion over fagenes relevans. Dette flugter på den ene side ganske fint med bekendtgø-

relsen, hvori det fremgår, at karrierelæring skal integreres, når det er relevant. Dog 

kommer det på den anden side til at stå i kontrast til en række fags officielle læreplaner, 

hvor karriereperspektivet netop indgår som en del af fagenes formål. 
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I stedet for at placere karriereperspektivet som det bærende formål for et forløb så 

fremgår det af interviewene, at lærerne i langt højere grad ser karriereperspektivet som 

en del af en faglig aktivitet. Åge beskriver, hvordan karriereperspektivet ofte vil komme 

drypvis, men at det indgår ”i stort set alle forløb som en refleksion eller en tanke over, 

hvor det er, man kan illustrere nogle elementer, hvor eleverne får en chance for at re-

flektere over karrierelæring” (Åge, interview II) Flere lærere pointerer, at den drypvise 

karrierelæring ofte vil komme i relation til fagets anvendelse, herunder skriftlig anven-

delse (Christian), ture ud af huset (Marie), arbejde med virkelige problemstillinger (Åge) 

og i produktorienteret arbejde (Tom). 

I forlængelse heraf er der enkelte undervisere, der fremhæver, at de mener, at det 

mest gavnlige for eleverne er, hvis refleksioner eller aktiviteter i relation til karriereper-

spektivet sker implicit eller indirekte. Eksempelvis Maja fra Provinsgymnasiet, der 

fremhæver, at det kan være problematisk, hvis ”vi hele tiden skal eksplicitere, hvorfor 

det her er så vigtigt”, og at det er vigtigt at minde sig selv og eleverne om, at et mål i sig 

selv ”bare kan være at udforske livet” i stedet for altid at fokusere på, hvilken kompe-

tence man opbygger (Maja, interview II). Det er væsentligt at understrege, at selvom 

flere lærere adresserer, at karriereperspektivet skal gøres implicit, så henviser de ude-

lukkende til implicit for eleverne. Der er altså ikke tale om en skjult medlæring eller an-

det, men fortsat tale om en intentionel undervisningsaktivitet – for ”det kan jo godt 

være indirekte og stadig være bevidst” (Marie, interview II). 

11.4. Udvalg – hvem henviser karriereperspektivet til? 

At karriereperspektivet af flere lærere nævnes som noget, der skal gøres implicit for ele-

verne, taler ind i deres forståelse af karriereperspektivets socialdimension – eller udval-

get. For hvem er det karriereperspektivet skal henvise til på det praktiske læreplansni-

veau? På det praktiske læreplansniveau afgøres udvalget i sidste ende af de muligheder, 

der er for tilslutning til den aktuelle kommunikation og den videre kommunikation 

(Bachmann, 2005). På de niveau kan undervisningens udvalg således ikke alene analy-

seres gennem den enkelte lærers planlægning eller refleksioner, men først i selve kom-

munikationen. Derfor vil der i denne del af analysen også indgå data fra observatio-

nerne. 
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Først er det dog væsentligt at fremhæve, hvem lærerne selv planlægger, at karriereper-

spektivet skal henvise til. Her træder elevernes muligheder og begrænsninger samt læ-

rernes forestillinger om fagets anvendelse helt frem. Begge dele trådte ligeledes frem i 

kernefortællingerne. Elevernes muligheder og begrænsninger blev adresseret i kernefor-

tællingen om de pressede unge, mens lærernes forestillinger om fagets anvendelse 

trådte frem i kernefortællingen om den faglige selvforståelse. De to kernefortællinger 

kan tilsammen iagttages som karriereperspektivets hensigt blandt de adspurgte lærere; 

fagets metoder, indhold og anvendelse kan ruste eleverne til at få et ”meningsfuldt” og 

”godt liv, hvor de også kan sige fra til nogle ting, og hvor de ikke lader sig føre” (Marie, 

interview I). Flere lærere fremhæver, at perspektivet ikke er nyt, men at det for nogle er 

blevet forstærket, oplyst og videreudviklet på baggrund af, at karriereperspektivet blev 

skrevet ind med den nye reform. At karriereperspektivet i sig selv ikke er nyt stemmer 

overens med det politiske læreplansniveau, hvor det også fremgik, at karrierekompe-

tence – og de tre andre kompetencer – blev understreget, fremhævet og/eller opdateret. 

Her er det dog igen væsentligt at fremhæve, at lærerne langt hen af vejen ser deres foku-

sering på karriereperspektivet som værende noget andet end den, de ser på det politiske 

læreplansniveau. Ud over den kritik, der allerede er blevet fremført i dette kapitel, så 

kan forskellen på den praktiske og det politiske ’karriereprojekt’ også findes i, at de to 

læreplansniveauer må forholde sig til to meget forskellige ting; den politiske læreplan 

må forholde sig til traditioner og udvikling på et samfundsniveau, mens den praktiske 

læreplan i langt højere grad må forholde sig til en konkret elevgruppe og deres behov 

her og nu. Derfor bliver fremtiden også en abstrakt størrelse på det praktiske læreplans-

niveau, hvor den for nutiden aktualiserede fremtid hele tiden må sammentænkes med 

faget og curriculum. 

Lærernes refleksioner over udvalget aktualiseres som skrevet først i det øjeblik, det bli-

ver muligt at tilslutte sig kommunikationen – altså i den konkrete undervisningssitua-

tion. Det følgende afsnit omhandler forløbet ’Overgangen fra barn til voksen’, som Maja 

igangsatte på Provinsgymnasiet i første observationsperiode. 
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11.4.1. Iagttagelse af forløb – ’Overgangen fra barn til voksen’ 

Da de tre casegymnasier blev kontaktet, fremgik det, at lærerne ikke skulle lave særlige 

’karrierelæringsforløb’, blot fordi det var genstanden for denne afhandling. Derimod var 

det indledende oplæg, at det, der skulle observeres, repræsenterede ”normal” undervis-

ning. På Provinsgymnasiet prøvede dansklæreren Maja derfor som den eneste et særligt 

’karriereforløb’ af. Forløbet fandt sted over to måneder, hvoraf observationen kun var i 

løbet af den første uge. Temaet var ’Overgangen fra barn til voksen’ og havde sit pri-

mære udgangspunkt i forskellige tekster, der ”lagde op til, at man kunne se sig selv, se 

fremtidsmuligheder, nogle der havde truffet nogle valg og det svære ved at træffe 

valg” (Maja, interview II). I lektionerne i den første uge læste eleverne digtet ’Til mine 

forældre’ novellen ’Aftenmalkning’ samt hørte Dan Turells egen oplæsning af digtet ’Jeg 

skulle have været taxachauffør’. Eleverne blev ligeledes introduceret til en opgave, hvor 

de skulle interviewe en de kendte om dennes karrierevej. Efter hver tekst skulle eleverne 

først arbejde fagnært med teksten (eksempelvis om fortælleren, tid og sted). Denne 

måde at arbejde med stoffet understøtter i høj grad, at temaet i første omgang tager ud-

gangspunkt i den faglige kontekst og den faglige progression. Efter det fagnære arbejde 

skulle eleverne ved alle tekster arbejde med, hvilke overgange fra barn til voksen, der 

blev adresseret og (oftest) perspektivere disse til egen livssituation. Ved digtet ’Til mine 

forældre’ skrev eleverne eksempelvis enten et digt med samme overskrift eller et svar fra 

forældrene til jeg-personen. Ved ’Jeg skulle have været taxachauffør’ skulle eleverne selv 

indsætte deres drømmejob. Særligt opgaven, der knytter sig til drømmejobbet, fandt ele-

verne svær. Det fremgik tydeligt, at eleverne var i tvivl om, hvad de skulle skrive og der-

for havde svært ved at komme i gang med opgaven. De virkede frustrerede, men også til 

at have en ironisk distance til opgaven. Eksempelvis var der en italiensk udvekslingsstu-

derende i klassen, der skrev, at han skulle være ”spaghettimaker”, mens to af pigerne 

skrev, at de ville være pølsemand for ”vi aner jo ikke, hvad vi vil være, så vi har jo ikke 

noget at skrive” (Note fra observationer 25.10.2018). Elevernes udfordringer med at til-

koble sig opgaverne ses også i de to nedenstående uddrag fra observationen. Uddragene 

er fra hhv. den første og anden lektion med det nye tema: 
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Uddrag #2 

Dialog mellem Maja og to elever (Emma og Emilie) 

 

Emma: ”Maja, sig et job” 

Maja: ”Det er jo dig, der skal vide det.” 

Emilie: ”Det er den sværeste opgave, den her” 

Maja: ”Den sværeste opgave?” 

Emilie: ”Der er jo aldrig nogen, der ved sådan noget. Måske nogle få, men der er jo 

mange, der ikke ved det [hvad deres drømmejob er red.]” 

Maja: ”Så skriv noget, der lyder interessant. Det er ikke sådan, at jeg kommer efter dig 

om 20 år og tjekker, om du fulgte planen.” 

 

I begge uddragene foregår der en interaktion mellem to eller flere individer (psykiske 

systemer). De psykiske systemer er strukturelt koblede via nærvær og tilstedeværelse i 

den givne undervisningssammenhæng. I begge uddrag har Maja givet eleverne en op-

gave, som de er gået i gang med. 

På trods af elevernes ironiske distance – drengen der ville være spaghettimaker, pi-

gerne, der ville være pølsemænd, og de elever, der synes ”det er den sværeste opgave” jf. 

uddragene – kan der argumenteres for, at eleverne antager den kommunikative hand-

ling66. De antager den ikke ved at handle ”(…) i overensstemmelse med de tilsvarende 

                                                   
66 Som redegjort for i kapitel 3 inddeler Luhmann den kommunikative handling i tre selektioner: Infor-
mation, meddelelsesform og forståelse. Hvis flere kommunikative handlinger skal følge hinanden, kræver 
det en fjerde selektion, nemlig antagelse (eller alternativt afvisning). 

Uddrag #1 

Dialog mellem eleverne Peter og Johanne 

 

Peter: ”Hvorfor er det sådan nogle spørgsmål i dag?” 

Johanne: ”Ja!” 

Peter vrænger stemmen: ”Hvem er I??” 

Johanne: ”Det ved vi sgu ikke” 
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direktiver (…)” (Luhmann, 2000, s. 200), men oplever og tænker videre i overensstem-

melse med opgaven. Eleverne går til opgaven via egen selvreference og danner egen me-

ning, men overtager for så vidt ”(…) kommunikationens selektive indhold (informatio-

nerne) som præmisser for egen adfærd.” (Luhmann, 2000, s. 200). Selvom eleverne 

går til opgaverne med stor koncentration og på den måde tilkobler sig kommunikatio-

nen, er det alligevel, jf. uddrag 1, hurtigt tydeligt, at eleverne har svært ved at ’være i’ de 

mange refleksioner om i sig selv og egen fremtid. Alligevel beskriver Maja i det efterføl-

gende interview, at eleverne var enormt positive stemte over for forløbet og én af ele-

verne også havde adresseret, at ”alt skulle føles relevant på den måde” (Maja, interview 

II)67 Samtidig understreger Maja også i interviewet, at det var vigtigt for hende, at det 

faglige også blev vægtet højt i forløbet, så det ”ikke bare blev en snik snak” med spørgs-

mål som ”kunne du også godt tænke dig at komme på højskole?” (Maja, interview II) 

Hun oplevede overordnet set, at eleverne pludselig kunne se sig selv i faget, hvilket for 

hende var positivt. Majas tilgang til forløbet stemmer rigtig fint overens med semantik-

kerne læring og tilfældighed i den karriere- og vejledningsteoretiske forståelse. Læring 

repræsenteret ved, at der var nogle tydelige koblinger til både uddannelsernes og arbej-

dets verden, til det øvrige liv, elevernes værdier og deres rolle i verden. Samtidig kunne 

der også ses et karriereperspektiv, der lagde vægt på, at eleverne skulle danne sig et ind-

tryk af livet efter gymnasiet, sammenligne forskellige måder at leve på og fokusere på. 

Hvad der var vigtigt for dem og for andre. Disse elementer stemmer overens med tre af 

de fire elementer i Bill Laws DOTS-model (beskrevet i kapitel 2).68 Semantikken tilfæl-

dighed repræsenteres eksempelvis, når Maja – som i uddrag 2 – forsikrer eleverne om, 

at hun ikke kommer og tjekker ”om 20 år”, om eleverne handlede i overensstemmelse 

med det, de skrev i opgaven. Eleverne rustes dog til at reflektere over fremtiden nysger-

rigt og åbent (som ved Krumboltz koncept ’Planned Happenstance’). Om eleverne lærer 

lige præcis det, som Maja intenderede, er på ingen måde sikkert, da hverken læring eller 

ændret erkendelse kan gøres til direkte genstand for erkendelse (jf. kapitel 4 – Mit gen-

standsfelt iagttaget). 

                                                   
67 Hertil siger Maja dog, at ”vi kan naturligvis ikke gøre det hele tiden” (Maja, interview II) 
68 Sammenhængen mellem Majas forløb og DOTS-modellen virker dog ikke til at være planlagt. 



 

 

217 

Afslutningsvis er det værd at bemærke, at der ikke er noget i Majas forløb, som er i 

direkte uoverensstemmelse med de perspektiver, der kunne iagttages på det politiske 

læreplansniveau. Karrierelæring forankres på en relevant måde og understøtter de fag-

lige mål (Undervisningsministeriet, 2016, s. 22). Gennem en direkte anvendelse af fa-

gets redskaber og viden arbejdes der med elevernes ”(…) evne til at reflektere over egne 

muligheder (…) om egen fremtid i et studie-/karriereperspektiv og et personligt per-

spektiv.” (Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser, 2020) Der, hvor Majas 

forløb divergerer fra det politiske – og til en vis grad programmatiske – læreplansni-

veau, er i hendes (bevidste) nedtoning af karriereperspektivet som valg. Når eleverne ar-

bejdede med valg i løbet af forløbet, var det i langt højere grad gennem en refleksion 

over andres (litterære figurers eller interviewpersoners) valg og ikke egne. 

I det følgende kapitel – kapitel 12 – perspektiveres analyserne til elevernes oplevelse 

af (at blive undervist i) karriereperspektivet. 

11.5. Påvirker geografisk placering karriereperspektivet? 

Som tidligere skrevet gav udvælgelsen af de tre casegymnasier mulighed for at under-

søge, om – og i så fald hvordan – regionalt opland og geografisk placering potentielt på-

virker forståelsen af og tilgangen til karrierelæring. Dette bliver aktuelt at dykke ned i på 

dette læreplansniveau, da det netop er i den praktisk-didaktiske udførsel af karrierelæ-

ringen, at ovenstående kan belyses.  

Med udgangspunkt i de tre casegymnasier er der ikke noget, der peger på, at geogra-

fisk placering påvirker selve forståelsen af karrierelæring blandt lærerne. Der er ikke no-

get, som tyder på, at lærernes geografiske placering påvirker kernefortællingerne eller 

den semantiske forståelse.  

Derimod kan der ses forskelle i tilgangen til karrierelæring på de tre casegymnasier. 

Hverken lærerne på Storby- eller Provinsgymnasiet fremhæver specifikt deres geografi-

ske placering – hverken med positivt eller negativt fortegn. De har nogle refleksioner 

over, at de generelt har nogle ressourcestærke elever, men kobler det ikke direkte til kar-

rierelæring (udover hvad der allerede er skrevet i kernefortællingen om eleverne). Det er 

dog tydeligt, at placeringen i lidt større byer giver bedre muligheder for at besøge virk-

somheder, kulturinstitutioner og generelt at tage fagene ud i verden – altså den mere 
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klassiske omverdensorientering. Særligt Marie fra Storbygymnasiet fremhæver ekskur-

sioner og ture i teateret som en implicit del af elevernes karrierelæring69. Også på Pro-

vinsgymnasiet fremhæves besøg på lokale virksomheder – primært af matematik- og fy-

siklæreren Henrik, der dog samtidig betoner, at hvis alle uddannelser skal ud på lokale 

virksomheder i byen, så vil der nemt blive kørt rovdrift på dem. Fælles for både Storby- 

og Provinsgymnasiet er det dog fortsat, at det er ressourcekrævende at inddrage omver-

denen. 

På Udkantsgymnasiet udtales de regionale forhold og oplandet langt mere eksplicit. 

Denne rettethed mod de regionale forhold kan opdeles i to underkategorier: Færre virk-

somheder og større socialt ansvar. 

Ift. færre virksomheder så fremhæver Poul, som underviser i biologi og kemi, at der i 

området er et mindre udvalg af virksomheder – ”måske én typisk ingeniørarbejdsplads, 

og kun ét sygehus” – hvilket gør dem meget afhængige af, at der er forældre, ”der arbej-

der et eller andet sted, der kunne være spændende”, og som ”kan presse på internt for 

at få klassen på besøg”. Poul fremhæver dog også, at det – fra hans perspektiv – ikke 

påvirker elevernes muligheder senere. Faktisk ser han det som en fordel, at de er et lille 

sted, fordi eleverne dermed har et bredere netværk, fordi ”alle kender alle”, og ens net-

værk derfor peger ud over ens eget sociale lag70. Dette leder til den anden underkategori, 

nemlig et større socialt ansvar. 

Det større sociale ansvar, der følger med et arbejde i et udkantsområde, beskrives 

både af Poul – som vist ovenfor – og af Tom. Tom beskriver, at det ikke er deres ansvar 

at holde på de unge efter gymnasiet, men at de kan give dem en god oplevelse af at være 

en del af et lille samfund, hvor det hurtigt bliver synligt, at man kan bidrage med noget. 

Det sociale ansvar ligger således i høj grad i relation til at holde liv i lokalsamfundet på 

trods af, at de unge flytter for at tage en videregående uddannelse efter gymnasiet. Des-

                                                   
69 Hun beskriver i interview II, at hun ikke italesætter det som karrierelæring, men fremhæver, at de mø-
der en praksis, hver gang de er ude af huset.  
70 Pouls perspektiv stemmer overens med teorien om karrierenetværk, hvori det netop fremhæves, at et 
løst netværk (med mange sociale lag, uddannelsesniveauer og erhverv repræsenteret) netop er bedre ift. 
karriereorientering end et tæt netværk (eksempelvis hvor alle har det samme uddannelsesniveau) (Felby 
et. al. 2020) 
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uden er Tom i sin undervisning meget engageret i den lokale kulturfestival, hvor han ak-

tivt inddrager de unge gennem både faget billedkunst og danskfaget. Her kommer ele-

verne ”på banen som deltagere, (…) typisk i samarbejde med en professionel kunstner” 

(Tom, interview I). Dermed skriver han karriereperspektivet ind i en art aktivt medbor-

gerskab, hvor gymnasiefagligheden bliver kulturbærende i lokalområdet. 

 Om den varierende tilgang alene kan tilskrives geografisk placering kan ikke besva-

res med udgangspunkt i den aktuelle empiri. Da der er tale om cases, er det således ikke 

muligt – ej heller intentionen – at brede disse forskelle ud som en almengyldig sandhed 

om, hvordan karrierelæring aktualiseres i forskellige regioner. 

11.6. Sammenfatning 

Analysen i ovenstående kapitel giver indsigt i, hvordan karriereperspektivet konstrueres 

– eller ikke konstrueres – på det praktiske læreplansniveau. Samlet set kan der iagttages 

et læreplansniveau, hvor der er en relativt stor diskrepans mellem hhv. forståelsen af det 

politiske oplæg og den konkrete didaktiske praksis. Særligt tydeligt er diskrepansen i re-

lation til semantikken valg. 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 karriereperspektivet 

som læring, tilfældighed og forandring i særlig grad på det praktiske læreplansniveau. 

Gennem de fem kernefortællinger blev det tydeligt, at denne diskrepans mellem niveau-

erne – eller forstyrrelse mellem systemerne – både skaber en handlingslammelse og et 

behov for at handle. Lærerne føles sig handlingslammede fordi deres forudsætninger 

(herunder viden om karriereperspektivet) for at forstå begrebet (’s betydning og rele-

vans) – ifølge dem selv – er relativt små. Det spænder ben for didaktiseringen og kon-

struktionen af perspektivet i deres undervisningspraksis. Selve begreberne – karriere-

perspektiv, karrierekompetence og karrierelæring – udgør for de fleste lærere det største 

benspænd. Modstanden mod begrebet og tolkningen af begrebet ind i en (forventning 

til) den politiske dagsorden gør det svært for en af lærerne at se, hvordan de kan, og 

hvorfor de skal omsætte begrebet til praksis. 

Omvendt er det selv samme modstand, der skaber et behov for at handle hos en del af 

lærerne. I lærernes behov for at handle transformeres karriereperspektivet på trods af 
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eller på en anden måde end det, de (lærerne) mener, er ønsket fra det politiske lære-

plansniveau. 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 et behov for dels at få karriereperspektivet koblet me-

ningsfuldt til deres fag og til den konkrete elevgruppe. 

Som skrevet i analysen af det politiske læreplansniveau er det tydeligt, at karriereper-

spektivet kobler sig til gymnasiets formål og overordnede hensigt på det politiske lære-

plansniveau, men at koblingen til formålet ikke entydigt går på hverken almendannelse 

eller studieforberedelse. På det praktiske læreplansniveau kobles karriereperspektivet 

mere direkte til almendannelsen, enten som almendannelsens modbegreb gennem for-

skellen almendannelse ˥ karriereperspektiv, eller som ’det samme som’ almendannelse. 

Igen peger dette på, at der er et tydeligt behov for at få arbejdet begreberne menings-

fuldt ind i praksis, for at det kan (for)blive meningsfuldt på det praktiske læreplansni-

veau. 

I det næste kapitel vender jeg iagttagelsen mod eleverne på de tre casegymnasier. For 

hvordan er deres oplevelse af karriereperspektivet? Har de blik for noget andet end poli-

tikkerne og deres lærere? Og hvordan ser de sig selv i relation til karriereperspektivet? 
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12. Konstruktionen af karriereperspektivet 
blandt eleverne 

Trods al deres forskellighed er et fællestræk ved de tre læreplansniveauer, at de gerne vil 

klæde eleverne på til fremtiden. På det politiske og programmatiske læreplansniveau 

kommer den klæden-på til fremtiden til udtryk gennem et stort fokus på valg, mens den 

på det praktiske læreplansniveau i langt højere grad kommer til udtryk gennem en foku-

sering på læring og som en kritisk stillingtagen til det at skulle vælge (eksempelvis hur-

tigt). Samtidig er det også tydeligt, at informanterne på det praktiske læreplansniveau 

ser denne klæden-på til fremtiden som en naturlig del af gymnasiets formål qua almen-

dannelsen. Fokusset på elevernes fremtid er altså i sig selv ikke noget nyt fra lærernes 

perspektiv. Dette bliver også bekræftet på det politiske læreplansniveau, hvor det netop 

fremgår, at der er tale om en opdatering eller re-fokusering på allerede eksisterende per-

spektiver. ”Det nye” bliver derimod for en stor del af lærerne forstået som et politisk 

pres til at få unge hurtigere igennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet 

samt bane vejen for valget af ”de rigtige” – de for tiden samfundsrelevante – uddannel-

ser. 

De tre niveauer forholder sig også meget forskelligt til tid. Hvor det politiske og pro-

grammatiske læreplansniveau orienterer sig mod ’fremtiden som konsekvens af nuti-

den’, eller hvordan ’fremtiden kan bruge faget’, forholder det praktiske læreplansniveau 

sig i langt højere grad til en ’nutid med (mulige) konsekvenser for fremtiden’ eller ’faget 

kan bruges i fremtiden’. Forskellen mellem de to kan synes lille, men som dette kapitel 

vil vise har det store konsekvenser, om det er fag eller fremtid, der kommer først. 

Samtidig er det fælles for læreplansniveauerne, at de i langt hen af vejen alle orienterer 

sig mod, at eleverne skal rustes til at handle aktivt i eget liv til gavn for både sig selv og 

samfundet. På alle niveauer knyttes forudsætningerne for handlen sig til både faget, al-

mendannelsen, studieforberedelsen og karriereperspektivet. Dog vægtes og forstås disse 

forskelligt. 
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I dette kapitel kommer dem, det hele handler om, til orde. Eleverne. Som beskrevet i 

metodekapitlet blev der i forlængelse af besøgene på casegymnasierne interviewet tre 

grupper af elever. Én gruppe – på mellem fire og fem elever – på hvert gymnasium. 

Det er væsentligt at fremhæve, at der ikke ligger en antagelse om, at de i alt 13 elever er 

repræsentanter for ’elever’ i deres helhed eller for én homogen gruppe (jf. kapitel 6, af-

snit 1.3). Der er altså tale om individuelle refleksioner, meningstilskrivelser og erfarin-

ger. 

12.1. ”Man har måske bare ikke lyst til at sige, at det man har fået ud 
af gymnasiet, det er karrierelæring” – Hvad eleverne forventer at få 
ud af gymnasiet 

Undervejs i interviewet blev eleverne introduceret til 13 videns-, færdigheds- eller kom-

petenceområder, herunder styrket faglighed, personlig udvikling, styrket demokratisk 

forståelse og de fire nye kompetenceområder (globale-, digitale- og innovative kompe-

tencer samt karrierekompetencer). Hvert område blev uddybet kort71. Eleverne skulle 

derefter først individuelt vælge fem videns-, færdigheds- eller kompetenceområder, som 

de forventede at få ud af gymnasiet. Med udgangspunkt i deres individuelle valg skulle 

eleverne dernæst i fællesskab blive enige om en prioriteret rækkefølge for deres valgte 

områder. 

På alle tre gymnasier blev styrket faglighed, personlig udvikling, almendannelse og sa-

marbejdskompetencer en del af den fælles prioriteringsliste. På Storbygymnasiet frem-

hævede de fem elever, at styrket faglighed og personlig udvikling kunne ses som en ”pa-

raply” eller et fundament for de resterende 11 videns-, færdigheds- og kompetenceområ-

der; ”Det er gennem styrket faglighed og personlig udvikling, at du tillærer dig almen-

dannelse. Og du faktisk tillærer dig alt det andet” (Uddrag fra Elevinterviews, Storby-

gymnasiet, Andrea, 57:50). På Storbygymnasiet diskuterer elevgruppen i forlængelse 

heraf sig frem til, at de på gymnasiet både udvikler sig gennem fagene og undervisnin-

gen, men i lige så høj grad gennem det sociale og deres muligheder for inddragelse og 

                                                   
71 De 13 områder kan ses i spørgeguiden, bilag 7a. Elevernes svar kan ses i bilag 7b. 
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engagement. Sabine, der blandt andet er aktiv i skolens elevråd, fremhæver eksempel-

vis, at man ”jo udvikler sig personligt, fordi man træffer nogle aktive valg om at enga-

gere sig på et gymnasium.” (Uddrag fra Elevinterviews, Storbygymnasiet, Sabine, 

59:00). Også eleverne på Provinsgymnasiet fremhæver, at styrket faglighed og almen-

dannelse fungerer som et fundament for de resterende videns-, færdigheds- og kompe-

tenceområder. 

I diskussionerne om den fælles prioriterede liste træder det frem, at eleverne altså 

vægter faglighed og det at lære noget enormt højt; ”Styrket faglighed er ret vigtigt. 

Man går her jo ikke i tre år for ikke at lære noget. (…) Du skal også have en styrket 

faglighed for at forstå alt det andet” (Uddrag fra Elevinterviews, Provinsgymnasiet, 

38:50). Der ligger dog også en klar forventning om, at det, der læres, skal bruges til no-

get, og at dette ”noget” både ligger i og efter gymnasiet. Det gælder i forlængelse heraf 

for alle eleverne, at de er enormt målrettede – med det paradoks, at de færreste af dem 

ved, hvad målet egentlig er. Alligevel er det dog tydeligt, at målet ikke er at lande i det 

rigtige arbejde, men i stedet at lande på det rigtige studie, hvilket kan danne forudsæt-

ning for at lande i det rigtige arbejde. 

Det lærte stof – og til en vis grad metoderne72 – skal altså være brugbart for eleverne.  

Enten på den (relativt) korte bane, eksempelvis for at få dem gennem eksamen med en 

ordentlig karakter, eller den lange bane, eksempelvis ved at klæde dem på til videre stu-

dier. 

Selvom karrierelæring var et område, som eleverne kunne vælge i øvelsen, var der ingen 

elever på de tre gymnasier – hverken individuelt eller i fællesskab – der så karrierelæ-

ring73 som et område, de forventede at få styrket gennem deres gymnasietid (ud af de tre 

områder, de kunne vælge74). På Storbygymnasiet var eleverne enige om, at karrierelæ-

ring ikke i sig selv kan være et mål med at gå på gymnasiet, for ”man har måske bare 

                                                   
72 Eksempelvis er samarbejdskompetencer med på den prioriterede liste på Storbygymnasiet og Provins-
gymnasiet (bilag 7b). 
73 Blev beskrevet på følgende måde: ”Karrierelæring (hvordan faglig viden kan anvendes i arbejdssam-
menhæng, samfundsrelevans, uddannelses- og karriereperspektiver)” (bilag 7a) 
74 Bo på Storbygymnasiet fortæller, at karrierelæring ”helt klart” havde været på listen, hvis de havde haft 
fem svar. 
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ikke lyst til at sige, at det man har fået ud af gymnasiet, det er karrierelæring” (Ud-

drag fra Elevinterviews, Storbygymnasiet, Andrea, 59:35). Bo fra Storbygymnasiet stiller 

følgende fiktive dialog op: ”Hvad har du så lært i gymnasiet?” – ”Karrierelæring” [gri-

ner] Så lyder det måske federe at sige: ”Jeg har udviklet mig personligt”” (Uddrag fra 

Elevinterviews, Storbygymnasiet, Bo, 59:35). Selvom Bos udtalelse er sagt med et glimt i 

øjet, så fremhæver flere elever, at de ikke ønsker, at ”det eneste, vi har fået ud af det 

[gymnasiet] er, hvad vi skal bagefter” (Uddrag fra Elevinterviews, Storbygymnasiet, 

Bo, 59:35). Samtidig fremhæver eleverne, at karrierelæring er indlejret i de andre vi-

dens-, kompetence- og færdighedsområder. 

Afslutningsvis er der en væsentligt iagttagelse i forhold til gymnasiets to formål: Studie-

forberedelse og almendannelse. Her er det værd at fremhæve, at almendannelse indtog 

en 1., 2. og 3. plads på den prioriterede liste på hhv. Provinsgymnasiet, Udkantsgymna-

siet og Storbygymnasiet. Studieforberedelse indtog en 7. plads på Udkantsgymnasiet, 

men indgik ikke på de andre gymnasiers prioriterede lister eller i elevernes individuelle 

valg. Ved at sætte almendannelse meget højt kan det således iagttages, at eleverne i hø-

jere grad forstår gymnasiets formål på samme måde som lærerne på det praktiske lære-

plansniveau og i mindre grad som på det politiske læreplansniveau. 

12.2. Gymnasiet og fremtiden 

Som beskrevet ovenfor er det tydeligt i de tre elevinterviews, at eleverne har en forvent-

ning om, at gymnasiet klæder dem på til fremtiden på både den korte og den lange bane. 

Overordnet er eleverne ’optimistiske’ ift., at deres studieretning forbereder dem til 

det, som de kan komme til at arbejde med senere. Samlet set har syv af eleverne en for-

ventning om, at deres studieretning i meget høj grad eller i høj grad forbereder dem til 

det, de kan komme til at arbejde med senere i livet, mens fem af eleverne i nogen grad 

finder udsagnet plausibelt. En enkelt elev finder det i mindre grad plausibelt. Eleverne 

oplever desuden, at det, de lærer på gymnasiet, vil være nyttigt for deres senere uddan-

nelse. 
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At eleverne har en forventning om, at deres studieretning forbereder dem til det, som de 

senere skal arbejde med, ligger på sin vis i forlængelse af de politiske ambitioner i rela-

tion til en styrkelse af studieretningerne. Som det fremgik af analysen af det politiske læ-

replansniveau (kapitel 9), var det en ambition med reformen, at studieretningerne 

skulle struktureres, så de havde et klarere fremtidsperspektiv. 

Om dette reelt skyldes reformen er svært at sige. De interviewede elever startede på 

gymnasiet i efteråret 2017, netop som reformen blev implementeret. Det er dog tydeligt 

qua ovenstående, at de interviewede elever oplever, at studieretningen forbereder dem 

på deres karriere fremadrettet. Dette understreges endvidere af eleverne fra Provins-

gymnasiet, der i høj grad oplever, at deres primære studieretningslærer gennem eksem-

pelvis virksomheds- og uddannelsesbesøg introducerer dem til de mange retninger, de 

kan tage efter endt uddannelse. Den samme gruppe elever fremhæver dog også, at dette 

også kan kobles til netop dén lærers engagement, da det ”også [er] en lærer, der virkelig 

brænder for at vise os veje og alt muligt”, mens andre lærere ”ikke går så meget op i 

det og synes, det er vigtigere at få styr på pensum.” (Uddrag fra Elevinterviews, Pro-

vinsgymnasiet, 19:45). At lærernes engagement er et styrende element nævnes også på 

Storbygymnasiet. Eleverne oplever det med andre ord meningsfuldt (i et karriereper-

spektiv), når fagligt engagerede lærere kobler faget til relevante uddannelser, virksom-

heder mv. 

Hvad fremtiden er for en størrelse er dog uklart for eleverne. Som tidligere nævnt er det 

ikke alle, der har en idé om, hvad de vil studere. Adspurgt om eleverne mener, at gym-

nasiet klæder dem på til fremtiden, svarer en elev fra Storbygymnasiet: ”Det er så svært 

at vide, for man har jo ikke stået i det. (…) Vi ved jo ikke, hvordan det føles at gå på 

universitetet, før vi er startet. Så vi ved jo heller ikke rigtig, hvordan gymnasiet har 

forberedt os, før vi har været i den situation”. (Uddrag fra Elevinterviews, Storbygym-

nasiet, Karl, 01:01:50). Det fylder altså også noget for eleverne, at fremtiden jo netop er 

ukendt, og de derfor ikke ved, hvad den kræver, hvad der forventes af dem, og om de er 

ordentligt klædt på. 

I flere af interviewsene på det praktiske læreplansniveau fremgik det, at flere lærere en-

ten direkte eller indirekte opfordrede eleverne til at tage et sabbatår efter gymnasiet. Det 
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er et råd, som eleverne i høj grad tager imod (om end ingen nævner, at de tager et sab-

batår, fordi læreren har opfordret dem til det). Ud af de 13 interviewede elever planlagde 

alle at tage et sabbatår, hvor de ville arbejde, rejse, tage på højskole eller generelt ”lige få 

styr på tingene” (Uddrag fra Elevinterviews, Provinsgymnasiet, 16:10). Kun én elev 

nævnte, at han måske ville bruge sabbatåret på at forberede sig til videre studier, da han 

planlagde at tage sin bachelor i udlandet. Ingen elever sætter tal på, hvor mange sab-

batår de ønsker at holde, men det er tydeligt, at de fleste vil bruge tiden på at blive mere 

sikre på, hvad de vil ift. videre uddannelse. På alle tre gymnasier fremhæves det dog, at 

eleverne er glade for, at de ikke længere bliver presset til en kortere sabbatperiode pga. 

hurtig-starts-bonus. 

At eleverne alle ønsker at tage et sabbatår til at ’få styr på tingene’ vidner også om, at 

den faglige udvikling for dem ikke kan stå alene. Hvor det på den ene side er vigtigt for 

dem, at fagene giver dem et ”solidt baggrundsstof” og viden, som de ”kan bruge videre 

hen i en anden uddannelse” (Uddrag fra Elevinterviews, Provinsgymnasiet, 35:40), så er 

det på den anden side også vigtigt, at de oplever, at deres valg af uddannelse bygger på 

en personlig udvikling/modning og tid til personlig refleksion. Eleverne giver også ud-

tryk for, at de i løbet af gymnasiet ikke har tid til at integrere det mere opsøgende ar-

bejde (herunder placerer eleverne den eksterne vejledning), mens de går på gymnasiet75. 

Der kan derfor argumenteres for, at eleverne ”udskyder fremtiden” til deres sabbatår, og 

at de ikke føler, at de kan – eller vil – tage stilling til et for dem definitivt valg af uddan-

nelse, mens de går i gymnasiet. Overordnet anerkender eleverne således lærernes iagtta-

gelse af, at eleverne har brug for mere tid til at blive afklarede og modne, inden de væl-

ger videre uddannelse, og at sådan en afklarethed og modning kan ske i løbet af et sab-

batår. 

12.3. Valg som perler på en snor? 

Som argumenteret for i analysen af det politiske læreplansniveau træder det stærke 

valgfokus i de politiske tekster frem som værende et forsøg på at minimere tilfældighe-

der i relation til uddannelse. Altså at de kommende gymnasieelever i Folkeskolen vælger 

                                                   
75 Igen er det væsentligt at fremhæve, at dette blot var fortællingen blandt de adspurgte elever, og det ude-
lukker ikke, at andre elever godt kan finde tid og ressourcer til at opsøge en vejleder.  
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en studieretning med et fremtidsperspektiv, og i løbet af gymnasiet sporer sig ind på en 

videregående uddannelse inden for samme felt. De tre elevinterviews vidner også om, at 

eleverne langt hen af vejen ser deres studieretninger som nogle, der forbereder dem til 

livet efter gymnasiet, herunder og måske i særlig grad til (valget af) videregående ud-

dannelser. Eleverne på Provinsgymnasiet beskriver også, at det bliver taget som en selv-

følge af lærerne, at de (eleverne) vil læse noget naturfagligt qua det faktum, at de går på 

en naturfaglig studieretning. Det er også tilfældet for tre af de fire elever, mens en enkelt 

elev, Aya, overvejer noget inden for humaniora. I alle tilfælde er det interessen, der præ-

ger deres videre valg. Hvor tre af eleverne har bibeholdt den primære interesse for det 

naturvidenskabelige, har Aya i løbet af sin gymnasietid oplevet, at hun i højere grad in-

teresserer sig for de humanistiske fag og sprogfagene. 

Selvom Ayas oplevelse blandt den lille gruppe af interviewede elever står alene76, er den 

værd at dvæle ved. Aya oplever at blive låst fast i sine muligheder, hvilket også bekræftes 

af hendes klassekammerater, da de i klassen kun bliver introduceret til uddannelses- og 

erhvervsmuligheder inden for det naturvidenskabelige felt. Dermed står eleverne tilbage 

med en klar fornemmelse af, at de ikke ved ”noget om de humanistiske uddannelser på 

nogle af universiteterne eller professionsbachelorerne, eller hvad de nu hedder”, og 

”hvad man kan bruge dem til” (Uddrag fra Elevinterviews, Provinsgymnasiet, 15:12). 

Aya fortæller i forlængelse heraf, at hun har ”en fornemmelse af, at jeg [hun] måske 

kommer til at ende på en naturfaglig [uddannelse], fordi det er sådan lidt det, man 

gør.” (Uddrag fra Elevinterviews, Provinsgymnasiet, 15:12). Dette taler ind i den iagtta-

gelse af det hverken lineære eller ikke-lineære karriereperspektiv, der blev beskrevet sy-

stemteoretisk i afhandlingens kapitel 8. På den ene side er der ikke tale om selektioner 

(valg), der per automatik medfører den næste selektion, mens eleverne på den anden 

side oplever, at deres muligheder for videre handlen bliver begrænset gennem hver en-

kelt selektion.  

                                                   
76 Der findes desværre ingen statistik på sammenhængen mellem studieretning på gymnasiet og valg af 
videregående uddannelser, men det antages, at Ayas dilemma ikke er enestående. 
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Det er værd at rejse spørgsmålet, om det er hensigtsmæssigt, at elever som Aya føler 

sig fastlåst i én uddannelsesretning grundet deres valg af studieretning. Eksempelvis vi-

ser en undersøgelse fra EVA (2019), at unge, der vælger videregående uddannelse ud fra 

faglig interesse, har markant mindre risiko for at falde fra uddannelsen i løbet af uddan-

nelsens første år (Verning, 2019). At vælge uddannelse ud fra et rationale om ”at det er 

sådan man gør”, sætter med andre ord Aya og andre i hendes situation i en større risiko 

for at falde fra på deres videregående uddannelser.  

12.4. Hvilke semantikker træder frem i de unges fortælling 

Eleverne taler sig grundlæggende ind i en snæver forståelse af karriere – altså som no-

get, der primært er linket til arbejdsmarkedet. Samtidig er det dog også gældende, at de 

er fokuseret på deres ”næste skridt” – at afslutte gymnasiet (eksamen), få et godt sab-

batår og starte på en videregående uddannelse. Dog er det fortsat ud fra en relativt snæ-

ver forståelse af, hvad en karriere er. Flere af eleverne er enormt fokuserede på, hvad de 

kan bruge en uddannelse og et fag til, og herigennem på hvilke muligheder et specifikt 

valg giver. I den forstand er eleverne også målrettede, som lærerne beskrev jf. analysen 

af det praktiske læreplansniveau. På den måde er det også – som på det politiske og pro-

grammatiske læreplansniveau – primært karriereperspektivet som valg (og valgseman-

tikken), der træder frem både i relation til den karriere- og vejledningsteoretiske forstå-

else og til karriereperspektivet som valg i den systemteoretiske genbeskrivelse. Dog er 

det på en anden måde, da eleverne jo samtidig giver udtryk for, at de endnu ikke ved, 

hvad de skal vælge. 

Samtidig kommer karriereperspektivet som valg – ligesom på det praktiske læreplansni-

veau – frem gennem en kritik af en overdrevet valgfokusering blandt enkelte elever. Ek-

sempelvis er der en elev på Provinsgymnasiet, der ser de politiske formuleringer om kar-

riereperspektiver som eksempler på, at politikkerne ”nok ikke [vil red.] have, at vi væl-

ger om. De vil gerne have, at vi vælger rigtigt, så det ikke koster dem penge” (Uddrag 

fra Elevinterviews, Provinsgymnasiet, 22:45). Alle eleverne på Provinsgymnasiet er 

enige om, at de politiske uddrag viser, at politikkerne vil have eleverne hurtigere videre 

og hurtigere igennem uddannelsessystemet samt forhindre, at unge hopper rundt mel-

lem uddannelser. Det samme gælder eleverne på Storbygymnasiet, der læser de politiske 
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uddrag som et udtryk for, at politikkerne vil ”have os ud af uddannelsessystemet hurti-

gere, og hvis man er mere fokuseret på karrierelæring, så vælger man hurtigere en 

uddannelse, man er hurtigere færdig, og man kommer hurtigere ud og bidrager.” (Ud-

drag fra Elevinterviews, Storbygymnasiet, 30:45) En enkelt elev på Storbygymnasiet er 

dog ikke enig i denne iagttagelse. Hun fortæller, at hun havde en forventning om, at po-

litikkerne virkelig gerne ville have dem hurtigt ud på arbejdsmarkedet, men hun synes 

ikke, det bliver gjort tydeligt i bekendtgørelse og aftaletekst. Også eleverne på Udkants-

gymnasiet læser de politiske uddrag som et udtryk for karriereperspektivet som valg, 

men forholder sig ligesom den ene elev på Storbygymnasiet mindre kritisk til det end 

eleverne på Provinsgymnasiet. Både eleverne på Provinsgymnasiet og Storbygymnasiet 

giver udtryk for, at de ikke bryder sig om at blive presset hurtigere gennem uddannel-

sessystemet. 

I elevernes kritiske refleksioner over det store fokus på valg (i relation til de politiske 

uddrag) kommer deres ønske om eller en anerkendelse af at kunne forstå karriereper-

spektivet ud fra (semantikken) tilfældighed. Altså et ønske om en anerkendelse af, at 

eleverne ikke nødvendigvis kan træffe fuldkomne og sikre valg i løbet af gymnasiet, fordi 

de hverken kender deres fremtidige motivationer, interesser eller deres fremtidige selv. 

Igen er dette et perspektiv, de deler med lærerne, og som til en vis grad står i kontrast til 

ønskerne fra det politiske læreplansniveau. 

12.5. Agenter i eget liv 

I de tre elevinterviews bliver det også tydeligt, at eleverne selv bærer en del af ansvaret 

eller udførelsen af karriereperspektivet gennem det, der i det foregående blev kaldt ”op-

søgende arbejde”. I særlig grad bliver muligheden for at deltage i studiepraktik ifølge 

eleverne båret af eget initiativ og egen prioritering. Eleverne på Storbygymnasiet beskri-

ver, hvordan de oplever, at gymnasiet ikke anerkender studiepraktik som legitim (karri-

ere)aktivitet, da der bliver registreret fravær (således at kun de elever med lidt fravær 

kan deltage), og da de oplever, at der er ringe kommunikation om muligheden for stu-

diepraktik. 

Her udnytter gymnasierne altså – ifølge eleverne – ikke en mulighed for netop at 

imødekomme karriereperspektivet. Af aftaleteksten fremgår det netop, at karrierelæring 
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kan ske ”via praktikophold og samarbejde med institutioner eller virksomheder” (Un-

dervisningsministeriet, 2016). Praktik fremgår ikke eksplicit som en del af karriereper-

spektivet i bekendtgørelsen eller i vejledningen for ’Elevernes studie- og karriereper-

spektiv’77. I vejledningen fremgår det i stedet, at karriereperspektivet kan integreres 

gennem ”øvrige aktiviteter, som er organiseret af institutionen til styrkelse af elever-

nes viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse og erhverv” (Børne- og 

undervisningsministeriet, 2019a), hvor netop studiepraktik kan indtænkes som en del af 

denne opbygning af viden. Desuden kan studiepraktikken rumme muligheder for, at ele-

verne opnår viden om fag, uddannelse og erhverv, samt at de i mødet med studerende 

fra de videregående uddannelser opnår viden om valg og valgprocesser – alt sammen 

elementer fra de tre dimensioner, der fremhæves som en del af karriereperspektivet i 

vejledningen. 

Samtidig udviser eleverne et stort ønske om at komme i studiepraktik, netop fordi det 

kan give dem en afklaring om valg, men også fordi det kan give dem en mulighed for at 

se deres fag og interesser i en videre undervisningspraksis: ”Jeg finder jo ikke ud af det 

[hvad jeg vil og kan red.], hvis jeg bliver her – så altså I [gymnasiet red.] opfordrer os 

til selv at gå ud og finde ud af det, fordi der er så mange tilbud, men I giver ikke lov til 

det.” (Uddrag fra Elevinterviews, Storbygymnasiet, 44:50). Også de meget uafklarede 

elever – som Aya, der blev nævnt ovenfor – kan have stor hjælp af studiepraktik. Selv 

har hun søgt ind på arkæologi som 1. prioritet, da det er en ”mellemvej mellem noget hi-

storie-kultur og noget geologi-naturfagligt” (Uddrag fra Elevinterviews, Provinsgymna-

siet, Aya, 16:45). 

Eleverne tager altså selv meget kontrol over deres karrierelæring gennem eksempel-

vis studiepraktik, når de selv aktivt vælger at deltage. Samtidig understøtter dette ønske 

om kontrol også til en vis grad lærernes beskrivelse af eleverne som værende meget ret-

tede mod målet – dog igen med det forbehold, at eleverne ikke er målrettede i den for-

stand, at de kender målet, men i højere grad ved, at de afsøger målet. Ved at afsøge må-

let forsøger eleverne at reducere den kompleksitet, der kan være i at vælge uddannelse 

og muligheder i livet i bred forstand. 

                                                   
77 Udover i afsnittet om karriereperspektivet på hf. 
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12.6. Elevernes perspektiv på potentialer og udfordringer ved karriere-
perspektivet – en genfortælling om de pressede unge 

Netop det, at eleverne ønsker at reducere den kompleksitet, der kan være i at skulle 

vælge uddannelse og på mange måder også vælge det liv, man ønsker (eller forestiller 

sig) at leve, leder til elevernes perspektiv på de potentialer og udfordringer, der kan 

være ved at integrere karriereperspektivet i undervisningen. 

I de tre interviews kan det iagttages, at eleverne både indirekte og direkte beskriver, 

hvad de har brug for her og nu og på den lange bane i et karriereperspektiv. 

Eleverne beskriver løbende en række potentialer ved at integrere karriereperspektivet 

i undervisningen, herunder at åbne unges øjne for, at der ikke kun er én vej til et speci-

fikt arbejde eller liv, men mange veje. At vide, at der er mange veje, kan ifølge eleverne 

lette presset ift. karakterræset, da man ikke behøver at stile efter uddannelserne med det 

højeste snit. Kunne det karakterpres, som eleverne føler, ændres eller justeres gennem 

en øget fokusering på karriereperspektivet, ville det også øge en af de store udfordrin-

ger, som lærerne beskrev på det praktiske læreplansniveau – nemlig at eleverne er mere 

fokuserede på karakteren og resultatet end på læringen. Karriereperspektivet har i den 

forstand, ifølge eleverne, potentiale til at rette eleverne mod motivationsorientering 

frem for præstationsorientering – altså fra produkt til proces78. 

Det er dog værd at bemærke, at selvom eleverne altså taler om at lette et pres ift. ek-

sempelvis karakterer og dermed valg af uddannelse, så er de stadig fokuserede på, at der 

må være et særligt mål eller en særlig forståelse af, hvad det gode liv indebærer. Dette 

kunne blandt andet tolkes som en søgen efter acceptable mål, jf. Linda Gottfredsons te-

ori (som introduceret i kapitel 2, under semantikken udvikling). Eleverne søger implicit 

efter acceptable roller med udgangspunkt i, hvad der er socialt acceptabelt, samt (sekun-

dært) ud fra deres interesser, færdigheder, værdier og deres personlighed. Igen er det 

dog væsentligt at bemærke, at de potentialer, eleverne ser ved at integrere karriereper-

spektivet, fortsat er målorienteret. 

                                                   
78 Begreberne motivations- og præstationsorientering er fundet og præsenteres i Katznelson & Louw, 2018 
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Et andet potentiale, eleverne ser, når de læser de teoretiske definitioner79, er, at karrie-

reperspektivet åbner op for en dialog og refleksion over overgange, frafald og fravalg. 

Særligt er der flere elever, der nævner muligheden for at tale åbent om det, der kan gå 

galt, forstået på den måde, at karriereperspektivet kan gøre, at det føles mere legitimt, 

når man som ung føler, at man ikke lykkedes. Noget der igen taler ind i det pres, som de 

unge kan føle i forbindelse med valget: ”Men man bliver jo lidt presset ude fra alligevel. 

Altså selvom jeg har den der, ”hvis man vælger forkert, så vælger jeg forkert” (…) Men 

man bliver alligevel lidt presset af systemet på en eller anden måde. (…) Man kan godt 

få lidt dårlig samvittighed, at man ikke helt er god nok, hvis man vælger forkert.” (Ud-

drag fra Elevinterviews, Provinsgymnasiet, 23:30). Det bliver i forlængelse heraf også 

nævnt, at der både kan være læring i at høre om, når det går godt (eksempelvis med en 

overgang), og når det ikke går så godt. 

Her forholder eleverne sig altså anderledes til karriereperspektivet end deres lærere på 

det praktiske læreplansniveau. Hvor lærerne på nogle områder frygtede, at en øget foku-

sering på karriereperspektivet kunne presse eleverne yderligere, så har eleverne faktisk 

en oplevelse af, at den øgede fokusering kunne lette et vist karrierepres. Igen er det dog 

væsentligt at fremhæve, at eleverne fokuserer på valg af uddannelse og ikke karriere i 

den mere holistiske forståelse. For eleverne bliver god karrierelæring i virkeligheden en 

introduktion til, hvad de kan, og hvad de har af muligheder – altså en form for udvidet 

studievejledning. Dermed er deres ønsker for karriereperspektivet på dette område ikke 

umiddelbart allignet med de politiske ambitioner. 

At karriereperspektivets potentialer i høj grad ses i form af øget vejledning om speci-

fikke uddannelser ligger dog fjernt fra både de umiddelbare politiske ambitioner og de 

praktiske muligheder, der er på det praktiske læreplansniveau. Her er det ikke muligt 

for lærerne at vide præcis, hvad en specifik uddannelse kan lede til. Den viden og der-

med også det potentiale ved karriereperspektivet, som eleverne efterspørger, ligger i 

langt højere grad inden for vejledningsfeltet og vejledningens opgave. 

                                                   
79 Ligesom på det programmatiske og praktiske læreplansniveau læste eleverne de teoretiske bud på karri-
erekompetence og karrierelæring fra hhv. Thomsen (2014) og Katznelson et al. (2016) 
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Netop vejlederne kommer jævnligt på gymnasierne, eksempelvis gennem studievalg 

Danmarks vejledere og gennem lokale studievejledere. Eleverne fortæller dog, at de ikke 

bruger vejlederne og vejledningen, da de hellere vil have mulighed for at tale med en læ-

rer, de kender, for ”hvis man har et problem, vil man snakke med nogle, man kender, 

ikke en fremmed på en studiecafé”. En elev fra Udkantsgymnasiet tilføjer desuden, at 

han ofte bliver mere forvirret, når der har været kollektiv vejledning på gymnasiet. 

Overordnet set kan det alligevel iagttages, at de potentialer, eleverne særligt fremhæ-

ver ved karrierelæring i højere grad, eller hvert fald i lige så høj grad, kan styrkes gen-

nem det ekstra-curriculære frem for det curriculære. De fremhæver eksempelvis mulig-

hed for vejledning af en lokal studievejleder, da eleverne gerne vil have nærhed og tryg-

hed, hvis de skal tale om noget, som de finder svært. Samtidig ønsker eleverne mere vi-

den om og en større opfordring til at deltage i arrangementer ude af huset, herunder 

studiepraktik og U-days. mv. Desuden fremhæver eleverne fra Provinsgymnasiet også 

gode erfaringer med at møde studerende fra de videregående uddannelse – både univer-

siteter og professionsuddannelser. I det møde oplever eleverne, at de både hører noget 

om forskellige uddannelsestyper og steder at læse samt om personlige oplevelser med 

overgange, valg, fravalg mv. I forlængelse af ovenstående kan det også iagttages, at det, 

som eleverne efterspørger, er en mulighed eller et sprog for at kunne selektere i de 

mange muligheder, som de oplever, der er. 

Endnu et potentiale ved karriereperspektivet, som eleverne nævner, er potentialet for at 

trække fagene nærmere deres liv og den praktiske anvendelighed. På Udkantsgymnasiet 

beskriver en elev, at karriereperspektivet kan vise, ”hvordan man brugte fagene, så 

man vidste det, når man faktisk skulle tage en uddannelse. Det her kan man bruge det 

på, og sådan ser det ud i et erhverv”, hvortil en anden elever tilføjer, at det lige nu (altså 

i løbet af gymnasiet) bare er ”fag i skolen, som så afsluttes til eksamen, og man ser ikke, 

hvad man kan bruge det til efter” (Uddrag fra Elevinterviews, Udkantsgymnasiet, 

14:00). I en øvelse, hvor eleverne skulle vælge forskellige former for undervisning, der 

motiverede dem (i al undervisning, ikke kun i et karriereperspektiv), gav syv ud af de 13 

elever endvidere udtryk for, at det motiverede dem, når undervisningen viste, hvordan 

det givne fag kunne bruges i praksis. Her giver eleverne altså udtryk for, at der er et po-

tentiale, og at de på nuværende tidspunkt ikke oplever, at det potentiale bliver indfriet. 
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Eleverne på de andre gymnasier giver heller ikke udtryk for, at de har en oplevelse af, at 

koblingen mellem fag, virkelighed og praktisk anvendelighed bliver indfriet80. 

At eleverne ikke oplever, at det potentiale bliver indfriet, vidner om, at eleverne ikke har 

en oplevelse af, at lærerne indfrier målet om at integrere karriereperspektivet i fagene. 

Dette kan dog igen skyldes, at de er fokuserede på introduktion til konkrete uddannel-

ser, hvilket ikke ligger inden for lærernes muligheder eller arbejde. 

Af de udfordringer, eleverne nævner ved karriereperspektivet, er det særligt væsentligt 

at nævne udfordringer ift. mængde/intensitet og ift. tid. Udfordringer relateret til 

mængde henviser til, at eleverne godt kan blive overvældede, hvis de får for meget vi-

den, fokus og refleksion ift. karriere og overgange. Eksempelvis fortæller en af pigerne 

på Udkantsgymnasiet, at det næsten kan skade mere, end det gavner. At de bliver mere 

forvirrede, eller som hun siger: ”Nu har jeg da fået så meget at vide, at jeg ikke ved no-

get som helst. Så det må måske gerne være oftere og mindre” (Uddrag fra Elevinter-

views, Udkantsgymnasiet, 14:00). Samme reaktion på mængde og intensitet kunne også 

ses i elevernes snak på Provinsgymnasiet, da Maja startede sit forløb om overgange (jf. 

kapitel 11). 

Karriereperspektivet problematiseres ligeledes ift. tid, hvor tid skal forstås i relation 

til fremtid. Som tidligere skrevet har eleverne ikke en klar idé om, hvad deres fremtid 

skal bringe – allerhøjest i meget grove træk – og det eneste, de er sikre på, er, at de skal 

have et sabbatår. Derfor kan det for eleverne virke overvældende og måske endda kon-

traproduktivt at skulle fokusere for meget på den ukendte fremtid. 

12.7. Sammenfatning 

Ovenstående analyse af de tre gruppeinterviews med eleverne fra de tre casegymnasier 

giver et indblik i den oplevede læreplan i relation til karriereperspektivet. Samtidig giver 

analysen et indblik i elevernes refleksioner over potentialer og udfordringer ved karrie-

reperspektivet og ved at koble det faglige indhold eksplicit til deres fremtid. 

                                                   
80 Her er det værd at gentage, at eleverne på Provinsgymnasiet dog havde en oplevelse af, at enkelte af de-
res lærere var gode til at tage dem med ud på virksomheder osv., men altså ikke indfriede potentialet i den 
daglige undervisning. 
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I elevernes konstruktion af karriereperspektivet forholder de sig primært til valg – li-

gesom på det politiske og programmatiske læreplansniveau. Fokus er i første omgang på 

valg af uddannelse, men også – som ’konsekvens’ deraf – på valg af arbejde. I elevernes 

refleksioner over fremtiden træder det systemteoretiske begreb om kontingens således 

tydeligt frem. Det, eleverne oplever, er, at valg er præget af usikkerhed og selvskabt ube-

stemthed. Hvad end de vælger, kunne valget have været anderledes. 

Lidt paradoksalt kan det overordnet set iagttages, at eleverne på den ene side ønsker at 

vide mere om deres muligheder, men samtidig beskriver, hvordan det kan blive for me-

get eller for forvirrende, hvis der åbnes for meget op. De har altså i relation til karriere-

perspektivet både brug for at øge deres viden om muligheder, for at træffe aktive selekti-

oner, og behov for at reducere kompleksitet. 

I relation til at eleverne gerne vil vide mere om deres muligheder (for uddannelse og se-

nere erhverv), nævner de i højere grad behovet for en synlig og lokal vejleder, end de 

nævner lærerne. De ser således vejlederne som en større ressource i forhold til (deres 

forståelse af) karriereperspektivet sammenlignet med lærerne. Det kan skyldes, at de er 

vant til at sætte et klart skel mellem det, de bringer ind i undervisningen, og det, der fyl-

der personligt. Undervisningen handler om fag og faglighed, mens mere personlige 

overvejelser (herunder karriereovervejelser) har plads i andre domæner – eller syste-

mer. Dette bekræftes også af lærerne, der jf. kapitel 11, fortæller, at de ikke oplever, at 

eleverne bruger dem som sparringspartnere på eksempelvis fremtidsovervejelser. Ele-

vernes fokus på vejlederen sætter vejlederen i en rolle af at være en guide eller en vejvi-

ser – en der skal pege eleverne i ’den rigtige’ retning. 

Med udgangspunkt i de tre gruppeinterviews kan det iagttages, at der er en forskel mel-

lem den oplevede og den intenderede læreplan, når det kommer til karriereperspektivet. 

Det gælder, hvad enten den intenderede læreplan iagttages som den intenderede fra det 

politiske, det programmatiske eller det praktiske læreplansniveau. 
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Del 4 

Diskussion og perspektiverende betragtninger 

I den resterende del af afhandling samles der op på afhandlingens analyser. Det sker 

gennem en diskussion (kapitel 13) af fundende fra de foregående analyser. Her bliver 

konstruktionen af karriereperspektivet på de tre læreplansniveauer diskuteret gennem 

en iagttagelse af karriereperspektivet som en hhv. destruktiv og produktiv forstyrrelse. 

Det følgende kapitel (kapitel 14) består af afhandlingens perspektiverende betragtnin-

ger, mens det sidste kapitel (kapitel 15) består af afhandlingens konklusion. 
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13. En destruktiv eller produktiv forstyr-
relse? 

I dette kapitel uddybes og perspektiveres iagttagelserne fra de foregående analysekapit-

ler – genbeskrivelserne (kapitel 8), analysen af det politiske læreplansniveau (kapitel 9), 

analysen af det programmatiske læreplansniveau (kapitel 10), analysen af det praktiske 

læreplansniveau (kapitel 11) og analysen af elevernes iagttagelser (kapitel 12). Formålet 

er at trække forskelle og ligheder mellem niveauerne frem og knytte dem tættere til de 

teoretiske iagttagelser. Ligeledes er målet at belyse karriereperspektivets muligheder og 

potentialer i en dansk gymnasial kontekst. 

Selv om aktørerne på de tre lærerplansniveauer og eleverne har forholdt sig til det/de 

samme begreb(er) – karrierelæring, karrierekompetence og karriereperspektiv – så vi-

ser analyserne, at forståelsen af begreberne, som vedrører karriere, er vidt forskellige. 

Hermed tydeliggøres afhandlingens teoretiske pointe om, at begrebet ’karriere’ (og dets 

tilstødende begreber og bøjninger) tilskrives mening og gøres meningsfuldt ud fra det 

enkelte systems – her værende det politiske system og uddannelsessystemets – koder, 

medier og muligheder for kommunikation. 

I analyserne er der blevet optegnet nogle klare grænser for tilskrivninger af mening 

på tværs af – og for det praktiske læreplansniveau også inden for – systemerne. Det har 

ikke været muligt for det politiske system at forstyrre (store) dele af uddannelsessyste-

mets systeminterne forståelse af karriereperspektivet i den intenderede retning, fordi 

den netop er systemintern. 

Indførelsen af karriereperspektivet kan dog iagttages som en forstyrrelse. Åkerstrøm 

Andersen skriver, at det med systemteorien ikke kun handler om at; 

”(…) lokalisere, hvor stilheden tager over, men også om hvordan rela-

tionerne er mellem de forskellige kommunikationssystemer, hvordan 

de er koblede, hvordan de forstyrrer hinanden både produktivt og de-

struktivt, herunder hvilke grænser der er ikke alene for det enkelte 
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kommunikationssystem, men også for samfundets overordnede kom-

munikationsstruktur.” (Åkerstrøm Andersen, 1999, s. 27-28) 

Når karriereperspektivet lykkedes med at forstyrre fra et læreplansniveau til et andet – 

særligt fra det politiske til det praktiske – kan det til en vis grad iagttages som en de-

struktiv forstyrrelse, jf. citatet ovenfor fra Åkerstrøm Andersen. 

Da karriereperspektivet blev indført, blev det af (dele af) praksisfeltet set som en de-

struktiv forstyrrelse. Eksempelvis blev der i et debatindlæg af to medlemmer fra Gymna-

sieskolens Lærerforenings Hovedbestyrelse i dagbladet Politiken skrevet at: ”Det [udka-

stet til reformen red.] handler om at kunne noget, der i regeringens øjne ‘kan bruges til 

noget’ her og nu, og hvis det kan bruges, kan det også måles. (…) Hvem har opnået den 

bedste ’karrierelæring’? (…) Det er ikke det dannede, demokratiske, hele menneske, som 

bliver resultatet, men det opportunistiske, markedsorienterede konkurrencemenneske.” 

(Wille & Kepler, 2016). I citaterne fra Willer & Kepler ligger der en klar afstandtagen fra 

det, de ser som det politiske projekt. Det er de meget eksplicitte omkring. Alene titlen på 

debatindlægget – ”Regeringen slaget almendannelsen på konkurrencestatens alter” – 

efterlader ikke megen tvivl. 

Men derefter tog stilheden over. Som nyt begreb blev karriereperspektivet umiddel-

bart glemt eller fejet til side for en periode. At stilheden tager over forstås i denne sam-

menhæng som det slip, der var mellem de politiske formuleringer om karriereperspekti-

vet til den (i mange tilfælde) fraværende integration i praksis81. Ikke at karriereperspek-

tivet ikke lavede rabalder. Det gjorde det i den grad i det umiddelbare møde med den 

omverden, der skulle oversætte og forstå begrebet, som ovenstående citater fra debat-

indlægget viser82. Det vil blive udfoldet i det følgende. 

Først er det dog væsentligt at nuancere begreberne produktiv og destruktiv ved at un-

derstrege, at der ikke er tale om hhv. altopbyggende og altødelæggende begreber. Både 

det destruktive og det produktive kan opbygge og ændre en praksis, men om ændringen 

iagttages som produktiv eller destruktiv er i sidste ende afhængig af det iagttagende sy-

stem. En umiddelbart destruktiv forstyrrelse kan potentielt vendes til en konstruktiv 

                                                   
81 Hvilket, som indledningsvist beskrevet, også understøttes af andre undersøgelser omkring integration 
af reformtiltag (Rambøll & Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Rasmussen, 2021). 
82 Eksempelvis i debatten op til forhandlingerne om reformen. 
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forstyrrelse, hvis praksis eksempelvis ændres på en anden måde end det, der blev for-

ventet, eller det, der var intentionen. Ligeledes kan en umiddelbart destruktiv forstyr-

relse vendes til en konstruktiv forstyrrelse, når der bliver sagt fra. 

13.1. En destruktiv forstyrrelse? 

At forstyrrelsen fra det politiske system til uddannelsessystemet – og igen særligt fra det 

politiske læreplansniveau til det praktiske læreplansniveau – er destruktiv skal jævnfør 

ovenstående ikke forstås på den måde, at karriereperspektivet kommer og ødelægger 

noget eller er decideret skadelig. Men forstyrrelsen er heller ikke produktiv. Måske nær-

mere kontraproduktiv eller omgærdet af en vis portion uvillighed. 

Den destruktive forstyrrelse kan iagttages ud fra to forskellige positioner, der ikke er 

gensidigt udelukkende. Én position, der handler om selve begrebet, og en anden posi-

tion, der handler om forstyrrelserne mellem systemerne. 

Den destruktive forstyrrelse omhandlende begrebet er velunderbygget i analysen af 

det praktiske læreplansniveau. Flere lærere siger direkte, at de ikke kan lide eller bryder 

sig om begrebet. Det problematiske begreb er i sig selv begrebet karriere – uanset om 

det så er tale om karrierelæring, karrierekompetence eller et karriereperspektiv. Som ar-

gumenteret for i analysen bygger denne modstand særligt på begrebets sproglige ophav. 

Kritikken af begrebet i sig selv kan ikke genkendes på det politiske og programmatiske 

læreplansniveau, ligesom det heller ikke kan iagttages i elevernes forståelse af karriere-

perspektivet. På det programmatiske læreplansniveau nuanceres karriereperspektivet i 

og på tværs af fagene samt af Læringskonsulenten (LK), mens der på det politiske lære-

plansniveau kan iagttages en nærmest selvfølgelig forståelse af, hvad karriereperspekti-

vet må rumme. At forstyrrelsen i relation til selve begrebet kan ses som værende de-

struktiv – eller kontraproduktiv – kan iagttages, når lærerne ikke ønsker at integrere et 

karriereperspektiv i undervisningen, og hvor selve begrebet derfor bliver et benspænd 

for en meningsfuld integration i praksis. Dette på trods af at lærerne langt hen ad vejen 

er enige i, at elevernes integration i samfundet er en væsentlig del af gymnasiets opgave, 

og at de dermed gør karriereperspektivet. 
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Den forstyrrelse, der kan iagttages i relation til systemerne, vises i analysen på det prak-

tiske læreplansniveau i relation til lærernes – og også elevernes – læsning af karriere-

perspektivet som en del af en særlig politisk diskurs. Som beskrevet i analysen af det 

praktiske læreplansniveau drejer det sig for lærerne særligt om en læsning af karriere-

perspektivet ind i tidligere uddannelsespolitiske tiltag, herunder fremdriftsreformen og 

økonomisk effektivisering af gymnasiesektoren/uddannelsessystemet. Lærernes anke 

mod karriereperspektivet i denne henseende går både på elevernes trivsel og deres egen 

praksis. I begge tilfælde fordi karriereperspektivet bliver set som et uhensigtsmæssigt 

pres på enten eleverne eller sektoren. 

Når en gennemgående kritik af forstyrrelsen er, at det politiske system ønsker at 

presse sektoren og eleverne, så er det værd at dvæle ved. Her er det særligt relevant at se 

på fortællingen om, at de unge skal presses hurtigere igennem uddannelsessystemet – 

være mere målrettede og vælge hurtigere (og ”rigtigere”). For er det dét, der ønskes med 

karriereperspektivet på det politiske læreplansniveau? Iagttages dokumenterne fra det 

politiske læreplansniveau fremgår det ikke direkte, at dette er tilfældet. Karriereper-

spektivet knyttes ingen steder til hverken fremdriftsreform eller andre uddannelsespoli-

tiske tiltag, som for lærerne – og eleverne – er den primære kobling til tolkningen af 

karriereperspektivet som et pres. Omvendt er det – som argumenteret for i kapitel 9 – 

svært at overse det store fokus, der er på valg, og at dette fokus jo i høj grad lægger op 

til, at der skal træffes færre fejlvalg og omvalg – blandt andet ved mere målrettede stu-

dieretninger. Det store fokus på valg signalerer en oplevelse af, at der er et politisk, sam-

fundsmæssigt og økonomisk rationale i, at eleverne bliver klædt på til at træffe (hurti-

gere og mere rigtige) valg. Der kan dermed argumenteres for, at forskellen ligger i, om 

’hurtige valg’ ses som noget positivt eller negativt, eller om valg ses som et pres eller en 

naturlighed i de enkelte systemer. 

Der er således ikke noget, der peger på, at karriereperspektivet i sig selv ”burde” iagtta-

ges som en destruktiv forstyrrelse. Derimod kan det iagttages, at der overordnet set på 

det praktiske læreplansniveau sker en reaktion på selve forstyrrelsen frem for indholdet 

af forstyrrelsen. Desuden kan der iagttages en reaktion med udgangspunkt i lærernes 

indstilling til temaet. 
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Netop lærernes indstilling til temaet (karriereperspektivet) kan være et benspænd, da 

det i undervisningssammenhæng forventes, at lærere har en ”(…) bestemt, positiv ind-

stilling til temaerne. (…) Selve indstillingen bliver (normalt) ikke til et kommunikati-

onstema, men læreren forventer (og eleverne forventer, at han forventer), at han tager 

denne indstilling. Det drejer sig altså ikke alene om viden, men også og især om værdi-

sættelse af viden.” (Luhmann, 2006, s. 131). At lærerne ikke værdisætter karriereper-

spektivet som relevant for undervisningen, kan derfor påvirke karriereperspektivet som 

tema for undervisningens kommunikation. Enten fordi lærerne forholder sig kritisk til 

det eller (og mere sandsynligt) ved, at de vælger ikke at inddrage perspektivet i under-

visningen. 

I forlængelse heraf er det relevant at se på læreplansniveauernes meningsgrænser i rela-

tion til karriereperspektivet. Disse vil blive diskuteres i det følgende gennem en iagtta-

gelse af de spændingsfelt, som karriereperspektivet konstrueres i på de tre læreplansni-

veauer. Selve spændingsfeltet er opbygget på baggrund af fund fra analyserne. 

13.1.1. Karriereperspektivet i et spændingsfelt 

På tværs af de tre læreplansniveauer kan det iagttages, at karriereperspektivet ’udspæn-

des’ i et spændingsfelt mellem hhv. det individuelle og det kollektive samt mellem det 

generaliserede og det specialiserede. Spændingsfeltet kan tegnes på følgende måde: 

 

 

Figur 8. Karriereperspektivet i et spændingsfelt 
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Spændingsfeltet er i varierende grad til stede på alle tre læreplansniveauer og kan ses 

som forskelle, der løbende sættes i kommunikationen. 

Figur 9 (nedenfor) viser, at spændingen mellem hhv. det individuelle og det kollektive, 

samt mellem det generaliserede og det specialiserede, i varierende grad er til stede på de 

tre læreplansniveauer. 

 

 Det individuelle ˥ det 

kollektive 

Det kollektive ˥ det in-

dividuelle 

Politisk 

læreplansniveau83 

Karriereperspektivet gen-

nem individuel refleksion 

og styrket individuel vej-

ledning. 

 

Karriereperspektivet 

gennem faglige 

fællesskaber. 

  

Programmatisk 
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Karriereperspektivet 

gennem selvstændigt 

stofarbejde. 

 

Karriereperspektivet 

gennem forløbstænkning 

og faglig progression. 
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Politisk 

læreplansniveau 

Karriereperspektivet 

gennem viden om 

Karriereperspektivet 

gennem målrettede 

                                                   
83 Fra bekendtgørelse og aftaletekst. 
84 Fra vejledning til elevernes studie- og karriereperspektiv. 
85 Fra analyser af lærerinterviews. 



 

 

243 

omverdenen og refleksion 

over fremtiden. 

studieretninger med et 

fremtidsperspektiv. 

Programmatisk 

læreplansniveau 

Karriereperspektivet 

gennem udvikling af 

personlig myndighed. 

Karriereperspektivet 

gennem konkrete 

anvendelsesmuligheder. 

Praktisk 

læreplansniveau 

Karriereperspektivet 

gennem et fokus på 

dannelse som gymnasiets 

overordnede formål. 

Karriereperspektivet 

gennem faglig kundskab. 

Figur 9. Karriereperspektivet i en spændingsfelt II 

Som argumenteret for i genbeskrivelsen af karriereperspektivet (afhandlingens kapitel 

8) udelukker det individuelle og det kollektive ikke hinanden (i den systemteoretiske 

genbeskrivelse). Det samme gør sig gældende for det generaliserede og det 

specialiserede. I afhandlingens kapitel 4 blev der refereret til uddannelsessystemets to 

modsatrettede principper – en udspændthed mellem hhv. specialisering og 

generalisering (Luhmann, 2006). Uddannelsessystemet vil forsøge at arbejde med eller 

balancere mellem generalisering og specialisering ved at koble sig til hver side af 

paradokset på forskellige tidspunkter; eksempelvis korrigere for meget generalisering 

gennem mere specialisering eller for meget specialisering gennem mere generalisering. 

Denne korrektion og kobling til hver side af paradokset er til stede på alle tre 

læreplansniveauer. 

13.1.1.1. Spændingen mellem ’det individuelle ˥ det kollektiv’e og ’det kollektive ˥ det 
individuelle’ 

På det politiske læreplansniveau fremgår det særligt af bekendtgørelsen og 

aftaleteksten, at karriereperspektivet konstrueres i relation til refleksion (det 

individuelle ˥ det kollektive) og i de faglige fællesskaber (det kollektive ˥ det individu-

elle). Dette perspektiv på karriereperspektivet som en del af det faglige indhold konkre-

tiseres yderligere gennem mere konkrete anvisninger og retningslinjer til skolens orga-

nisering og undervisningens indhold på det programmatiske læreplansniveau. Det ses i 

vejledningen til elevernes studie- og karriereperspektiv og i de officielle læreplaner for 
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fagene. Her fremgår det, at karriereperspektivet opnås gennem selvstændigt stofarbejde 

(det individuelle ˥ det kollektive) og gennem faglig progression (det kollektive ˥ det indi-

viduelle). Karriereperspektivets tilknytning til undervisningen får en mere direkte for-

bindelse til det enkelte individ og den konkrete undervisningspraksis på det praktiske 

læreplansniveau. I kernefortællingerne kunne iagttages, at karriereperspektivet konstru-

eres gennem realistiske forventninger til egne kompetencer og evner (det individuelle ˥ 

det kollektive), samt gennem den kollektive læring og den sociale læring (det kollektive ˥ 

det individuelle). Noget, der dog også kan iagttages her, er, at selvom en af kernefortæl-

linger fra lærerne var i relation til deres fag og deres faglige stolthed, så fylder den fag-

faglige konstruktion af karriereperspektivet mindst på netop det praktiske læreplansni-

veau. Her er det i langt højere grad fællesskabet omkring det faglige, der bliver fremhæ-

vet. Dette understøtter lærernes umiddelbare modstand mod netop et for stort fokus på 

det individuelle. 

13.1.1.2. Spændingen mellem ’det generaliserde ˥ det specialiserede og ’det 
specialiserede ˥ det generaliserede’ 

I figur 9 kan det ses, at karriereperspektivet i relation til det både det generaliserede og 

det specialiserede på alle tre læreplansniveauer kobles til omverdensorientering og 

handlekompetence86. Samtidig kan det iagttages, at det generaliserede og det specialise-

rede kan ses i relation til hhv. gymnasiets almendannende formål og studieforberedende 

formål. På det politiske læreplansniveau fremgår det af aftaleteksten og bekendtgørel-

sen, at karriereperspektivet konstrueres gennem viden om omverdenen og refleksion 

over fremtiden (det generaliserede ˥ det specialiserede), samt gennem et øget fokus på 

relevansen – eller brugbarheden – af studieretninger (det specialiserede ˥ det 

generaliserede). Det kan iagttages, at det almendannende formål understøttes gennem 

et fokus på individets kompetencer til at indgå i omverdenen, mens det 

studieforberedende formål i højere grad kan iagttages gennem de målrettede 

studieretninger. På det programmatiske læreplansniveau kan det iagttages, at den 

programmatiske funktion endnu engang understøttes gennem en videre konkretisering 

                                                   
86  Gymnasiets nyeste kontingensformel, som løbende er analyseret frem i afhandlingen, og som teoretisk er belyst i 

kapitel 4. 
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af det politiske udgangspunkt. Særligt i relation til den ene side af spændingsfeltet (det 

specialiserede ˥ det generaliserede), hvor karriereperspektivet i de officielle læreplaner 

for fagene knyttes til mere konkrete anvendelsesmuligheder. Jf. kapitel 10 kan 

anvendelsesmulighederne både iagttages i relation til fagenes og elevernes 

omverdensorientering og handlekompetence samt det studieforberedende formål. 

Karriereperspektivet kan ligeledes iagttages konstrueret gennem udvikling af personlig 

myndighed (det generaliserede ˥ det specialiserede). Den personlige myndighed kan i 

særlig grad iagttages i relation til gymnasiets almendannende formål. På det praktiske 

læreplansniveau træder karriereperspektivets kobling til gymnasiets almendannende 

formål tydeligst frem, jf. kapitel 11. Karriereperspektivet konstrueres således gennem et 

fokus på dannelse som gymnasiets overordnede (og ikke sekundære eller underordnede) 

formål (det generaliserede ˥ det specialiserede). Derudover konstrueres 

karriereperspektivet gennem den specifikke faglige kundskab og kontekst – herunder 

faget som vidensfag og undervisningsfag jf. kapitel 11 (det specialiserede ˥ det 

generaliserede). Hvor faget og fagligheden således kunne iagttages i mindre grad på det 

praktiske læreplansniveau under det kollektive og det individuelle end på de to andre 

læreplansniveauer, bliver konstruktionen af karriereperspektivet således knyttet til 

fagene i relation til det specialiserede. Dog ikke i direkte relation til det 

studieforberedende, men i højere grad i relation til elevernes nuværende faglighed.  

Spændingen mellem det generaliserede og det specialiserede i og på tværs af de tre 

læreplansniveauer understøtter kompleksiteten i læreplansarbejdet. Som skrevet i 

kapitel 4 er læreplanens funktion at sammenkoble de overordnede formål med at 

bedrive skole gennem et fokus på overlevering af tradition og kulturel arv samt kvalifice-

ring og sikring af samfundets overlevelse og konkurrenceevne (Hopmann et. al., 1995). 

Hvor det generaliserede således kan iagttages som overlevering af tradition, kan det spe-

cialiserede i langt højere grad ses i relation til særligt kvalificering, men også – i særlig 

grad på det politiske læreplansniveau – i relation til sikring af samfundets overlevelse og 

konkurrenceevne. Spændingsfeltet understreger den teoretiske pointe, at det at samle 

overlevering af tradition og kulturel arv samt kvalificering og sikring af samfundets 

overlevelse og konkurrenceevne i én læreplan – her blot i relation til ét begreb og under-

visningstema – er et arbejde, der er fyldt med spændinger, kompleksitet og paradokser. 
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13.1.1.3. Opsamling på spændingsfeltet 

Igen er det en pointe, at både karriereperspektivet og uddannelsessystemet som helhed 

kan og skal rumme både det generaliserede og det specialiserede samt det individuelle 

og det kollektive. Det er ikke karriereperspektivet i sig selv, der sætter grænserne for 

kommunikationen og dermed rammesætter spændingsfeltet, men de enkelte aktører i 

hhv. det politiske system og uddannelsessystemet, som sætter forskellene. Eksempelvis 

kritiserer lærerne på det praktiske læreplansniveau aktørerne på det politiske læreplans-

niveau for at fokusere for meget på det individuelle på bekostning af det kollektive og for 

meget på det specialiserede på bekostning af det generaliserede. I lærernes konstruktion 

af karriereperspektivet fremhæver de som oftest det generelle frem for det specialise-

rede og det kollektive frem for det individuelle. Her gør det sig dog igen gældende, at 

den forskelssætning primært bunder i, at lærerne gerne vil fremhæve gymnasiets formål 

og derigennem konstruktionen af karriereperspektivet som noget andet end det, de kan 

se på det politiske læreplansniveau. Overordnet set fremhæver lærerne dog alle sider af 

spændingsfeltet. Blandt andet i fortællingen om de pressede og umodne unge, hvor både 

det individuelle og kollektive fremhæves som noget, der skal støttes, og i hhv. deres blik 

på gymnasiets overordnede formål som værende dannelse (det generelle) og deres for-

tælling om dem selv som fagpersoner (det specifikke). 

Gennem afhandlingen er det blevet tydeligt, hvor komplekst ’karriere’ er som begreb. 

Både gennem en iagttagelse af begrebet som sig selv og begrebet som en del af undervis-

ningens kommunikation. Gennem analyserne på de tre læreplansniveauer er det desu-

den blevet iagttaget, hvilke forhandlinger der har fundet og til stadighed finder sted in-

ternt og mellem læreplansniveauerne i relation til karriereperspektivet. I den resterende 

del af afhandlingen forlader jeg opdelingen mellem de tre læreplansniveauer og iagtta-

ger karriereperspektivet uden den analytiske skelnen mellem niveauerne. I første om-

gang ved at iagttage karriereperspektivet som en mere produktiv forstyrrelse med 

udgangspunkt i det systemteoretiske genbeskrivelse (kapitel 8). I afsnittet vil jeg blandt 

andet koble genbeskrivelsen til det ovenfor diskuterede spændingsfelt. 



 

 

247 

13.2. Karriereperspektivets hvad og hvordan 

I afhandlingens kapitel 8 præsenterede jeg seks systemteoretiske genbeskrivelser af de 

seks semantikker, der blev fundet i afhandlingens litteraturstudie (kapitel 2). Skematisk 

kan de seks genbeskrivelser ses i figur 7, kapitel 8. Figuren, de seks genbeskrivelser og 

deres sammenhængskraft er ligeledes beskrevet i kapitlet.  

I kapitel 8 er det en teoretisk pointe, at karriere i en systemteoretiske forståelse er karri-

ere kendetegnet ved individets integration i samfundet jf. Luhmann (2006). Med sam-

fundet er der i en systemteoretisk forståelse tale om samfundet som socialt system eller 

som funktionelt uddifferentierede samfundsmæssige systemer (jf. kapitel 3). I den for-

stand vil individets integration i samfundet være afhængig af individets mulighed for at 

blive integreret i flere forskellige funktionelt uddifferentierede systemer. Dermed er der 

tale om et bredt karrierebegreb. Samfundets systemer består, som blandt andet beskre-

vet i kapitel 3, af en bred vifte af systemer udspændt fra uddannelsessystemet, det øko-

nomiske system, familien som system til det videnskabelige system mv. Det brede karri-

erebegreb taler ind i den mere holistiske forståelse af karriereperspektivet, som blandt 

andet blev præsenteret under semantikken læring i kapitel 2, hvor et individs karriere 

kan forstås på tværs af både ulønnet og lønnet arbejde, i hjemmet, i organisationer, i er-

hverv mv. 

Karriere forstået som individets integration i samfundet er dog ikke det samme som 

det holistiske karriereperspektiv, som det blev præsenteret i kapitel 2, afsnit 2.4.2. Det i 

den forstand at karriere forstået som individets integration i samfundet ikke udgøres 

gennem summen af de enkelte dele. Individet kan ikke være lige integreret i alle dele af 

samfundets systemer på én gang, men må i stedet – gennem strukturelle koblinger – 

kobles til systemerne, når det er påkrævet. 

I uddannelsessystemet – og i gymnasiets læreplaner – kan konstruktionen af karriere-

perspektivet forholde sig til det spændingsfelt mellem hhv. det generaliserede˥ det spe-

cialiserede samt det individuelle ˥ det kollektive, der blev introduceret i ovenstående af-

snit. Både det specialiserede og generaliserede samt det individuelle og det kollektive 

kan fremmes gennem et didaktisk og i undervisningen rammesat fokus på karriereper-
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spektivet som læring (intenderede forandringer, der blandt andet øger handlekompe-

tence), karriereperspektivet som udvikling (en løbende anerkendelse af ikke-intende-

rede forandringer og medløbende udvikling), karriereperspektivet som valg (skabe rum 

for aktive selektioner), karriereperspektivet som tilfældighed (anerkende usikkerhed 

som en præmis), karriereperspektivet som tilpasning (rammesætte reducering af kom-

pleksitet) og karriereperspektivet som forandring (anerkende forandringer som et resul-

tat af hændelser). 

Med dette in mente kan det også blive muligt for den enkelte lærer at aktualisere de 

dele af karriereperspektivet, som er meningsfulde i den konkrete undervisningsinterak-

tion. Det gælder både for karriereperspektivet som læring, udvikling, valg, tilfældighed, 

tilpasning og forandring, men også for det overordnede perspektiv på karriere som indi-

videts integration i samfundet. I stedet for at karriereperspektivet bliver ’alt’ eller ’intet’, 

kan den enkelte underviser vælge, hvad der gøres aktuelt i kommunikationen, og hvad 

der forbliver potentielt. 

Heri ligger det ’didaktiske kunststykke’ dog også, for karriereperspektivet skal undervi-

ses i en paradoksal kontekst, hvor gymnasiet på den ene side ikke er det samme af livet 

og derfor ikke skal eller kan afspejle alle dele af livet og samfundet, men at gymnasiet på 

den anden side skal afspejle og forberede til livet. Dermed lægges der også op til, at for 

at karriereperspektivet skal være meningsfuldt i en uddannelsessammenhæng, må der 

tages hensyn til netop det paradoks87. Hvordan det paradoks potentielt kan håndteres, 

må tage udgangspunkt i gymnasiets kode. I gymnasiet – som i uddannelsessystemet 

som helhed – må der med udgangspunkt i koden bedre ˥ værre selekteres og begrænses, 

hvad der skal inddrages som en del af læreplanen, og hvad der skal forblive i uddannel-

sens omverden. Det vil sige, at nogle elementer i en karriere kan italesættes på en over-

ordnet måde i en uddannelseskontekst, mens andre ikke kan. Her er det en væsentlig 

                                                   
87 Hopmann et al. (1995) kalder dette ’kontinuitetsproblemet’ og skriver blandt andet, at ”Forsøget på at 
skabe kontinuitet gennem at beskrive problemer i samfundet og hverdagen, og de kvalifikationer man 
mener er nødvendige, er et udtryk for den klassiske drøm om at skolen og livet udgør en helhed.” (Hop-
mann et al., 1995, s. 368) 
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pointe, at karriere som genstand for undervisningens kommunikation – gennem et kar-

riereperspektiv – ikke kan forstås uafhængigt af det særlige faglige fællesskab, der op-

står i undervisningens interaktion. 

Selvom alle seks forståelser af karriereperspektivet er gyldige og væsentlige, er det på 

baggrund af det empiriske materiale centralt at fremhæve karriereperspektivet som 

valg. I afhandlingens fjerde kapitel (Mit genstandsfelt iagttaget) refererede jeg i beskri-

velsen af Luhmanns opdeling af hhv. uddannelsessystemets primærfunktion (uddan-

nelse) og sekundærfunktion (karriereselektion) til et citat af Luhmann, hvor han skriver, 

at ”Pædagogikken (…) har elsket uddannelsen som sit egentligste anliggende, men har 

afvist selektion som en bemyndigelse påtvunget af staten.” (Luhmann, 2006, s. 89) 

Dette bliver bekræftet i det empiriske materiale og analyserne i nærværende afhandling 

ved netop det, at valg – eller selektion – bliver selve stridspunktet i karriereperspektivet. 

På det politiske læreplansniveau er der et gennemgående og stærkt valgfokus, som aktø-

rerne på det praktiske læreplansniveau tager stærk afstand fra. Da netop valget står så 

stærkt – enten med positivt eller negativt fortegn – vil jeg i det følgende kort diskutere 

det yderligere. 

Som argumenteret for i den systemteoretiske genbeskrivelse kan karriereperspektivet 

som valg forstås som aktive selektioner, der stabiliserer det psykiske system (individet). 

Den type af selektioner er naturlige for et systems opretholdelse og stabilitet. Dermed er 

det ikke sagt, at selektioner ubetinget er positive eller negative, men naturlige og påkræ-

vede. Samtidig er det også en væsentlig pointe, at valg – forstået som selektioner – ikke 

determinerer det næste valg/den næste selektion. Der er således intet til hinder for, at 

én selektion fører til en ny selektion, der ikke lå i umiddelbar forlængelse af den første. 

Samtidig er det dog også gældende, jf. kapitel 8, at selektioner også indsnævrer (men 

ikke udelukker) senere selektionsmuligheder – alt er ikke altid (lige) muligt. 

Samtidig foretages selektioner jo netop med ryggen til fremtiden – altså med en 

ukendt fremtid i ryggen, men en kendt fortid og nutid i erindring – så uanset hvor meget 

man (det være sig politikkere, administration, ledelse, lærere osv.) prøver at skabe ram-

merne for, at ét valg begrænser andre valg, er der ingen, der ved, hvad fremtiden brin-

ger, eller hvad nutidens valg medfører. Derfor er det på sin vis utopisk (eller dystopisk) 

at tro, at karriereperspektivet i form af et rent valgfokus er muligt eller gavnligt. 
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Dermed bliver det tydeligt, at et fokus på karriereperspektivet som valg skal ramme-

sættes inden for det, der faktisk er muligt i en uddannelsessammenhæng; nemlig at 

skabe rammerne for at dirigere chancer i livet og hjælpe individet til integration i sam-

fundet, uden at det forventes (af hverken det politiske system eller uddannelsessystemet 

og dets organisationer) at skulle sikre eller determinere, hvordan den senere karriere vil 

forløbe. 

13.3. Karriereperspektivets hvorfor 
 
Ovenfor er der blevet præsenteret et teoretisk blik på en praktisk konstruktion af karrie-

reperspektiv – eller en produktiv forstyrrelse. Det teoretiske blik besvarer i højere grad 

et hvordan og et hvad end et hvorfor. Altså, hvordan gøres karriereperspektivet me-

ningsfuldt, og hvad er et meningsfuldt karriereperspektiv, men ikke hvorfor det kan 

være meningsfuldt at integrere karriereperspektivet i undervisningen. 

Som vist gennem analyserne af læreplansniveauerne og gennem inddragelse af teorien, 

er dette spørgsmål ikke et, der nemt kan besvares – eller det er under alle omstændighe-

der ikke nemt at blive enige om svaret – hverken imellem funktionssystemerne og in-

ternt.  

Med udgangspunkt i det systemteoretiske fundament vil jeg argumentere for, at uddan-

nelsessystemet ikke skal og ikke kan uddanne til noget bestemt. Derfor er det ikke hen-

sigtsmæssigt at besvare karriereperspektivets ’hvorfor’ med eksempelvis ’fordi vi skal 

have flere ingeniører’, ’fordi vi skal have flere til at gennemføre en uddannelse inden for 

STEM-fagene’ osv. 

I den systemteoretiske forståelse kan karriereperspektivets ’hvorfor’ først besvares så 

klart (som ovenstående eksempler), når det rettes mod en profession, dvs. når karriere-

perspektivet bliver rettet mod en bestemt faglighed, en bestemt viden eller praksis, der 

udgøres af et professionelt fundament (Luhmann, 2006). At rette viden mod bestemte 

professioner og et særligt professionelt fundament er ikke hensigten med ungdomsud-

dannelserne – hverken stx, hhx, htx eller hf, trods deres mere eller mindre professions- 

og uddannelsesrettede profiler. På ungdomsuddannelserne og i uddannelsessystemet 
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som helhed må viden formuleres så alment, at der ikke kan uddrages nogen direkte in-

formation af det (Luhmann, 2006, 167). 

Men det betyder ikke, at karriereperspektivet ikke er et meningsfuldt perspektiv i ud-

dannelsessystemet – heller ikke i en systemteoretisk genbeskrivelse. Tværtimod er kar-

riereperspektivet med til styrke den systemteoretiske forståelse af hensigten med ud-

dannelse; nemlig at formidle noget – et indhold, et tema, en metode osv. – der er brug-

bart for (hele) livsforløbet (Luhmann, 2006). Dette gennem et større fokus på at koble 

livet uden for og efter skolen med skolens indhold. Igen taler dette ind i et bredt karrie-

reperspektiv, hvor karriere handler om mere end den enkeltes valg af uddannelse, er-

hverv og arbejde, idet det også hjælper individet til integration i samfundet. 
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14. Perspektiverende betragtninger 

I forlængelse af det foregående kapitels diskussion ønsker jeg i dette kapitel at perspek-

tivere afhandlingens biddrag til gymnasiets formål og til tidligere dansk forskning om 

karriereperspektivet i undervisningen. 

14.1. Genbeskrivelse af gymnasiets formål – studieforberedelse, dan-
nelse og karriereperspektivet? 

En gentagne genstand for iagttagelserne i analyserne har været en iagttagelse af lære-

plansniveauernes kommunikation omkring gymnasiets hensigt og funktion. Som tidli-

gere anført kan gymnasiets funktion i en systemteoretisk forståelse ses som uddannelse 

(primærfunktion) og karriereselektion (sekundærfunktion), mens hensigten i en dansk 

gymnasial uddannelse historisk og aktuelt er kommet til udtryk gennem formålene al-

mendannelse og studieforberedelse. Hvordan de to formål vægtes på de tre læreplansni-

veauer kan stilles op på følgende måde

 

Figur 10. Forholdet mellem studieforberedelse og dannelse 

Hvor studieforberedelse således i den nyeste reform ses som det bærende formål med 

gymnasiet – med almendannelse som et underordnet formål – kan studieforberedelse 

og almendannelse iagttages som ligeværdige formål på det programmatiske læreplans-

niveau. På det praktiske læreplansniveau er ’forholdet’ mellem studieforberedelse og al-

mendannelse omvendt af det politiske læreplansniveau, således at almendannelse går 

forud for studieforberedelse. 
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Som skrevet i afhandlingens indledning (kapitel 1) bliver almendannelse og studieforbe-

redelse løbende aktualiseret i en gymnasial kontekst – enten som hinandens forudsæt-

ninger (Haue, 2003) eller gennem den distinktion, der fremtræder på de tre læreplans-

niveauer jf. ovenstående. Hvordan almendannelse og studieforberedelse konkret forstås 

(eller teoretiseres) på de tre læreplansniveauer har som tidligere skrevet ikke været den 

egentlige genstand for afhandlingen. Ses der på tværs af det empiriske materiale på alle 

tre læreplansniveauer, kan dannelsesperspektivet belyses gennem en opdeling, som 

kendes fra Klafki (2014). Dette ved, at ’det at være dannet’ i nogle tilfælde bliver frem-

hævet gennem en material dannelse (f.eks. når læreren Marie fremhæver litteraturen 

som dannelse), mens der i andre tilfælde er tale om en mere formal dannelsesfortælling 

(som når læreren Asger taler om kropslig selvforståelse som en del af dannelsen). Over-

ordnet set er det dog i den kategoriale dannelse, hvor verden åbner sig for eleven, og ele-

ven åbner sig for verden – eksempelvis i et møde med fagene, metoderne og indholdet. 

På alle tre læreplansniveau fremhæves denne dannelsesdiskurs gennem et fokus på den 

demokratiske og aktive medborger, der har mod på og lyst til at indgå i det demokrati-

ske samfund. Løbende tegner læreplansniveauerne grænserne for, hvad det vil sige at 

være dannet inden for deres niveau eller system. 

Dette er ikke tilfældet med gymnasiets studieforberedende formål. Hvor dannelsen og 

måden at forstå dannelse på løbende diskuteres og markeres, er det studieforberedende 

formål stort set udefineret. Som skrevet i afhandlingens indledning er studieforbere-

delse på mange måder noget, der bare ’er’ – eller ’ikke er’. I hvert fald i det aktuelle em-

piriske materiale. Implicit kan det dog iagttages, at studieforberedelse både forstås som 

kvalificering og kompetence. Studieforberedelse som kvalificering kan iagttages, når fo-

kus bliver lagt på at komme ind på de videregående uddannelser – eksempelvis gennem 

karakterer, som det tydeligst er tilfældet blandt eleverne og lærerne på det praktiske læ-

replansniveau, samt gennem målretning af studieretninger, som det var tilfældet på det 

politiske læreplansniveau. Studieforberedelse som kompetence kan implicit iagttages på 

alle læreplansniveauer, når fokus bliver lagt på, hvordan eleverne skal lære at begå sig 

på en videregående uddannelse. Eksempelvis når lærerne på det praktiske læreplansni-

veau nævner, at eleverne skal have en særlig viden, være modne, være klar osv. til videre 

uddannelse. 
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Karriereperspektivet kobles mest synligt til gymnasiets formål på det politiske lære-

plansniveau, hvor det skrives sammen med en moderne almendannelse i de tidlige poli-

tiske dokumenter og med det studieforberedende perspektiv i de senere. Fælles for det 

politiske læreplansniveau og det programmatiske læreplansniveau er det også, at karrie-

reperspektivet som valg i høj grad lægger op til en kobling mellem karriereperspektivet 

og gymnasiets studieforberedende formål. Som skrevet i analysen af det praktiske lære-

plansniveau kobles karriereperspektivet til gymnasiets formål gennem et fokus på gym-

nasiets almendannende formål – enten som en kritik (karriereperspektivet som noget 

andet end dannelse) eller som en ’nølende accept’ (karriereperspektivet som det samme 

som dannelse). 

Det kan i forlængelse heraf diskuteres, om karriereperspektivet primært er en del af 

almendannelsen og studieforberedelsen, eller om karriereperspektivet sammen med de 

tre andre (handle)kompetencer (innovativ, global og digital kompetence, jf. kapitel 9) i 

virkeligheden er et resultat af en ny tredeling af gymnasiets formål. I de første udkast til 

reformarbejdet (Regeringen, 2016) indgår karriereperspektivet – sammen med de tre 

andre kompetencer – som en del af en ’modernisering’ af almendannelsen. Selvom kom-

petencerne ikke skrives som en del af moderne almendannelse i de endelige dokumen-

ter, fremgår det stadig, at karrierelæring og karrierekompetence skal ses som en del af 

almendannelsen88. 

Iagttages gymnasiets formål – studieforberedelse og almendannelse – i relation til 

gymnasiets kontingensformel (som analyseret i afhandlingens kapitel 9), ses det, at der 

på alle tre læreplansniveauer er sket en fokusering på begreber som handlekompetence, 

problemløsning og omverdensorientering. Det er således ikke længere nok ’blot’ at lære 

at lære. I stedet skal eleverne lære at handle. Samtidig kan det iagttages, at karriereper-

spektivet bliver en del af denne handlekompetence på alle tre læreplansniveauer – dog i 

varierende grad. 

                                                   
88 Det fremgår blandt andet i ’Høringsnotat om Forslag til Lov om gymnasiale uddannelser’ fra Ministe-
riet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Her står der, at karrierelæring ”(…) i undervisningen har et 
bredt sigte i forhold til personlig afklaring og evnen til at træffe reflekterede valg som en del af almen-
dannelsen.” (Høringsnotat om Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser, Ministeriet for Børn, Under-
visning og Ligestilling, 2016) 
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I relation til den ændrede kontingensformel kan der argumenteres for, at karriereper-

spektivet kan tænkes som en supplement til gymnasiets formål, som – sammen med et 

fokus på dannelse og studieforberedelse – forbereder eleverne til at handle i verden om-

kring dem gennem et fokus på hhv. at kunne begå sig, kunne indgå og kunne udøve. 

Dette kan illustreres gennem nedenstående model: 

Figur 11. Begå, indgå og udøve 

 

Almendannelse handler i både det teoretiske udgangspunkt og i relation til iagttagel-

serne på de tre læreplansniveauer i høj grad om, at uddannelsessystemet – i dette til-

fælde gymnasiet som organisation – skal (forsøge at) give eleven (individet) de bedst 

mulige forudsætninger for at begå sig i samfundet – som borger, som individ mv. Gen-

nem blandt andet kritisk stillingtagen og aktiv medvirken sætter skolen eleven i stand til 

at handle i samfundet. 

Studieforberedelse handler i høj grad om at give eleverne mulighed for at indgå i pri-

mært det videre uddannelsessystem, men også senere i samfundet som helhed. Enten 

ved at skabe forudsætningerne for de bedst mulige kvalifikationer eller ved at hjælpe 

eleverne med at opnå de bedst mulige kompetencer. 

Karriereperspektivet handler i det systemteoretiske udgangspunkt – og implicit på de 

tre læreplansniveauer - i denne tredeling om, at uddannelsessystemet skal sætte eleven 

Studieforberedelse 
- Indgå

Karriereperspektivet - Udøve

Dannelse - Begå
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(individet) i stand til at udøve sin egen integration i samfundet. Altså handle og agere 

således, at egne muligheder udvides. 

Hermed tegnes der også nogle tydelige forskelle mellem hhv. almendannelse og karri-

ereperspektivet samt studieforberedelse og karriereperspektivet, som ellers i varierende 

grad enten implicit og eksplicit blev smeltet sammen på de tre læreplansniveauer. Al-

mendannelse er således ikke det samme som hverken karriereperspektivet eller studie-

forberedelse, studieforberedelse er ikke det samme som hverken karriereperspektivet 

eller almendannelsen, ligesom karriereperspektivet ikke er det samme som hverken al-

mendannelse eller studieforberedelse. I stedet er de tre selvstændige mål, der sammen 

understøtter uddannelsessystemets funktion og hensigt. 

14.2. Afhandlingens centrale bidrag i relation til anden forskning 

I afhandlingens kapitel 2 refererede jeg til fundene fra to danske forsknings- og udvik-

lingsprojekter om karriereperspektivet i hhv. folkeskolen (Klindt Poulsen et al., 2016) og 

gymnasieskolen (Katznelson et al., 2016; Katznelson & Lundby, 2015). I det følgende vil 

jeg kort referere til, hvordan fundene i nærværende afhandling kan ses i forlængelse af 

de to nævnte forsknings- og udviklingsprojekter, og hvor de adskiller sig. I forlængelse 

heraf vil jeg reflektere over, hvordan denne afhandling bidrager til forskningsfeltet.   

I både projektet ’Udsyn i udskolingen’ og ’Karrierefokus – i og efter gymnasiet’ fremhæ-

ves det, at ledelsen på skolerne og gymnasierne bærer en del af ansvaret for, at karriere-

perspektivet bliver integreret i praksis, og for at denne integration bliver vellykket. Dette 

kan ligeledes iagttages på de tre læreplansniveauer og i den data, der er behandlet i nær-

værende afhandling. Særligt på det programmatiske læreplansniveau fremhæves ledel-

sens ansvar (i vejledningen). På det praktiske læreplansniveau er lærerne delte om, hvor 

stort ledelsens ansvar er. Her er der særlig forskel mellem Storby gymnasiet, der ønsker 

et stort ledelsesansvar, og Udkantsgymnasiet, der modsat mener, at ledelsen bærer en 

mindre del af ansvaret. 

I ’Udsyn i Udskolingen’ blev det fremhævet, at ledelsen kunne varetage ansvaret ved 

at tilbyde efteruddannelse og prioritere tid. Dette perspektiv går ligeledes igen på de tre 
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læreplansniveauer. Som skrevet tidligere er der til denne afhandling ikke blevet inddra-

get et ledelseslag i det empiriske arbejde, hvorfor ledelsernes konkrete arbejde med kar-

riereperspektivet på de respektive casegymnasier ikke kan inddrages. 

I ’Udsyn i Udskolingen’ fremhæves det, at lærerne ifm. karriereperspektivet skal sam-

arbejde med vejlederen. Projektet er skrevet ind i en vejledningskontekst af forskere i 

vejledning, hvorfor dette perspektiv er meningsfuldt i den kontekst. I relation til denne 

afhandling fylder samarbejdet med vejlederne og vejledningen ikke noget på de tre lære-

plansniveauer. Kun i gruppeinterviews med eleverne kom det frem, at de ønskede mere 

vejledning og en mere tæt kontakt med vejlederne. Her kan der således peges på en for-

skel mellem elevernes forventninger og behov og konstruktionen af karriereperspektivet 

på de tre læreplansniveauer. 

De centrale fund, der blev trukket frem i relation til forsknings- og udviklingsprojek-

tet ’Karrierefokus – i og efter gymnasiet’, forholder sig i høj grad til elevernes oplevelse 

og refleksioner over karrierelæringsaktiviteterne. Selvom elevernes stemme er langt 

mindre repræsenteret i nærværende afhandling, er der ikke nogle af de fremhævede 

centrale fund fra Katznelson et al. (2016) og Katznelson & Lundby (2015), der ikke stem-

mer overens med elevperspektivet i denne afhandling. Begge steder fremhæves det af 

eleverne, at gymnasiet kan ses som en adgangsbillet til ’det videre liv’ gennem mange 

valgmuligheder og høj valgfrihed, og at videre uddannelse er en selvfølge efter gymna-

siet (dog med et stort fokus på sabbatår i nærværende materiale). Eleverne fremhæver i 

både ’Karrierefokus’ og i denne afhandling (både i gruppeinterviews og i Majas refleksi-

oner over forløbet med overgange), at karriereperspektivet kan have en positiv betyd-

ning for deres motivation i den undervisningssammenhæng, som de indgår i. 

Nærværende afhandling adskiller sig fra de to forsknings- og udviklingsprojekter ved, at 

der i begge projekter var fokus på at udvikle og afprøve aktiviteter. Det har ikke været 

hensigten med dette studie. De aktiviteter, der er blevet ’afprøvet’ (som i Majas forløb 

om overgange), er opstået på lærernes initiativ og ikke på forskerens initiativ eller i dia-

log med forskeren. Præmissen for denne afhandling var at undersøge, hvordan karriere-

perspektivet blev konstrueret, og en stor del af den konstruktion er konstruktionen af 
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selve forståelsen og meningen med begrebet. Desuden har det heller ikke været hensig-

ten at have et ’aktivitetsfokus’, men i stedet undersøge de muligheder, der har været for 

at integrere karriereperspektivet i fagene som en naturlig del af den faglige udvikling. 

 Der er dog fortsat paralleller. Eksempelvis fremhæver Klindt Poulsen et al., at mang-

lende tid til at skabe og implementere gode aktiviteter førte til problemer med at gen-

nemføre karrierelæringsaktiviteter (ud over projektperioden), ligesom manglende ejer-

skab (over projektet) også var et benspænd. Selvom lærerne på det praktiske læreplans-

niveau i denne afhandling ikke – af mig som forsker – er blevet bedt om at udvikle akti-

viteter, så præger manglende tid og manglende ejerskab også nærværende empiri (som 

vist i kernefortællingerne i kapitel 11). Dog er det igen en væsentlig forskel, at der her 

ikke er tale om manglende tid og manglende ejerskab over aktiviteter, men over begre-

bet eller over karriereperspektivet som genstand for undervisningen. 

Heri ligger en del af afhandlingens centrale bidrag – nemlig iagttagelsen af begrebet i 

sig selv og dernæst begrebet som genstand for undervisningens kommunikation. Iagt-

tagelsen af begrebet i sig selv udspringer i høj grad af det aktuelle empiriske materiale. 

Særligt af lærerne på det praktiske læreplansniveaus ’behov’ for at begrebsliggøre begre-

bet. I forlængelse heraf ligger en anden del af afhandlingens centrale bidrag, i form af 

den systemteoretiske rammesætning og erkendelsesinteresse, der har været rammesæt-

tende for store dele af afhandlingens måde at både udvælge, tilgå og arbejde med lære-

plansniveauerne og karrierebegrebet. Afhandlingens bidrag bliver udfoldet i det føl-

gende kapitel. 
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15. Konklusion 

I nærværende afhandling har jeg undersøgt, hvordan karriereperspektivet bliver fortol-

ket på et undervisningspraktisk læreplansniveau, samt i hvilken grad denne fortolkning 

relaterer sig til det politiske og programmatiske læreplansniveau. Det har gennem af-

handlingen været et vigtigt fokus at skabe et tæt samspil mellem teori og praksis. Dette 

er gjort via afhandlingens delte kundskabsambition; at etablere og udvikle et teoretisk 

informeret fortolkningsrum for karriereperspektivet samt at tilbyde et muligt empirisk 

og praksisnært svar på forskningsspørgsmålet. 

For at kunne indfri afhandlingens delte kundskabsambition og kunne besvare forsk-

ningsspørgsmålene har jeg fundet det nødvendigt at tilgå, analysere og perspektivere 

data fra tre læreplansniveauer: Det politiske læreplansniveau, det programmatiske lære-

plansniveau og det praktiske læreplansniveau. 

Qua afhandlingens systemteoretiske blik ses de tre læreplansniveauer ikke gennem et 

hierarki, men i stedet som selvreferentielle, autopoetiske systemer, der hver især kon-

struerer – og rekonstruerer –egen kommunikation om karriereperspektivet i relation til 

systeminterne funktioner, koder, medier og programmer. Dermed fikseres kontingens – 

noget aktualiseres og andet forbliver et potentiale. 

Analysen af de tre læreplansniveauers fortolkning af karriereperspektivet systemati-

seres gennem begreberne ordning, rækkefølge og udvalg – altså undervisningens hvad, 

hvornår og til hvem. De tre begreber sammenstilles med de tre systemteoretiske me-

ningsdimensioner: Sagsdimensionen, tidsdimensionen og socialdimensionen. 

15.1. Iagttagelse af afhandlingens undersøgelsesspørgsmål 

I afhandlingens indledning blev der, foruden selve problemstillingen, præsenteret fire 

undersøgelsesspørgsmål. Med udgangspunkt i de fire undersøgelsesspørgsmål ønsker 

jeg i det følgende at zoome ind på afhandlingens konklusioner; 
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15.1.1. Hvad rummer begrebet karriere, og hvordan præsenteres det teoretisk som 
en del af undervisningens praksis? 

For at kvalificere den empiriske undersøgelse og bedst muligt iagttage, hvordan karrie-

reperspektivet konstrueres på de tre læreplansniveauer, blev det fundet nødvendigt at 

kortlægge, hvordan karriereperspektivet blev fremstillet i national og international litte-

ratur. Iagttagelserne af litteraturen inden for forskningsfeltet ledte til en inddeling i seks 

semantiske positioner: Valg, læring, tilpasning, forandring, udvikling og tilfældighed. De 

seks semantikker repræsenterer hver især aktuelle positioner inden for vejledningsfel-

tet, der er det teoretiske felt, som de aktuelle begreber udspringer fra. Semantikkerne 

viser yderligere, at karriere som begreb kan sige noget om hhv. aktøren (hvem der har 

karrieren), miljøet (hvor karriere udspiller sig) eller handlingen (hvordan karrieren ud-

spiller sig). Samtidig tegner der sig et billede af teorier, der enten (gennem et mere psy-

kologisk udgangspunkt) fokuserer på individet eller (gennem et mere sociologisk ud-

gangspunkt) fokuserer på konteksten. 

15.1.2. Hvordan kan karriereperspektivet genbeskrives igennem systemteorien 
samt iagttages i relation til gymnasiets formål? 

Det teoretisk informerede fortolkningsrum for karriereperspektivet som begreb blev 

etableret og videreudviklet gennem en systemteoretisk genbeskrivelse af de seks seman-

tikker. På den måde kunne det komplekse karrierebegreb kompleksitetsreduceres. I den 

systemteoretiske genbeskrivelse blev karriere- og vejledningssemantikkerne iagttaget 

gennem en fokusering på, hvilke forskelle der sættes. Det blev iagttaget, at der blev sat 

tre grundforskelle, hvor hhv. læring og udvikling, valg og tilfældighed samt tilpasning og 

forandring var forskelle for hinanden. Af væsentlige pointer for den systemteoretiske 

genbeskrivelse er det værd at fremhæve, at et systemteoretisk karrierebegreb henviser 

til kvaliteten af og individets chancer for integration i samfundet. Integration i samfun-

det henviser til alle samfundets systemer, og der er dermed tale om et bredt karrierebe-

greb. Analysen viste desuden, at selvom semantikkerne fra karriere- og vejledningsteo-

rien ikke gensidigt udelukker hinanden (hvilket de ellers – til tider – gør, hvis man ser i 

karriere- og vejledningsteorien), kan de ikke kan aktualiseres på samme tid. Samtidig er 

det en væsentligt pointe, at karriereperspektivets tidslighed ikke kan forstås som krono-

logisk, men må forstås som temporal. Dvs. at det ikke er meningsfuldt at iagttage en 
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karriere med ’hjælp’ fra et af uddannelsessystemet initieret karriereperspektiv som en 

lineær helhed, hvor ét valg fører til det næste og udelukker de resterende. Selvom et valg 

kan sandsynliggøre et andet valg, kan det aldrig udelukke et andet. 

I relation til gymnasiets formål kan karriereperspektivet som undervisningsgenstand 

iagttages som en del af en længere retorisk udvikling omkring netop gymnasiets formål. 

Historisk og aktuelt har formålet været almendannelse og studieforberedelse. Selvom 

formålet formelt set har indeholdt de (stort set) samme begreber siden gymnasiets fød-

sel, har forholdet mellem hhv. almendannelse og studieforberedelse ændret sig gennem 

de forskellige reformer. Fra at være ligeværdige formål bliver der med den seneste re-

form ændret i ordstillingen, således at almendannelse bliver underordnet studieforbere-

delsen. At karriereperspektivet kan iagttages som en del af denne udvikling og gymnasi-

ets formål generelt initieres både på det politiske, programmatiske og praktiske lære-

plansniveau. Det varierer dog fra niveau til niveau, om karriereperspektivet knyttes til 

gymnasiets studieforberedende formål (på det politiske læreplansniveau i de sene politi-

ske tekster) eller til gymnasiets almendannende formål (enten som supplerende begreb 

eller modbegreb på det praktiske læreplansniveau). 

Med udgangspunkt i det systemteoretiske begreb om kontingensformler – kondense-

rede forventninger, der på et abstrakt niveau fastlægger retningen for uddannelsessyste-

mets ydelse – argumenteres der i afhandlingen for, at forventningerne til gymnasiet som 

organisation kondenseres gennem et fokus på handlekompetence og omverdensoriente-

ring. På alle tre læreplansniveauer kan det således iagttages, at der ikke blot er en for-

ventning om, at eleverne lærer at lære eller tilegne sig mere viden, men at de i tillæg her-

til både skal lære at handle på den viden og læring og sættes i stand til at handle og 

agere i et samfund under konstant forandring. Igen er det en væsentlig pointe i analy-

serne, at der i kommunikationen på de tre læreplansniveauer ikke nødvendigvis tales 

om den samme handlen og omverdensorientering. Handlen kan både iagttages som 

handlen for samfundets bedste, eget bedste og organisationens bedste. Det samme gæl-

der omverdensorientering, der både kan forstås som handlen med verden og handlen i 

verden, eller faget i verden og verden i faget.  
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I afhandlingens kapitel 14 lavede jeg en perspektiverende genbeskrivelse af gymnasiets 

formål, hvor både studieforberedelse, dannelse og karriereperspektivet blev knyttet til 

gymnasiets ændrede kontingensformel. Gennem et fokus på hhv. at begå sig i samfundet 

(dannelse), indgå i samfundet (studieforberedelse) og udøve ’sig’ og ’sin viden’ i samfun-

det (karriereperspektivet) blev der argumenteret for, at de tre mål tilsammen understøt-

ter uddannelsessystemets funktion og hensigt89. 

15.1.3. Hvordan konstrueres og karakterisere forståelsen af karriereperspektivet 
og praksis på de tre læreplansniveauer? 

Analysen af karriereperspektivets konstruktion som begreb og i – og om –  praksis står 

som et essentielt bidrag ved afhandlingen. Analyserne tydeliggør, at karriereperspekti-

vet konstrueres vidt forskelligt på de tre læreplansniveauer. Der er således ikke tale om 

et alment accepteret begreb, men derimod et stort fortolkningsrum af begrebet, der kan 

forstås, siges og gøres på mange måder. Det betyder også, at der kan iagttages et stort 

fortolkningsrum af karriereperspektivet som undervisningsbegreb. 

En central konklusion i relation til analyserne af de tre læreplansniveauer er, at karriere-

perspektivets ordning – altså karriereperspektivets ’hvad’ – besvares med udgangspunkt 

i forskellige standpunkter. På det politiske læreplansniveau blev karriereperspektivet 

overordnet set fremhævet som valg. Det samme gjorde sig gældende på det programma-

tiske læreplansniveau, hvor særligt vejledningen til elevernes studie- og karriereper-

spektiv afspejlede det politiske udgangspunkt. På det praktiske læreplansniveau adskilte 

karriereperspektivets ordning sig betydeligt fra særligt det politiske udgangspunkt, da 

størstedelen af lærerne i høj grad tager afstand fra karriereperspektivet som valg og der-

med den politiske konstruktion af karriereperspektivets hvad. I stedet kan det iagttages, 

at karriereperspektivet for lærerne først bliver meningsfuldt i deres praksis – og i deres 

forventninger til elevernes potentialer og udfordringer – når det kobles til læring (både i 

semantikken og i den systemteoretiske forståelse). Med andre ord findes meningen for 

lærerne i intenderede forandringer, der fører til ændringer i fremtidige lærings-, forstå-

elses-, erkendelses- og – i særlig grad – handlemuligheder. Når karriereperspektivet 

som valg blev fremhævet, var det oftest gennem en eksplicit kritik af det politiske system 

                                                   
89 Hvilket i en systemteoretisk forståelse er at uddanne og karriereselektion. 
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og lærernes oplevelse af dette. På det praktiske læreplansniveau viste analysen desuden, 

at der særligt kan iagttages to benspænd i lærernes konstruktion af et meningsfuldt kar-

riereperspektiv. Dels deres grundlæggende forståelsen af karrierebegrebet (hverdagsfor-

ståelse), og dels forventningen til det politiske system. De to benspænd fremstod både i 

forhold til praksis, fag og faglighed. 

I relation til karriereperspektivets rækkefølge og udvalg – hhv. hvornår eleverne skal 

møde karriereperspektivet i undervisningen, og hvem karriereperspektivet henvender 

sig til – kan der overordnet set iagttages færre spændinger mellem læreplansniveauerne. 

Karriereperspektivets rækkefølge bliver implicit på det politiske læreplansniveau ’over-

leveret’ til det programmatiske og praktiske læreplansniveau (da det fremgår, at karrie-

reperspektivet skal integreres, ’hvor det er relevant’). Samtidig bliver det på dette niveau 

dog tydeligt, at karriereperspektivets rækkefølge skal indtænkes som en del af et konti-

nuum af karrierelæring og dermed til et livslangt karriereperspektiv. På det programma-

tiske læreplansniveau bliver karriereperspektivets rækkefølge mere konkret, hvilket 

stemmer overens med de forventninger, der er til niveauets funktion. Det sker ved at 

koble karriereperspektivet til både grundforløbet og studieretningsforløbet. Dog konkre-

tiseres det kun i meget lille grad, hvornår karriereperspektivet er relevant i den daglige 

fag-undervisning. Her er det således i sidste ende lærerne – de fagprofesionelle på det 

praktiske læreplansniveau – der står med det overordnede ansvar for at sikre karriere-

perspektivets rækkefølge på en meningsfuld måde. Dette er ikke unikt i forhold til karri-

ereperspektivet, men en stor del af lærernes metodefrihed. Dog peger analysen af det 

praktiske læreplansniveau på, at lærerne fortsat har rigtig svært ved at se det menings-

fulde i karriereperspektivet, hvilket gør det svært for dem at finde en god progression og 

rækkefølge af indholdet. I stedet integrerer de (eller de forsøger at integrere) karriere-

perspektivet gennem en refleksion om fagenes, temaets og undervisningsindholdets re-

levans. Dermed kobler de igen karriereperspektivet til handlekompetence og omver-

densorientering. Som skrevet før kan der således iagttages færre spændinger mellem læ-

replansniveauerne, når det kommer til karriereperspektivets rækkefølge. Dog kan det 

samtidig iagttages, at karriereperspektivets rækkefølge på nogle områder bliver så dif-

fust, at det for lærerne bliver sværere at gøre meningsfuldt og dermed lettere at glemme. 
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Udvalgsdimensionen er heller ikke nær så anspændt på de tre læreplansniveauer, om 

end der også her er forskellige forståelser af, hvem indholdet skal henvende sig til. Over-

ordnet set er det på tværs af alle tre læreplansniveauer eleven, der står først. Eleven skal 

klædes på til fremtiden og til at indgå i samfundet (karriere som at være integreret i 

samfundet). Der er dog forskelle på, hvad det vil sige at indgå i samfundet, og hvor hur-

tigt denne integration er ’fuldendt’. 

15.1.4. Hvad karakteriserer forståelsen af karriereperspektivet blandt gymnasie-
eleverne, og hvilke betydninger har forståelserne af begreberne på de tre lære-
plansniveauer for elevernes oplevelse? 

Elevperspektivet blev i afhandlingen belyst gennem tre gruppeinterviews med elever fra 

casegymnasierne. I elevernes konstruktion af karriereperspektivet blev der peget på, at 

eleverne – ligesom aktørerne på det politiske læreplansniveau – var meget fokuserede 

på karriereperspektivet som valg. Herunder særligt valg af uddannelse og derigennem 

valg af arbejde. Elevernes konstruktion af karriereperspektivet er således relativt snæver 

(altså rettet mod uddannelse og arbejde, men ikke andre dele af livet). Det kommer 

blandt andet til udtryk ved, at de fremhæver behovet for styrket vejledning, hvor vejled-

ningen næsten får karakter af guidning eller vejvisning. Samtidig er eleverne også meget 

bevidste om kompleksiteten i valget og den usikkerhed, der følger med og omkring valg. 

I forbindelse med usikkerheden omkring de fremtidige valg (af uddannelse og arbejde) 

kan det i forlængelse heraf iagttages, at eleverne på den ene side udtrykker et behov for 

at vide mere (øge deres viden om muligheder) og vide mindre (reducere kompleksitet). 

Til dette peger de således på vejlederen som en større (potentiel) ressource sammenlig-

net med deres lærere. De tre gruppeinterviews peger således på, at der er forskel mellem 

den intenderede læreplan – særligt fra det politiske læreplansniveau, men også fra det 

programmatiske og det praktiske – til den oplevede læreplan. 

15.2. Centrale fund, afhandlingens samlede bidrag og begrænsninger 

At der er en diskrepans mellem læreplansniveauerne og fortolkningerne af uddannelses-

systemets funktion og indhold – særligt mellem det politiske og det praktiske – er ikke 

et enestående fund. Det er derimod et fund, der støtter tidligere forskning, som der blev 

refereret til i afhandlingens indledning. Diskrepansen understreger, at der ikke er en 
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lige vej fra den intenderede læreplan til den praktiske udførelse. Forståelsen og udførel-

sen af en læreplan – en hel reform, eller som i dette tilfælde, et enkelt element i lærepla-

nen – afhænger af det enkelte niveaus særlige træk og kendetegn. 

Dog viser denne afhandling en særlig iagttagelse af, hvordan et begreb, som for nogle 

bliver tolket som et stærkt politiseret begreb, forstås, fortolkes og konstrueres – fra de 

første politiske udkast til elevernes oplevelse af og med begrebet i sidste ende. Iagttagel-

sen er stærkt rammesat af det videnskabsteoretiske, metodiske og teoretiske udgangs-

punkt, hvorfor fundene også hviler på en anerkendelse af, at en anden rammesætning af 

forskningen potentielt ville have iagttaget konstruktionen af karriereperspektivet ander-

ledes. 

Som skrevet i afhandlingens kapitel 14 er det i forlængelse af ovenstående også et cen-

tralt bidrag, at karriereperspektiver som begreb bliver iagttaget i sig selv og dernæst 

som genstand for undervisningens kommunikation. I mødet med læreplansniveauerne 

har det været tydeligt, at begrebet skulle begrebsliggøres, før det kunne kommunikeres i 

undervisningen. 

I afhandlingens indledning skrev jeg, at jeg med afhandlingen ønskede at nuancere dia-

logen om karriereperspektivets relevans i gymnasieskolen og bidrage til en didaktisk 

konceptualisering af begrebet (karriere). Debatten om karriereperspektivets relevans i 

gymnasieskolen er – særligt med udgangspunkt i undersøgelsesspørgsmålene – blevet 

nuanceret ved at iagttage på tværs af de tre læreplansniveauer. Karriereperspektivets re-

levans er på forskellig vis blevet ’tegnet og fortalt’ af uddannelsessystemets aktører samt 

løbende gennem afhandlingen via den teoretiske begrebsudvikling med systemteorien 

som bærende teoretisk udgangspunkt. Bidraget til den didaktiske konceptualisering af 

begrebet har på mange måder været mindre eksplicit. Hvis man har læst denne afhand-

ling med henblik på at få et helt klart billede af, hvad karrierelæring er, så kan man godt 

sidde tilbage og føle sig en smule snydt. I stedet for at lukke begreberne om sig selv og 

lukke dem ned, gøre dem normative og til ’opskrifter’ eller indsætte dem i didaktiske 

modeller, så har afhandlingen i stedet gjort begreberne mere åbne, mere komplekse og 

måske på nogle måder fjernet dem (endnu længere) fra den praksis, som de jo ellers 
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skulle skrives ind i. I stedet for ’opskrifter’ og didaktiske modeller, der inkluderer karrie-

reperspektivet, så kan afhandlingens bidrag til den didaktiske konceptualisering af be-

grebet ses i relation til det særlige begrebsapparat, der er blevet udviklet i den systemte-

oretiske genbeskrivelse af karriere- og vejledningssemantikkerne, samt i de samlede 

iagttagelser af karriereperspektivet som en ’produktiv forstyrrelse’ (i kapitel 13). Be-

grebsapparatet fra genbeskrivelsen og de videre iagttagelser kan i sig selv ikke løse prak-

tiseringen af karriereperspektivet, men kan potentielt irritere praksis og være af inte-

resse for den videre konceptualisering af karriereperspektivet på de tre læreplansni-

veauer. 

Afhandlingen har dog også en række blinde pletter. Jævnfør den videnskabsteoretiske 

positionering opstår en af de første blinde pletter allerede ved valget af genstandsfelt, 

undersøgelsesmetode og -design. Her er det væsentlig at fremhæve to perspektiver, der 

kalder på videre undersøgelse. For det første kunne den praktiske læreplansanalyse med 

fordel være blevet belyst yderligere, eksempelvis via stærkere organisatoriske fortællin-

ger. Som flere lærere nævner, så spiller ledelsen en væsentlig rolle i implementeringen 

af karriereperspektivet. Ledelsens konstruktion af begrebet – hvilket kunne belyses gen-

nem eksempelvis interviews og i læsning af organisatoriske dokumenter – kan med for-

del belyses i videre forskning. Det andet perspektiv, der med fordel kunne belyses vi-

dere, er udviklingen af karriereperspektivet i gymnasiet. Afhandlingens empiri blev alle-

rede indsamlet i løbet af reformens andet og tredje år, hvorfor der kan argumenteres for, 

at karriereperspektivet som genstand for undervisningens kommunikation endnu ikke 

havde fundet en god form. Det kan både iagttages i lærernes modstand og allerede i af-

handlingens allerførste citat, hvor eleverne på Storbygymnasiet fortæller, at de aldrig 

har hørt om begrebet. Derfor kan der på sigt være behov for at revidere på teorien se-

nere, når – og hvis – begrebet har fundet en form i fagene. 
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Dansk resumé 

Denne monografi undersøger karriereperspektivets konstruktion i det almene gymnasi-

ums læreplaner på tværs af tre læreplansniveauer: Det politiske, det programmatiske og 

det praktiske læreplansniveau. Ambitionen med afhandlingen er for det første at etab-

lere og udvikle et teoretisk informeret fortolkningsrum for karriereperspektivet ved at 

spørge til, hvordan karriereperspektivet fortolkes på et undervisningspraktisk lære-

plansniveau i gymnasieskolen? Og i hvilken grad relaterer det sig til det politiske og 

programmatiske læreplansniveau? For det andet er det en ambition med afhandlingen 

at tilbyde et empirisk og praksisnært muligt svar på ovenstående forskningsspørgsmål. 

Derfor er det også vigtigt, at der skabes et tæt samspil mellem teori og praksis, hvor hver 

enkelt komponent i analysen kan føde ind i den næste. 

Afhandlingens empiriske grundlag trækker på et dokumentstudie af tekster fra det poli-

tiske og programmatiske læreplansniveau samt etnografisk inspireret materiale fra tre 

casegymnasier. De forskellige metoder til empiriindsamling bruges eksplorativt og i et 

iterativt design, hvor teori og begreber iagttages og udvikles i samspil med praksis på de 

tre læreplansniveauer. På de tre casegymnasier er der gennemført observationer af un-

dervisningen, interviews med lærere og gruppeinterviews med elever. De tre casegym-

nasier er udvalgt med udgangspunkt i geografisk placering og regionalt opland mhp. at 

undersøge, om disse potentielt påvirker forståelsen af karrierebegrebet og tilgangen til 

karrierelæring. Casegymnasiernes geografiske placering var hhv. storby, provins og ud-

kant. 

Teoretisk trækker afhandlingen på to overordnede teoretiske strømninger. Et systemte-

oretisk iagttagelsesprogram med udgangspunkt i Niklas Luhmanns udvikling af teorien, 

samt læreplansteori som udformet af Stefan Hopmann. Gennem det teoretiske udgangs-

punkt systematiseres analyserne af de tre læreplansniveauers fortolkning af karriereper-

spektivet gennem begreberne ordning, rækkefølge og udvalg (som formuleret af Stefan 

Hopmann) – altså undervisningens hvad, hvornår og til hvem – og de tre systemteoreti-

ske meningsdimensioner: Sagsdimensionen, tidsdimensionen og socialdimensionen 

(som formuleret af Niklas Luhmann).  
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Foruden de to teoretiske strømninger går afhandlingen i dialog med national og interna-

tional karriere- og vejledningsteori, som iagttages gennem en semantisk analyse. Iagtta-

gelsen af karriere- og vejledningsteorien udmunder i seks semantiske positioner: Valg, 

læring, forandring, tilpasning, udvikling og tilfældighed. De seks semantikker repræsen-

terer både individ- og kontekstrettede positioner inden for det teoretiske felt. Semantik-

kerne fra karriere- og vejledningsteorien genbeskrives med udgangspunkt i det system-

teoretiske iagttagelsesprogram, hvori karriere defineres som individets integration i 

samfundet og kvaliteten heraf. Med udgangspunkt i Niklas Luhmanns meningsdimensi-

oner peges der på tre væsentlige fund:  

1) At de semantiske positioner fra karriere- og vejledningsteorien ikke skal ses som 

gensidigt udelukkende positioner, men som par af forskelle, der ikke kan aktuali-

seres på samme tid. 

2) At karriereperspektivets tidslighed skal forstås temporalt frem for kronologisk. 

3) At et fokus på kollektive læreprocesser ikke udelukker individuel udvikling og 

omvendt. 

De teoretiske perspektiver på karriere – både semantikkerne som de iagttages i karriere- 

og vejledningslitteraturen og som de genbeskrives gennem den systemteoretiske iagtta-

gelse – anvendes til at fremanalysere de forskellige forståelser af karriere som begreb og 

karriereperspektivet som undervisningens kommunikation på de tre læreplansniveauer. 

Dette gør det muligt at fremanalysere ligheder og forskelle i og på tværs af de tre lære-

planers kommunikation og meningsdannelse. 

For at være tro mod systemerne som selvrefererende systemer iagttages og analyseres 

hvert enkelt læreplansniveau først gennem adskilte analytiske fokuseringer. Det sker 

gennem en bevægelse fra det politiske læreplansniveau, over det programmatiske lære-

plansniveau til det praktiske læreplansniveau, hvor der inddrages en analyse af elever-

nes forståelse af karriereperspektivet. 

Fælles for de tre læreplansniveauer er det, at de konstruerer karriereperspektivet gen-

nem en fokusering på handlekompetence og omverdensorientering. Analyserne viser 

dog også, at karriereperspektivet på andre områder bliver forstået og konstrueret for-
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skelligt på de tre læreplansniveauer. Hvor der på det politiske og programmatiske lære-

plansniveau er et særligt udtalt fokus på karriereperspektivet som valg – altså at klæde 

eleverne på til at træffe valg i et erhvervs-, uddannelses- og livsperspektiv – er der på det 

praktiske læreplansniveau et større fokus på karriereperspektivet som læring. Analysen 

viser også, at konstruktionen af karriereperspektivet imidlertid ikke sker uden mod-

stand på det praktiske læreplansniveau. I det empiriske materiale kan der i særlig grad 

iagttages to benspænd for ’oversættelsen’ af karriereperspektivet til praksis. Dels lærer-

nes grundlæggende forståelsen af karrierebegrebet, der i høj grad bygger på en hver-

dagsforståelse, og dels forventninger til det politiske system, som lærerne i høj grad læ-

ser ind i tidligere uddannelsespolitiske tiltag. De to benspænd kan iagttages som be-

spænd for både praksis, fag og faglighed. 

I læreplansanalyserne peges der på, at karriereperspektivet i forskellig grad kobles til en 

længere retorisk udvikling af gymnasiets formål, hhv. studieforberedelse og almendan-

nelse. At karriereperspektivet kan iagttages som en del af denne udvikling og gymnasiets 

formål generelt, initieres både på det politiske, programmatiske og praktiske læreplans-

niveau. Dog varierer det fra niveau til niveau, om karriereperspektivet knyttes til hhv. 

gymnasiets studieforberedende formål, hvilket gør sig gældende på det politiske lære-

plansniveau i de sene politiske tekster, eller til gymnasiets almendannende formål, hvil-

ket gør sig gældende på det praktiske læreplanniveau. Her kan karriereperspektivet iagt-

tages som enten et supplerende begreb til dannelse eller som et modbegreb. I afhandlin-

gen laves der en perspektiverende genbeskrivelse af gymnasiets formål, hvor både stu-

dieforberedelse, dannelse og karriereperspektivet bliver knyttet til handlekompetence 

og omverdensorientering gennem et fokus på hhv. at begå sig i samfundet (dannelse), 

indgå i samfundet (studieforberedelse) og udøve ’sig’ og ’sin viden’ i samfundet (karrie-

reperspektivet). Der bliver argumenteret for, at de tre mål – dannelse, studieforbere-

delse og karriereperspektivet – tilsammen understøtter uddannelsessystemets funktion 

og hensigt. 

Afhandlingens centrale bidrag består i en iagttagelse af karriereperspektivet som begreb 

i sig selv og dernæst som genstand for undervisningens kommunikation. Altså, hvor-

dan forstås begrebet, hvordan begrebsliggøres begrebet, og hvordan bliver begrebet 
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konstrueret som en del af undervisningens indhold, metode og kommunikation på det 

almene gymnasium. I dette bidrag ligger der en udvikling af et særligt begrebsapparat, 

som kan anvendes til at iagttage karriereperspektivet. Dels som teoretisk konstruktion, 

dels som praktisk kommunikation. Begrebsapparatet kan ikke i sig selv løse praktiserin-

gen af karriereperspektivet, men kan potentielt være af interesse for den videre koncep-

tualisering af karriereperspektivet på de tre læreplansniveauer. 
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English summary 

This dissertation examines the construction of the career perspective in Danish general 

upper secondary school curricula across three curricular levels; the political, program-

matic and practical curriculum level. The aim of the dissertation is firstly, to establish 

and develop a theoretically informed space for interpretation of the career perspective. 

This is done by asking how is the career perspective interpreted and constructed at a 

practical curriculum level in upper secondary education? And to what extent does it 

relate to the political and programmatic curriculum level? Secondly, it aims to offer an 

empirically and practice orientated answer to the aforementioned research questions. 

An empirical study was conducted through a document study of texts from the political 

and programmatic curriculum level, and an ethnographically-inspired study of three up-

per secondary schools (‘case schools’). The various methods of empirical data are used 

in an exploratory and iterative design, where theory and concepts are observed and de-

veloped in the interaction with the construction of the career perspective at all three cur-

ricular levels. The ethnographically inspired empirical data from the three case schools 

consists of classroom observation, interviews with 10 teachers and three group inter-

views with students (from all three case schools). The three case schools was selected on 

the basis of geographical location, in order to examine whether location potentially af-

fects the conceptualisation of career and career learning. The geographical location of 

the case schools was an urban, provincial and rural area school respectively.  

Theoretically, the dissertation draws on two overarching streams of theory. First, a sys-

tems theoretical observation program based as developed by Niklas Luhmann. Second, 

curriculum theory as developed by Stefan Hopmann. The theories are used to analyze 

the construction of the career perspective on the three curricular levels through the cur-

ricular concepts of order, sequence and choice, as formulated by Stefan Hopmann and 

through the three dimensions of meaning from the system theory as formulated by Ni-

klas Luhmann; the factual, temporal and social dimension. These theoretical concepts 

are used to answer the career perspectives ‘what’, ‘when’ and ‘to whom’. 
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In addition, the dissertation enters into a dialogue between Danish and international ca-

reer- and guidance theory. Through a semantic analysis of career- and guidance theory 

six semantic positions is observed; choice, learning, change, adaptation, development 

and coincidence. The semantics from the career and guidance theory are re-described 

on the basis of the systems theory observation program. 

Based on Niklas Luhmanns dimensions of meaning, there are three significant find-

ings: 

1) Semantic positions from the career and guidance theory should not be seen as 

mutually exclusive positions, but as positions that cannot be actualized at the 

same time. 

2) Timeliness of the career perspective must be understood temporally rather than 

chronologically. 

3) A focus on collective learning processes does not preclude individual develop-

ment and vice versa. 

In the re-description, career is defined as the individual's integration into the society. 

Both the semantics, as observed in the career and guidance literature and the re-de-

scription, are used as an analytical tool throughout the dissertation. 

In the analysis, each curricular level is first analyzed separately through the above-men-

tioned focuses. The analysis moves from the political curriculum level, to the program-

matic curriculum level and the practical curriculum level. The analysis of each of the 

three curricular levels is followed by an analysis of the students' understanding of the 

career perspective, and thereafter combined to outline how the concept of career in the 

context of Danish general upper secondary school is enhanced and hindered. 

The analysis of the curricular levels shows, that the concept of career is constructed 

through a focus on competence to act and world orientation on all three curricular lev-

els. However, the analyses also show that the career perspective is constructed quite dif-

ferently in regards to the six semantics and the re-description. On the political and pro-

grammatic curriculum level there is a pronounced focus on choice, while on the practical 

curriculum level there is a greater focus on learning. The analysis also shows that the ca-

reer perspective is constructed through resistance at the practical curriculum level. The 
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resistance is linked to the 'translation' of the career perspective into practice and the 

teachers’ expectations of the political system (who initiated the focus on the career per-

spective). 

The empirical observations demonstrates that the career perspective can be linked to a 

longer rhetorical adjustment of the purpose of upper secondary education. In a Danish 

context the purpose of upper secondary education can be observed as ‘preparation for 

further studies’ and ‘formation’ (bildung). The link from the career perspective to the 

purpose of preparation for further studies is visible at the political curriculum level, 

while the link to formation is (most) visible at the practical curriculum level, with the ca-

reer perspective either being a supplement to the goal of formation or as a counter con-

cept. In conclusion it is argued, that an equivalent focus on preparation for further stud-

ies, formation and career (perspective) can support the educational systems function 

and intention. This can be done through a focus on the students ability to be integrated 

in the society (formation), to be part of an educational, academic and professional soci-

ety (study preparation) and to be agentic in society (the career perspective). 

The main contribution of the dissertation is to deepen understanding of the concept of 

the career perspective and the concept as a subject for the schools communication. In 

other words, how the concept is understood – or how the concept is conceptualized – 

and how the concept is constructed as part of the teaching content, method and commu-

nication in the upper secondary school. A part of the contribution is a development of a 

conceptual apparatus that can be used to observe the career perspective, partly as a the-

oretical construction, partly as part of the practical communication. The conceptual ap-

paratus can potentially be of interest for the further conceptualization of the career per-

spective at the three curriculum levels. 
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Figur 8. Karriereperspektivet i et spændingsfelt 

Figur 9. Karriereperspektivet i en spændingsfelt II 

Figur 10. Forholdet mellem studieforberedelse og dannelse 

Figur 11. Begå, indgå og udøve 
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Bilagsfortegnelse 

 

Bilag nr.  
1. Handout med projekt- og procesbeskrivelse 
2. a, b, c, d Følgebreve og samtykkeerklæringer til lærere og elever 
3. Invitation til at deltage i interview – elever 
4. Interviewguide – første interview med lærere 
5. Interviewguide – andet interview med lærere 
6. Interviewguide – interview med læringskonsulent 
7. a, b Interviewguide og svar – gruppeinterview med elever 
8 Uddrag fra tekster  
9 Oversigt over inkluderede studier på politisk læreplansniveau – 9.1. Kro-

nologisk oversigt, 9.2. Tematisk oversigt 
10 Oversigt over inkluderede studier på programmatisk læreplansniveau 
11 Oversigt over empirisk materiale på praktisk læreplansniveau 
12 Skema og eksempler på koder 
13 Lærerportrætter 
14 Oversigt over bilag 15-38 
15-38 Transskriberede interviews 

 

Af hensyn til anonymisering af gymnasier og informanter samt omfanget, er bilag 15-38 
ikke tilgængelige i den elektroniske del af afhandlingen. Bilagene er sendt separat til be-
dømmelsesudvalget. 
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Bilag 1: Handout med projekt- og procesbeskri-

velse 

Har du lyst til at deltage i et forskningsprojekt, hvor du er med til at gene-

rere ny viden fra din egen praksis? Har du lyst til at være med til at udbrede 

indsigt i karrierelæringens didaktiske udtryk? 

Som led i ph.d.-forskningsprojektet ”Karrierelæring og karrieretilpasning i gymnasiets 

læreplaner” søges gymnasielærere og –elever, der ønsker at deltage i en empirisk under-

søgelse. Forskningsprojektet er en del af Teoretisk Pædagogikum og udarbejdes på Cen-

ter for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. 

Bevægegrunden for forskningsprojektet er den nye formulering i gymnasieloven og de 

nye læreplaner, hvori det fremgår, at man inden for alle fag skal styrke elevernes karrie-

rekompetencer og deres evne til at reflekterer over uddannelses-, studie- og karrieremu-

ligheder. At gymnasierne skal være studieforberedende er ikke nyt – men at det skal 

indtænkes i alle fag, har gjort det til et langt større fokuspunkt, som flere lærere ikke fø-

ler sig klædt på til at varetage.  

Forskningsprojektet undersøger, hvordan karrierelæring og karrieretilpasning kommer 

til udtryk i den didaktiske praksis. Det overordnede forskningsspørgsmål lyder: Når for-

holdet mellem det politiske, programmatiske og praktiske læreplansniveau tages i be-

tragtning, hvordan fortolkes karrierelæring og karrieretilpasningsevne i en almen- og 

fagdidaktisk praksis i gymnasieskolen?  

I relation til jeres konkrete praksis, vil forskningsspørgsmålet blive oversat til to under-

søgelsesspørgsmål: 

 Hvordan navigerer gymnasieskolens forskellige aktører i og fortolker det paradoks, 
det er, at skulle ”lære karriere” i et foranderligt samfund, og hvor tilpasningsevne 
og livslang læring er nøglekompetencer? 

 Hvordan ’gøres’ karrierelæring med ovenstående in mente ude i gymnasieskolen, 
dvs. hvordan får karrierelæring didaktisk udtryk i forskellige fag? Og med hvilket 
udbytte?  

 

Projektets empiri er således ikke tilknyttet deciderede karrierelæringsaktiviteter, da un-

dersøgelsesspørgsmålene er centreret om karrierelæringens didaktiske udtryk i den al-

men- og fagdidaktiske praksis.  

Det forventes ikke, at I, hverken som involverede praktikere eller gymnasie som helhed, 

ophører med at deltage i projekter med karrierelæring som hovedfokus. At I udvikler je-

res forståelse af karrierelæring og karrierelæringsaktiviteter i undersøgelsesperioden 

gennem sideløbende aktiviteter, påvirker ikke denne undersøgelse negativt – tværti-

mod! 
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Projektets empiriske undersøgelse løber fra efteråret 2018 (august-oktober) til foråret 

2019 (februar/marts). Undersøgelsen består af en kombination af tre metoder: 

 

 

Dataindsamling: 

 Efterår ’18:  
o I september/oktober måned observeres der undervisning kontinuer-

ligt i en uge. Al observation foretages i relation til en enkelt klasse. 
Desuden foretages der korte, indledende samtaler á en times varig-
hed med minimum tre lærere, tilknyttet klassen. 

o  I oktober/november måned foretages der dybdegående interviews 
med de samme lærere á cirka 1,5 timers varighed.  

 Forår ’19: 
o I februar/marts observeres samme klasse eller samme lærere igen. 
o I februar/marts foretages der interviews med udvalgte elever i de(n) 

observerede klasse(r).  
 

Det forventes således, at den enkelte lærer skal sætte to timer af til inter-

views, og desuden skal være villig til at åbne sit klasserum op. Elevernes 

tidsforbrug forventes ligeledes at ligge på cirka to timer. 

Krav til informanter:  

 De tre lærere skal have lyst til at generere ny viden om karrierelæring. De 
skal have tænkt over, hvordan de giver karrierelæring et didaktisk udtryk 
– men det er ikke et krav, at de allerede nu ved, hvordan de skal undervise 
i det. De tre lærere må meget gerne være tilknyttet samme klasse – men 
det er ikke et krav. 

 Eleverne skal gå i 2. g. i projektets empiriske undersøgelsesperiode. 
 

Jeg kommer gerne forbi gymnasiet til en snak om jeres bidrag og forventninger til un-

dersøgelsen, samt en uddybning af de elementer i undersøgelsen, hvor I er involverede. 

Jeg glæder mig til at høre fra jer!  

Interviews 
med lærere

Observationer
Fokusgruppe-

interviews 
med elever
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Bedste hilsner 

Laura Cordes Felby 

Cand. Pæd. i Pædagogisk Sociologi 

Centre for Teaching Development and Digital Media – Faculty of Arts, Aarhus University 

Tlf: xxxxxxxx 

Mail: lcf@tdm.au.dk 

 

  

mailto:lcf@tdm.au.dk
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Bilag 2a: Følgebrev til samtykkeerklæring til læ-

rere 
Kære [lærer] 

Som led i ph.d.-forskningsprojektet ”Karrierelæring og karrieretilpasning i gymnasiets 

læreplaner” indsamler jeg en del af min empiri på XX Gymnasium. Ph.d.’en udarbejdes 

på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. Forsk-

ningsprojektet undersøger, hvordan karrierelæring og karrieretilpasning kommer til ud-

tryk i den didaktiske praksis – både når det er målet med en undervisningslektion, men 

også når det bliver en del af den daglige undervisning. Projektets empiri er således ikke 

tilknyttet deciderede karrierelæringsaktiviteter, da undersøgelsesspørgsmålene er cen-

treret om karrierelæringens didaktiske udtryk i den almen- og fagdidaktiske praksis. 

Jeg håber, at jeg med projektet kan udvikle redskaber, der kan gøre karrierelæring mere 

relevant og nærværende for både lærernes praksis og elevernes fremtid – og dette kan 

kun ske i tæt dialog med den levede praksis. 

Jeg skal observere undervisningen i [klasse] i sammenlagt tre uger – herunder din – i 

løbet af nærværende skoleår, interviewe dig og en række af dine kollegaer samt interviewe 

eleverne i [klasse] i mindre fokusgrupper. Desuden vil jeg gerne have mulighed for, at 

have uformelle samtaler om det jeg ser i undervisningen og i andre sammenhænge med 

dig og dine kollegaer i løbet af dataindsamlingsperioden. Alt bliver anonymiseret i den 

endelige afhandling og eventuelle andre publikationer og anden formidling. Jeg har lavet 

en samtykkeerklæring, som jeg håber, du vil underskrive og aflevere til mig hurtigst mu-

ligt. Du er velkomne til at skrive til mig på lcf@tdm.au.dk, hvis du har nogle spørgsmål 

eller kommentarer. 

 

De bedste hilsner fra Laura Cordes Felby, cand.pæd. i pædagogisk sociologi. 
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Bilag 2b: Samtykkeerklæring til lærere  
I forbindelse med forskningsprojektet ”Karrierelæring og karrieretilpasning i gymnasiets 

læreplaner” har jeg brug for dit samtykke på: 

 At du er blevet informeret om formålet med projektet både mundtligt og skriftligt 

 At jeg må observere din undervisning i [klasse] i cirka tre uger 

 At jeg må have løbende samtaler med dig og dine kollegaer i observationsperioden 

og anvende disse som data  

 At jeg må interviewe dig 

 At jeg må lade informationer fra den samlede data indgå i afhandlingen, samt 

eventuelle artikler og konferencer 

Der indgår ikke personfølsomme informationer i projektet, og i afhandlingen samt even-

tuelle publikationer og øvrig formidling vil dit navn og din identitet blive fuldt ud anony-

miseret. Deltagelse i projektet er frivilligt og du kan til enhver tid trække dit samtykke 

tilbage. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på telefon xx xx xx xx eller 

på mail: lcf@tdm.au.dk 

 

Jeg skriver under på, at jeg gerne vil deltage i Laura Cordes Felbys ph.d.-projekt om kar-

rierelæring (skriv venligst med blokbogstaver): 

 

Navn: 

____________________________________________________________ 

Dato:_____________    

Under-

skrift:________________________________________________________ 

  

mailto:laurafelby@gmail.com
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Bilag 2c: Følgebrev til samtykkeerklæring til 

elever 
Kære elever i [klasse]. 

Jeg er ph.d.-studerende på Aarhus Universitet og forsker i, hvordan lærere på det almene 

gymnasium underviser i karrierelæring og karrieretilpasning. Jeg undersøger, hvordan 

lærerne kan have karrierelæring som mål med en undervisningslektion, hvordan karrie-

relæring kan indgå i den daglige undervisning, samt hvordan I som elever oplever karri-

erelæringsdimensionen i undervisningen. Jeg håber, at jeg med projektet kan udvikle red-

skaber, der kan gøre karrierelæring mere relevant og nærværende for det liv, som I – og 

måske særligt gymnasieeleverne efter jer – skal ud at leve efter gymnasiet.  

Jeg skal observere undervisningen i jeres klasse i sammenlagt tre uger i løbet af 2.g., in-

terviewe en række af jeres lærere samt interviewe jer i fokusgrupper. Alt bliver anonymi-

seret i den endelige afhandling – dvs. at det ikke vil være muligt hverken at genkende jer 

eller jeres lærere i afhandlingen. Jeg har lavet en samtykkeerklæring, som jeg håber, I vil 

underskrive og aflevere til mig senest den 24. oktober. I er velkomne til at skrive til mig 

på lcf@tdm.au.dk, hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer.  

De bedste hilsner fra Laura Cordes Felby, cand.pæd. i pædagogisk sociologi. 
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Bilag 2d: Samtykkeerklæring til elever  

I forbindelse med forskningsprojektet ”Karrierelæring og karrieretilpasning i gymnasiets 

læreplaner” har jeg brug for dit samtykke på: 

 At du er blevet informeret om formålet med projektet både mundtligt og skriftligt 

 At jeg må observere undervisning, hvor du deltager i cirka tre uger 

 At jeg må have løbende samtaler med dig og dine klassekammerater i observati-

onsperioden  

 At jeg eventuelt må interviewe dig sammen med nogle klassekammerater i foråret 

’19 

 At jeg må lade informationer fra den samlede data indgå i afhandlingen, samt 

eventuelle artikler og konferencer 

Der indgår ikke personfølsomme informationer i projektet, og i afhandlingen vil dit navn 

og din identitet blive fuldt ud anonymiseret. Deltagelse i projektet er frivilligt og du kan 

til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kon-

takte mig på mail:  

lcf@tdm.au.dk 

 

Jeg skriver under på, at jeg gerne vil deltage i Laura Cordes Felbys ph.d.-projekt om kar-

rierelæring (skriv venligst med blokbogstaver): 

Navn: 

____________________________________________________________ 

Dato:_____________  

Elevunder-

skrift:______________________________________________________ 

Forældreunder-

skrift:__________________________________________________  

mailto:laurafelby@gmail.com
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Bilag 3: Invitation til at deltage i interview – 

elever 
 

Kære elev i 3.XX 

Velkommen tilbage efter sommerferien! Jeg håber, at du har nydt ferien, og er blevet la-

det godt op til det sidste år på gymnasiet! 

I efteråret og foråret var jeg så heldig, at komme ind og se undervisningen i jeres klasse 

ifm. mit ph.d.-projekt om karrierelæring i gymnasiet. Nu vil jeg rigtig gerne snakke med 

en håndfuld af jer elever. Som jeg fortalte jer i efteråret, undersøger jeg blandt andet, 

hvordan karrierelæring kan indgå i den daglige undervisning, samt hvordan I som elever 

oplever en eventuel karrierelæringsdimension i undervisningen. Her er det vigtigt at 

sætte en stor, tyk streg under oplever – alle kan deltage i interviewet, og der er absolut 

ingen rigtige eller forkerte svar.  

Interviewet vil foregå i en gruppe á fire-fem elever og vil vare cirka en time. Jeg vil selv-

følgelig stille nogle spørgsmål, men vil også i høj grad lade samtalen styre af, hvad I fin-

der interessant. Alt bliver anonymiseret i den endelige afhandling – dvs. at det ikke vil 

være muligt hverken at genkende jer eller jeres lærere.  

I er velkomne til at skrive til mig på lcf@tdm.au.dk, hvis I har nogle spørgsmål eller 

kommentarer.  

Med venlig hilsen  

 

Laura Cordes Felby, ph.d.-studerende, Center for Undervisningsudvikling 
og Digitale Medier, Aarhus Universitet. 

 

  



 

 

308 

Bilag 4: Interviewguide – første interview med 

lærere 
Briefing 
Introduktion: Formålet med interviewet er at få en begyndende fornemmelse for, 
hvordan du som underviser forstår og – ikke mindst – didaktisk fortolker karrierelæ-
ring. Der er ingen forkerte svar – jeg er interesseret i din og dine kollegaers praksis ift. 
karrierelæring – det er dig, der informerer mig.  
 
Anonymitet: Interviewet vil blive behandlet fortroligt, og dine udsagn, samt alle infor-
mationer, der kan pege tilbage på dig vil blive anonymiseret. 
 
Optager på telefon: Interviewet vil blive optaget på min telefon, og vil efterfølgende 
blive transskriberet.   
 
Tidsramme: Interviewet er sat til max at vare en time. 
Interview 
Præsentation af in-
formanten  Vil du præsentere dig selv? Alder og hvad du underviser i? 

 
Arbejdsliv 

 Hvad har været din egen vej til gymnasielærerjob-
bet? 

o Eventuelle underspørgsmål: 
 Hvad var din motivation for at blive gymna-

sielærer, og hvordan blev du det?  
 Hvor længe har du været det?   
 Har du arbejdet med andet? 
 Har du overvejet at arbejde med andet? 
 Hvordan hænger dit liv som gymnasielærer 

sammen med dit liv uden for arbejdet? 
 

Elever 
 Prøv at lave en kort fortælling om den ”gennem-

snitlige” gymnasieelev. 
o Eventuelle underspørgsmål: 

 Hvad kendetegner den moderne gymnasie-
elev? 

 Hvad orientere eleverne sig imod? 
 Hvordan forholder de sig til dit fag? 
 Er de åbne eller lukkede over for dig? 
 Inviterer de dig ind i deres refleksioner over 

fremtiden? Hvorfor tror du, de gør det/ikke 
gør? 
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Faglighed 

 Hvad betyder dine fag og din faglighed for dig?  
o Eventuelle underspørgsmål: 

 Hvad er din tilgang til dit fag?  
 Hvad har du læst og hvorfor?  
 Hvor vigtigt er dine fag for gymnasiet?  
 Hvor vigtigt er dine fag for livet efter gym-

nasiet?? 
 Hvad betyder dine fag og din tilgang til dine 

fag for dine elever? 
Omverden 

 Kan du sætte nogle ord på, hvad du mener er for-
målet med at tage en gymnasial uddannelse på 
netop STX?  

o Eventuelle underspørgsmål: 
 Hvad vil du gerne have, at eleverne kan med 

dit fag?  
 Hvad vil du gerne have, at eleverne kan efter 

endt uddannelse? 
 Hvad adskiller STX og en student fra STX 

ift. de andre ungdomsuddannelser og deres 
studenter? 

Debriefing 
Hvad sker der nu? Tak for snakken. Det der sker nu, er som sagt at jeg transskribere 
det her interview. I løbet af det næste halve års tid vil jeg løbende lave længere og kor-
tere observationer af din og dine kollegaers undervisning i 2.b. I de perioder, hvor jeg 
observere tænker jeg, at vi løbene snakker om din undervisning, dine refleksioner over 
dette osv. Hen imod slutningen af efteråret eller tidligt i foråret vil jeg igen interviewe 
dig.   
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Bilag 5: Interviewguide – andet interview med 

lærere 
Briefing 
Introduktion: Formålet med interviewet er at få en bedre fornemmelse for, hvordan 
du som underviser forstår og – ikke mindst – didaktisk fortolker karrierelæring. Der 
er ingen forkerte svar – jeg er interesseret i din og dine kollegaers praksis ift. karriere-
læring – det er dig, der informerer mig. I forhold til sidste gang, går vi langt mere i kø-
det på karrierelæring denne gang.  
 
Anonymitet: Interviewet vil blive behandlet fortroligt, og dine udsagn, samt alle infor-
mationer, der kan pege tilbage på dig vil blive anonymiseret. 
 
Optager på telefon: Interviewet vil blive optaget på min telefon og vil efterfølgende 
blive transskriberet.   
 
Tidsramme: Interviewet er sat til at vare en time til halvanden. 
Præsentation af informanten 
Præsentation af informanten 

 Bare navn denne gang 
 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Hvordan forhandles og karak-
teriseres forståelsen af karrie-
relæring på det praktiske lære-
plansniveau? 
 
 

 Kan du beskrive et forløb, hvor du har arbej-
det med karrierelæring i dine fag? 

 Når du sidder og planlægger din undervis-
ning, tænker du så løbende karrierelæring ind 
i planen? Hvis ja; hvordan? Hvis nej; hvorfor 
ikke? 

 Når du planlægger karrierelæringsaktiviteter, 
planlægger du så med udgangspunkt i, at ele-
verne skal træffe uddannelsesvalg, eller ind-
tænker du deres liv efter gymnasiet bredere 
set? (hvordan de tackler arbejdsløshed, foran-
dringer, velfærdsydelser osv.?) 

o Er der nogle fag eller fagforståelse, der 
i din optik, opfordrer mere til det ene 
eller det andet? 

 Hvordan har reformen ændret den måde du 
tænker på ”karriere” og har de tænkte æn-
dringer haft konsekvenser for din praksis? 

 Er karrierelæring et ledelsesansvar eller un-
derviseransvar?  
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 Hvordan passer karrierelæring ind i dine fag? 
Er der nogle fag, som karrierelæring er en 
mere eller mindre naturlig del af? 

 Hvad rummer karrierekompetence og karrie-
relæring i din optik? Hvad betyder det? 

o  Hvordan er du kommet frem til den 
betydning, du tillægger begrebet?  

Programmatisk 
 Læs vejledning 

o Læs uddrag samme fra lov + aftale-
tekst 

o Læs uddrag sammen fra læreplan 

 Hvad hvis vi kalder det noget andet – karrie-
reperspektiv? 

o Livsduelighed? Andre ord? 
Politisk 

 Hvordan forholder du dig til det politiske op-
læg ift. reformændringen? 

 Hvad får du ud af de uddrag? 

 Hvordan påvirker det din undervisning? 

 Deltog du i diskussioner af gymnasiets formål 
forud for reformændringen? 

Holdning til den uddannelses-
politiske diskurs  Hvordan opfatter du generelt den uddannel-

sespolitiske diskurs? 
Hvordan oplever dine elever den? 

Hvilke betingelser for vellykket 
karrierelæring skabes der i den 
didaktiske praksis? 
 
 

 Hvordan får man som person en fornem-
melse for karriere? 

 Hvordan forholder du dig til den politiske 
diskurs om, at karrierelæring/kompetence er 
noget der skal styrkes gennem undervisnin-
gen? 

 Hvilke didaktiske kategorier knytter karriere-
læring sig til – er det et formål, et indhold, en 
metode, et materiale eller en evaluering? 

 Skal karrierelæring være synlig – skal det ita-
lesættes for eleverne at ”nu laver vi karriere-
læring”? 

 Hvordan er du som gymnasielærere klædt på 
til at varetage karrierelæring? 

Hvad karakteriserer forståel-
sen af karrierelæring og karrie-  Hvad skal gymnasieeleverne kunne ”på karri-

erefronten”, når de forlader gymnasiet? 
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tilpasning blandt gymnasieele-
verne? (VINKLET TIL UN-
DERVISERNE) 

 Er karrierelæring et understøttende element 
til gymnasiets formål om studieforberedelse 
eller dannelse? 

 Hvad tænker gymnasieelever om deres frem-
tid? Uddannelse, jobs, klima? 
 

 
 Har du nogle spørgsmål, du vil stille eller no-

get du gerne vil tilføje på baggrund af vores 
snak? 

Debriefing 
Hvad sker der nu? Tak for snakken. Det der sker nu, er som sagt at jeg transskribere 
det her interview.  
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Bilag 6: Interviewguide til med læringskonsu-

lent 
Briefing 
Introduktion: Formålet med interviewet er at få et indblik i de processer, der gik 
forud for, at karrierelæring/kompetence blev en del af reformen, samt hvordan I har 
arbejdet med det efter.  
 
Anonymitet: Interviewet vil blive behandlet fortroligt, og jeres udsagn, samt alle in-
formationer, der kan pege tilbage på jer vil blive anonymiseret. 
 
Optager på telefon: Interviewet vil blive optaget på min telefon, og vil efterfølgende 
blive transskriberet.   
 
Tidsramme: Interviewet er sat til vare halvanden time 
Interview 
Præsentation af in-
formanterne  Vil I præsentere jer selv? Uddannelsesbaggrund og an-

svarsområder 
Arbejdsliv 

 Hvad har været jeres vej til jeres nuværende arbejde? 
o Eventuelle underspørgsmål: 

 Hvor længe har du været det?   
 Har du arbejdet med andet? 
 Har du overvejet at arbejde med andet? 
 Hvad motiverer dig i dit arbejde? 

 
Politisk niveau Hele reformen 

 Hvad var jeres rolle da vejledningerne og loven blev skre-
vet? 

o Kan I sætte nogle ord på processen? 

 Hvad er jeres rolle i udrulningen af reformen? 
 

Karrierelæring specifikt: 

 Hvad var de politiske intentioner efter jeres opfattelse 
med at integrere karrierelæring i loven og læreplanerne? 

 Hvad skal karrierelæring være et svar på? 

 Hvad oplevede I som værende forståelsen af begrebet? 
(eksempelvis mulige nye forståelser mht. tidsalder – 21st 
century skills) 

o Hvem henviser karrierelæringsbegrebet til? Hvor 
kommer det fra? Var der en teoretisk diskussion? 
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o Læs uddrag samme fra lov + aftaletekst 
o Læs udkastet til karrierevejledning 

 Hvad får I ud af de uddrag? 
 Hvilke bevægegrunde ligger der i ændringen 

fra ”karrierekompetence og –læring” til 
”karriereperspektiv”? 

 Var der nogle diskussioner om, hvordan karrierelæring 
skulle udspille sig? 

 
Praktisk niveau Reformens udfoldelse og diskurs 

 Hvordan oplevede I debatten op til reformændringen? 

 Hvordan har I oplevet modtagelsen af reformen? 

 Specifikt ift. karrierelæring og kompetence? 

 Hvordan kan det politiske/programmatiske niveau hjælpe 
gymnasielærerne til at varetage opgaven med karrierelæ-
ring? 

 Har I haft nogle refleksioner over, hvordan en elev karrie-
rer-lærer? 

 Ud fra jeres arbejde, har I så en fornemmelse for, om poli-
tikkerne og gymnasielærerne vil det samme med ele-
verne?  

 
Hvem refererer jeres arbejde til, når I arbejder på og med refor-
men? Det politiske eller det praktiske niveau?  

 Hvem er I ”serviceorgan” for? 
 

Omverden 
 Kan du sætte nogle ord på, hvad du mener er formålet 

med at tage en gymnasial uddannelse på netop STX?  
o Eventuelle underspørgsmål: 

 Hvad ønsker I, at eleverne kan efter endt 
uddannelse? 

 Hvad adskiller STX og en student fra STX 
ift. de andre ungdomsuddannelser og deres 
studenter? 

 Hvad er gymnasiets rolle i et demokratisk samfund? 
o Hvordan spiller karrierelæring ind i det? 

 Er der nogle hensyn til omverdenen i dagens Danmark, 
som gymnasiet i ekstra grad skal tage hensyn til/forberede 
til? 

o Eksempelvis krav fra virksomheder, nye kompeten-
cer, en globaliseret verden, en digitaliseret verden? 
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Afrunding 
 Er der noget I vil tilføje eller spørge mig om? 

 
Debriefing 
Hvad sker der nu? Det der sker nu, er som sagt at jeg transskribere det her interview.  
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Bilag 7a: Interviewguide – gruppeinterview med 

elever 
Briefing 
Introduktion: Formålet med interviewet er at få en fornemmelse af, hvordan I fore-
stiller jer jeres fremtid. Udgangspunktet er  
Der er ingen forkerte svar – jeg er interesseret i jeres fortælling – det er dig, der infor-
merer mig.  
 
Anonymitet: Interviewet vil blive behandlet fortroligt, og jeres udsagn, samt alle in-
formationer, der kan pege tilbage på jer vil blive anonymiseret. 
 
Optager på telefon: Interviewet vil blive optaget på min telefon og vil efterfølgende 
blive transskriberet.   
 
Tidsramme: Interviewet er sat til at vare en time til halvanden. 
Præsentation af informanterne 
Præsentation 
af informan-
terne 

 Navn og alder – linje på gymnasiet og valgfag 
 

Forsknings-
spørgsmål 

Interviewspørgsmål 

Forud for 
gymnasiet 
 
 

 Hvorfor valgte I at starte på det almene gymnasium og hvor-
dan fandt I ud af, at det skulle være det? Hvilke undervisnings-
aktiviteter og vejledning fik I forud for valget?  

o Fra jeres folkeskolelærere, fra uddannelsesvejledere 
mv.? 

 Hvem søgte I selv vejledning ved ifm. valget? 
o Lærere, vejledere, forældre, venner? 

 Endte I med den studieretning, som I forestillede jer da I søgte 
ind? Hvorfor, hvorfor ikke? 

Under gym-
nasiet 
 
Kuglepenne 
med – 
hvilke ord 
har I under-
streget, 
hvad siger 
de jer. 

 Læs uddrag (lov + definition): 
o Hvad tror I det er, at politikerne og forskerne mener 

med uddraget?  
o Hvad ”vil de med jer”? Hvorfor tror I at det er et fokus-

punkt? 
o Er det noget, som I kan genkende I jeres undervisning? 

 Hvad tror I, at lærerne vil med jer? 
o Nytter det noget? Hvorfor er det nødvendigt at have et 

karriereperspektiv? Hvad får man ud af det? 
o Har I brug for karrierekompetence? 
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Under gym-
nasiet - ska-
laspørgsmål  
 
I fokusgrup-
pen skal ele-
verne placere 
udsagn på en 
skala (1-5) – 
snak ud fra 
det bagefter. 
Har de sat de 
samme, for-
skellige, hvor-
dan adskiller 
de sig fra hin-
anden? 
 

o Hvad forventer du især at få ud af gymnasiet? Vælg fem på en 
skala 

1. Styrket faglighed (faglige færdigheder og dyb forståelse af fa-
genes kernestof) 

2. Personligudvikling(modenhed,selvstændighed) 
3. Styrket demokratisk forståelse (forståelse for adfærd, fælles-

skaber, identitet, etik og moral) 
4. Studieforberedende kompetencer til at læse videre på en vide-

regående uddannelse (fx skriftlige kompetencer) 
5. Kompetencer til at løse udfordringer 
6. Dyb faglig viden inden for en/et studieretning/fagpakke/stu-

dieområde, der peger tydeligt frem mod videreuddannelses-
muligheder 

7. Globale kompetencer (sprog- og kulturforståelse)  
8. Samarbejdskompetencer  
9. Almen dannelse (ansvarlighed, medmenneskelighed, tole-

rance, selvforståelse)  
10. Karrierelæring (hvordan faglig viden kan anvendes i arbejds-

sammenhæng, samfundsrelevans, uddannelses- og karriere-
perspektiver) 

11. Digitale kompetencer (fx kritisk blik på medier, søge informa-
tion, lave digitale produktioner)  

12. Kulturel indsigt (forståelse for adfærd, forskellighed, fælles-
skaber, identitet) 

13. Parathed til at starte egen virksomhed 
14. Jeg ved det ikke 
15. Andet (skriv hvad): _____  

Opfølgende dialog: 

o Hvordan kan gymnasiet klæde jer på til fremtiden?  
Under gym-
nasiet – li-
ste spørgs-
mål 
 
I fokusgrup-
pen skal ele-
verne udvælge 
tre punkter 
fra listen der 
hhv. motive-
rer dem og 
som de lærer 

Hvilken type undervisning motiverer eleverne mest: 

 Det motiverer mig, når undervisningen – vælg tre:  

1. Giver mig stor medindflydelse på undervisningsindhol-
det  

2. Er tilpasset mit faglige niveau, så jeg må anstrenge 
mig, men stadig kan løse opgaverne  

3. Lægger vægt på en løbende selvevaluering af min læ-
ring (fx logbog, portfolio, ved samtaler med læreren, 
andre elever, kammerater, og andet)  

4. Kræver, at jeg skal deltage aktivt meget af tiden  
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mest af – snak 
ud fra det 
bagefter. Har 
de sat de 
samme, for-
skellige, hvor-
dan adskiller 
de sig fra hin-
anden? 
 
Likert skala: i 
meget høj 
grad, i høj 
grad, i nogen 
grad, i mindre 
grad, slet 
ikke, ved ikke 
 

5. Tager udgangspunkt i, at jeg formulerer mine egne mål 
for læring  

6. Har fokus på at vise mig, hvordan faget kan bruges i 
praksis  

7. Lægger op til, at det, jeg laver, skal bruges af andre ele-
ver  

8. Involverer brug af digitale medier  
9. Stimulerer mig til at konkurrere fagligt med andre ele-

ver  
10. Er projektorienteret og inddrager flere fag af gangen  
11. Lægger op til, at jeg skal udtrykke mig skriftligt  
12. Lægger op til, at jeg skal være kreativ og skabende  

o Andet? 
______________________________________  

Hvordan lærer du bedst? 
Opfølgende spørgsmål:  

o Hvornår lærer I mindst? Giv et eksempel på, hvor du intet 
lærte. 

o Lærer I forskelligt, alt efter hvad der skal læres? Eksempelvis 
hvis I skulle lære at stå på skateboard, lærer et nyt sprog, et 
kompliceret stof? 

 
 

Efter gym-
nasiet – li-
kert skala 
 
I fokusgrup-
pen skal ele-
verne placere 
udsagn på li-
kert skala – 
snak ud fra 
det bagefter. 
Har de sat de 
samme, for-
skellige, hvor-
dan adskiller 
de sig fra hin-
anden? 
 

Gymnasiet og fremtiden 

 Min studieretning forbereder mig til det, jeg kan komme til at 
arbejde med senere i livet 

 Det jeg lærer i gymnasiet, kan bruges uden for gymnasiets ak-
tiviteter 

 Det jeg lærer på gymnasiet, vil være nyttigt for min senere ud-
dannelse 

 Det jeg lærer interessere mig her og nu 

Efter gym-
nasiet  Hvor afklaret er I om jeres fremtid?  
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o Ift. uddannelse, sabatår 
o Hvordan har undervisningen biddraget til jeres tanker 

om jer selv og jeres fremtid? – evt. skala? 
o  Hvem snakker I om jeres fremtid med? Venner, foræl-

dre, lærere, mv.? 
 

 Har I nogle spørgsmål, I vil stille eller noget I gerne vil tilføje 
på baggrund af vores snak? 

Debriefing 
Hvad sker der nu? Tak for snakken. Det der sker nu, er som sagt at jeg transskribere 
det her interview.  
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Bilag 7b: Svar fra elevinterviews 
I det følgende opsummeres elevernes svar fra gruppeinterviews. Oversigten over, hvad 

de konkret har forholdt sig til, kan findes i interviewguiden 

7.b.1 Hvad forventer du især at få ud af gymnasiet? Elevernes svar 

Storbygymnasiet: 

1. Styrket faglighed (faglige færdigheder og dyb forståelse af fagets kernestof 

2. Personlig udvikling (modenhed, selvstændighed) 

3. Almen dannelse (ansvarlighed, medmenneskelighed, tolerance, selvforståelse) 

4. Kulturel indsigt (forståelse for adfærd, forskellighed, fællesskaber, identitet) 

5. Kompetencer til at løse udfordringer 

6. Samarbejdskompetencer 

Provinsgymnasiet: 

1. Almen dannelse (ansvarlighed, medmenneskelighed, tolerance, selvforståelse) 

2. Styrket faglighed (faglige færdigheder og dyb forståelse af fagets kernestof 

3. Styrket demokratisk forståelse (forståelse for adfærd, fællesskaber, identitet, etik 

og moral) 

4. Samarbejdskompetencer 

5. Globale kompetencer (sprog- og kulturforståelse) 

6. Personlig udvikling (modenhed, selvstændighed) 

7. Kompetencer til at løse udfordringer 

Udkantsgymnasiet 

1. Personlig udvikling (modenhed, selvstændighed) 

2. Almen dannelse (ansvarlighed, medmenneskelighed, tolerance, selvforståelse) 

3. Styrket faglighed (faglige færdigheder og dyb forståelse af fagets kernestof 

4. Styrket demokratisk forståelse (forståelse for adfærd, fællesskaber, identitet, etik 

og moral) 

5. Kulturel indsigt (forståelse for adfærd, forskellighed, fællesskaber, identitet) 

6. Samarbejdskompetencer 

7. Studieforberedende kompetencer til at læse videre på en videregående uddan-

nelse (fx skriftlige kompetencer) 
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7.b.2 Det motiverer mig, når undervisningen… Elevernes svar: 

Storbygymnasiet 
Nr. i 
skema 

Udsagn Ental ele-
ver, der har 
sat kryds 

2 Er tilpasset mit faglige niveau, så jeg må anstrenge mig, men 
stadig kan løse opgaverne   

5 

3 Lægger vægt på en løbende selvevaluering af min læring (fx 
logbog, portfolio, ved samtaler med læreren, andre elever, 
kammerater og andet) 

1 

4 Kræver, at jeg skal deltage aktivt meget af tiden 3 
6 Har fokus på at vise mig, hvordan faget kan bruges i praksis 2 
7 Lægger op til, at det, jeg laver, skal bruges af andre elever 1 
9 Stimulerer mig til at konkurrere og fagligt med andre elever 1 
10 Er projektorienteret og inddrager flere fag af gangen 2 
12 Lægger op til, at jeg skal være kreativ og skabende I 

 

Provinsgymnasiet 

Nr. i 
skema 

Udsagn Ental ele-
ver, der har 
sat kryds 

2 Er tilpasset mit faglige niveau, så jeg må anstrenge mig, men 
stadig kan løse opgaverne   

3 

5 Tager udgangspunkt i, at jeg formulerer mine egne mål for 
læring 

1 

6 Har fokus på at vise mig, hvordan faget kan bruges i praksis 3 
7 Lægger op til, at det, jeg laver, skal bruges af andre elever 1 
11 Lægger op til, at jeg skal udtrykke mig skriftligt 1 
12 Lægger op til, at jeg skal være kreativ og skabende 2 

 

Udkantsgymnasiet 

Nr. i 
skema 

Udsagn Ental ele-
ver, der har 
sat kryds 

2 Er tilpasset mit faglige niveau, så jeg må anstrenge mig, men 
stadig kan løse opgaverne   

3 

4 Kræver, at jeg skal deltage aktivt meget af tiden  

 

2 

6 Har fokus på at vise mig, hvordan faget kan bruges i praksis 2 
10 Er projektorienteret og inddrager flere fag af gangen 1 
12 Lægger op til, at jeg skal være kreativ og skabende 1 
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7.b.3 Gymnasiet og fremtiden. Elevernes svar 

Min studieretning forbereder mig til det, jeg kan komme til at arbejde 
med senere i livet 
Gymna-
sium: 

I meget 
høj 
grad 

I høj grad I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet ikke Ved ikke 

Storbygym-
nasiet 

I II II    

Provins  IIII     
Udkant   III I   

 

Det jeg lærer i gymnasiet, kan bruges uden for gymnasiets aktiviteter 
Gymnasium I meget 

høj 
grad 

I høj grad I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet ikke Ved ikke 

Storbygym-
nasiet 

III  II    

Provins I III     
Udkant  I III    

 
 
Det jeg lærer på gymnasiet, vil være nyttigt for min senere uddannelse 
Gymnasium I meget 

høj 
grad 

I høj grad I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet ikke Ved ikke 

Storbygym-
nasiet 

I III I    

Provins  III    I 
Udkant  I II I   

 
 

Det jeg lærer interessere mig her og nu 
Gymnasium I meget 

høj 
grad 

I høj grad I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet ikke Ved ikke 

Storbygym-
nasiet 

I IIII     

Provins I II I    
Udkant   IIII    
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Bilag 8: Uddrag fra tekster  
Kalde-
navn 

Brugt 
hvor 

Uddrag 

Bekendt-
gørelse 

Alle in-
terviews 

§ 29. Uddannelsesforløbene og undervisningen skal tilret-
telægges, så eleven arbejder med at tilegne sig viden, kund-
skaber og kompetencer både i det enkelte fag og i flerfag-
lige forløb. 
Stk. 2. Undervisningen skal, hvor det er relevant, indeholde 
forløb og faglige aktiviteter, der styrker elevernes evne til 
at håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet. Ele-
verne skal gennem undervisningen opnå viden om og erfa-
ringer med fagenes anvendelse, der modner deres evne til 
at reflektere over egne muligheder og at træffe valg om 
egen fremtid i et studie-/karriereperspektiv og et personligt 
perspektiv. (Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddan-
nelser, 2020) 
 

Aftaletekst Alle in-
terviews 

Endelig skal elevernes karrierekompetencer styrkes. Karri-
erelæring skal forankres i det daglige arbejde med fagene, 
når det er relevant i forhold til at opfylde de faglige mål. 
Eleverne skal opnå indsigt i fagenes anvendelse i det omgi-
vende samfund, så de får konkrete erfaringer med faget i 
praksis. Karrierelæring kan endvidere ske via praktikop-
hold og samarbejde med institutioner eller virksomheder 
og skal suppleres af bedre muligheder for individuel vejled-
ning, som skal give eleverne forståelse for egne karriere-
perspektiver og mulige uddannelsesvalg. (Undervisnings-
ministeriet, 2016) 
 

Thomsens 
definition 
på karrie-
rekompe-
tence 

Alle in-
terviews 

”Karrierekompetence er kompetence til at forstå og udvikle 
sig selv, udforske livet, læring og arbejde samt håndtere liv, 
læring og arbejde i forandringer og overgange. Det er en 
opmærksomhed på, hvad man gør, men også hvad man 
kan gøre, og at den enkelte formes via sin livsførelse og sine 
handlinger og samtidig påvirker egne fremtidsmulighe-
der.” (Thomsen, 2014, Karrierekompetence og vejledning i 
et nordisk perspektiv) 
 

Katzenel-
sons defi-
nition på 
karrierelæ-
ring 

Alle in-
terviews 

”Karrierelæring handler om at blive i stand til at koble sko-
lens fag, forløb og overgange i uddannelsessystemet og de 
sammenhænge, som både skolens, ens kommende uddan-
nelses- og arbejdsliv – og liv som helhed er en del af. Det 
handler også om at styrke de unges kompetencer til aktivt 
at forme deres fremtid.” (Katznelson, N. & Lundby, A. 
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(2016). Karrierelæring – pjece. (1. udg.) CeFU – Center for 
Ungdomsforskning) 
 
”I den konkrete kontekst, gymnasiet, betyder det, at karrie-
relæring bliver en måde at arbejde med unges fremtidsfore-
stillinger og valgprocesser, men i en bredere forstand med 
fokus på de generelle kompetencer som unge har brug for i 
og efter gymnasiet.” 
(Katznelson, N., Lundby, A. A., & Hansen, N-H. M. (2016). 
Karrierelæring i gymnasiet: "De vidste ikke, hvad de ville". (1 
udg.) Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.) 
 

Læreplan i 
kemi 

Poul – 
Udkants-
gymna-
siet 

 Ordet karriere står ikke i læreplanen 

 Under afsnittet Udadrettede aktiviteter i vejlednin-
gen: 

o Den daglige undervisning skal afspejle, at 
kemi er en del af vores dagligdag og udgør en 
væsentlig del af f.eks. den industrielle produk-
tion. Endvidere skal det fremgå, at kemi spil-
ler en central rolle i den teknologiske udvik-
ling og ved løsning af diverse opgaver i sam-
fundet, f.eks. inden for miljøområdet eller ved 
udvikling af nye produkter. Besøg på virk-
somheder, miljøanlæg, analyselaboratorier, 
samt anvendelse af gæstelærere kan være 
med til at skabe sammenhæng mellem fagets 
faglige indhold og praktiske/teknologiske an-
vendelser, og kan samtidig give eleverne en 
forståelse for, hvordan kemi indgår i forskel-
lige erhverv. Sådanne udadrettede aktiviteter 
kan indgå i undervisningen. Det er dog vig-
tigt, at det tilpasses til fagets niveauet. Om-
fanget vil dog afhænge af de praktiske mulig-
heder, der er for undervisningen. 

 Under afsnittet Eksperimentelt arbejde, herunder ri-
siko-, sikkerhedsforhold og faremærkningen: 

o Hvis det er hensigtsmæssigt og praktisk mu-
ligt, kan eksperimenter også udføres som en 
udadrettet aktivitet på en uddannelsesinstitu-
tion eller en virksomhed, hvilket kan give en 
bedre forståelse for anvendelse af kemisk vi-
den og metoder i et virkelighedsnært perspek-
tiv. 

 
Læreplan i 
dansk 

Marie –  Ordet karriere står tre gange i vejledningen 

 Under afsnittet Didaktiske principper 
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Storby-
gymna-
siet 
 
Maja – 
Provins-
gymna-
siet 
 
Tom –  
Udkants-
gymna-
siet 

o I arbejdet med elevernes udtryksfærdigheder 
lægges der vægt på dels at udvikle elevernes 
personlige stemme gennem kreative skrive-
øvelser, dels på elevernes studieforberedende 
kompetencer med fokus på faglig udtryksfær-
dighed mundtligt, skriftligt og i andre former. 

o Undervisningen skal give eleverne en be-
vidsthed om forskellige traditioner for erken-
delse og viden som forberedelse på at foretage 
et selvstændigt og modent uddannelses- og 
karrierevalg. 

 Under afsnittet Traditioner for erkendelse og viden: 
o Når undervisningen skal give eleverne en be-

vidsthed om forskellige traditioner for erken-
delse og viden, betyder det, at eleverne skal 
have en forståelse for, at danskfaget arbejder 
med analyse, fortolkning og perspektivering 
af tekster med det formål at udvikle et per-
spektiv på verden og på sig selv. Faget er et 
humanistisk fag, der arbejder med erkendelse 
gennem reception og produktion af tekster 
med forskellige perspektiver og forskellige 
formål. Når ovenstående står centralt i 
danskfaget, betyder det samtidig, at faget på 
mange måder understøtter elevernes mulighe-
der for at foretage et selvstændigt og modent 
uddannelses- og karrierevalg. Det gælder dels 
et dannelsesperspektiv med fokus på det per-
sonlige valg og dets betydning for det videre 
liv, dels det konkrete valg af uddannelse. Med 
til uddannelsesvalget hører en bevidsthed om, 
hvilke kompetencer denne uddannelse kræver, 
fx formidlingskompetencer eller tekstanalyti-
ske kompetencer. Interesse og motivation er 
ikke de eneste fokuspunkter her, men de kan 
være vigtige rammer for overvejelser om ud-
dannelses og karrierevalg. Som en del af ar-
bejdet med ovenstående kan fx indgå besøg af 
relevante fagpersoner, besøg på institutioner 
eller arbejdspladser samt fællestimer. 

 
Læreplan i 
matematik 

Åge – 
Storby-
gymna-
siet 
 

 Ordet karriere står 0 gange i vejledningen for mate-
matik A/B/C 

 I forordet står der: 
o ”For alle niveauer gælder det, at der skal ar-

bejdes med faget ud fra både et udadrettet og 



 

 

326 

Henrik – 
Provins-
gymna-
siet 
 
Lone – 
Udkants-
gymna-
siet 

anvendelsesorienteret synspunkt (matematisk 
arbejde på tværs) og et mere internt matema-
tikfagligt synspunkt (matematisk arbejde på 
langs), der skal sikre overlevering af blandt 
andet basale færdigheder og begreber.” 

 Under afsnittet Formål står der: 
o ”Eleverne skal opnå alment dannende, anven-

delsesbetonet og studieforberedende matema-
tisk indsigt, der bidrager til en forståelse af 
matematikkens afgørende betydning for at 
kunne beskrive, forstå og kommunikere om 
naturvidenskabelige og teknologiske samt 
samfundsvidenskabelige og kulturelle spørgs-
mål. Herigennem skal de opnå et solidt 
grundlag for at kunne begå sig og bidrage ak-
tivt, konstruktivt og innovativt i et demokra-
tisk samfund.” 

 Der skelnes mellem ”det almendannende matematik 
C-niveau”, ”Det anvendelsesorienterede matematik B-
niveau” og ”Det teoretiske matematik A-niveau” 

 
Læreplan i 
engelsk 

Christian 
- Provins-
gymna-
siet 

o Karriere står nævnt 10 gange i vejledningerne på A og 
B-niveau 

o Underafsnittet Karrierekompetence (identisk i de to 
vejledninger): 

o Karrierelæringen er en kompetence, som skal 
forankres i den daglige undervisning i faget. 
Elevernes viden om og erfaring med faget, ud-
dannelse og job, men også med sig selv, deres 
egne handlinger, beslutninger og muligheder 
skal stimuleres igennem forskellige (karriere-
lærings)aktiviteter. Disse kunne være praktik-
ophold, samarbejde med virksomheder og in-
stitutioner, brobygning, besøg på videregå-
ende uddannelsesinstitutioner, kontakt til er-
hvervsfolk med engelskfaglige kompetencer, 
men også konkrete øvelser i klassen, der har 
som mål at identificere egne styrker og inte-
resser i forhold til det kernefaglige krydsfelt 
mellem kultur, sprog og tekst. Aktiviteterne i 
sig selv giver faktuel viden, men skal ledsages 
af en refleksionsproces for at lede til karriere-
læring. Karrierelæringen rummer således et 
dobbelt motivationspotentiale, fordi eleverne 
på den ene side bliver mere interesseret i faget 
gennem karrierelæringsaktiviteterne, der 
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knytter an til praktiske og virkelighedsnære 
problemstillinger. På den anden side virker 
karrierelæring motiverende ved at kvalificere 
elevernes fremtidsforestillinger, idet de får 
mulighed for at afprøve sig selv i sammen-
hænge, der rækker ud over skolen. Det er der-
for nødvendigt at pege på værdien i at mestre 
engelsk og have et indgående kulturelt kend-
skab til England, USA og andre engelskta-
lende regioner. Engelsk har relevans for 
mange elever i deres nuværende og kom-
mende liv og kan og bør derfor italesættes 
som en vigtig kompetence for at kunne begå 
sig i faglige og almene sammenhænge såvel 
som internationalt kommunikationsmiddel 
som lingua franca (se afsnit 2.2.). 

o I afsnittet ”Faglig læsning af engelske tekster i sam-
spil med andre fag” (identisk på A og B): 

o Denne faglige formidling kan bidrage til ele-
vernes træning af fx mundtlig og skriftlig 
sprogfærdighed, innovative og kreative evner, 
forståelse af principper for tekstopbygning og 
bidrage til deres karrierelæring, hvis en re-
fleksion over arbejdet inddrages. 

o Under afsnittet ”IT” (identisk i de to vejledninger): 
o Virtuelt samarbejde gennem fx Skype er 

endnu en måde at arbejde med autentisk 
sprog og kultur samt at bidrage til elevernes 
karrierekompetence på et globaliseret, digita-
liseret arbejdsmarked. 

 
Læreplan i 
historie 

Asger - 
Provins-
gymna-
siet 

o Ordet karriere fremgår ikke af vejledningen 
o Under afsnittet Formål: 

o Historiefaget tjener på en gang et dannelses-
mæssigt og studieforberedende formål med 
vægt på elevernes/kursisternes udvikling af 
personlig myndighed. 

Læreplan i 
samfunds-
fag 

Franz - 
Storby-
gymna-
siet 

o Ordet karriere fremgår tre gange i vejledningen for A-
niveau og B-niveau (identiske afsnit) og én gang i vej-
ledningen for C. 

o Under afsnittet Formål (i A og B vejledning): 
o Elevernes studiekompetence skal udvikles ved 

anvendelse af viden, begreber, teori og meto-
der fra de samfundsvidenskabelige discipliner 
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på konkrete samfundsfaglige problemstillin-
ger. Undervisningen skal fremme elevernes 
selvstændighed og tillid til at kunne diskutere 
og tage stilling til samfundsmæssige problem-
stillinger på et fagligt kvalificeret niveau. 

o Samfundsfag på A-niveau [kun i A vejlednin-
gen] er studieforberedende, idet undervisnin-
gen tilrettelægges således, at der overordnet 
lægges vægt på at udvikle elevernes selvstæn-
dighed og abstraktionsevne. Elevernes studie-
kompetence udvikles gennem selvstændig an-
vendelse af viden, begreber, teori og metode 
til analyse af problemstillinger, selvstændig 
tilrettelæggelse af arbejdet i forbindelse med 
større opgaver og projekter og selvstændig 
udvikling af argumentation på et fagligt kva-
lificeret niveau. 

o Under afsnittet Arbejdsformer (i A og B): 
o Samfundsfag er et aktuelt og dynamisk fag, 

og benytter sig af at være en del af det sam-
fund, som er under behandling i undervisnin-
gen. Således kan udadvendte aktiviteter inte-
greres i undervisningen ved inddragelse af 
gæstelærere, virksomheds-, organisations- og 
institutionsbesøg eller ved inddragelse af em-
piriske undersøgelser lokalt, nationalt og/el-
ler internationalt. Eleverne øger i den forbin-
delse deres karrierekompetence ved at opleve 
eksempler på, hvordan samfundsvidenskab 
anvendes i forskellige typer jobs. Karriere-
kompetence kan desuden fremmes ved, at ele-
verne prøver kræfter med at løse små autenti-
ske ’arbejdsopgaver’, som er typiske for er-
hverv med et samfundsvidenskabeligt ind-
hold, eksempelvis notatskrivning eller tilrette-
læggelse og gennemførsel af mindre undersø-
gelser. Dette kan også fremme elevernes inno-
vative kompetencer. 

o Under afsnittet Arbejdsformer (kun A): 
o På A-niveau lægges vægt på at fremme selv-

stændiggørende og studieforberedende ar-
bejdsformer, så eleverne selvstændigt kan op-
stille, undersøge, forklare og formidle faglige 
problemstillinger 
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Læreplan i 
biologi 

Poul – 
Udkants-
gymna-
siet 
 

o Ordet karriere står seks gang i vejledningen for Bio-
logi A/B/C 

o Under afsnittet Formål: 
o På alle tre niveauer {A, B og C] skal eleverne 

have indsigt i hvordan biologi anvendes i det 
omgivende samfund og i de videre uddannel-
ses- og karrieremuligheder, som faget peger 
frem imod. 

o Biologi A er ved studieretningens sammensæt-
ning og det forhold, at det indgår i de speci-
fikke adgangskrav til sundhedsvidenskabelige 
og en del naturvidenskabelige universitetsud-
dannelser, rettet mod både professionsbache-
loruddannelserne og universitetsuddannel-
serne inden for det biologiske område. Disse 
orienteringer tænkes ind i fagets tilrettelæg-
gelse. 

o I forhold til elevernes studiekompetencer læg-
ges i biologi A vægt på faglig viden, indsigt og 
fordybelse i biologiens områder, faglig argu-
mentation, faglig kommunikation, metoder og 
arbejdsformer, og de skal opnå indsigt i karri-
eremuligheder indenfor fagets områder. 

o Under afsnittet Karrieremuligheder og udadrettede 
aktiviteter: 

o Biologi er et anvendelsesorienteret fag. Besøg 
på virksomheder, forskningsinstitutioner, 
analyselaboratorier og inddragelse af gæste-
lærere giver eleverne en indsigt i dette samti-
dig med at det kan bevidstgøre dem om kom-
mende uddannelses- og karrieremuligheder. 
Det kan være en god ide at italesætte det sid-
ste, ved at bede fagpersoner klassen møder, 
kort forklare deres karrierevej, og hvordan de 
endte, hvor de er nu. 

o I biologi C kan udadrettede aktiviteter ud over 
feltbiologien være vanskelig at få organiseret. 
Anvendelses- og karrieremuligheder kan i ste-
det fremhæves ved at beskæftige sig med 
hvordan fagpersoner anvender biologi, f.eks. 
indenfor sundhedsområdet. 
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Bilag 9:  Oversigt over inkluderede studier på 

politisk læreplansniveau 
9.1 Kronologisk oversigt: 

 

Kronologisk oversigt 
1850 Den lærde skole Winther-Jensen, T. (2019). Teoretisk pædago-

gik—Egenart og oprindelse. Studier i Pæda-
gogisk Filosofi, 8(2), 2–19. 
https://doi.org/10.7146/spf.v8i2.111186 
 

1903 Lov om højere Al-
menskoler 

Lov om højere Almenskoler, 24. April 1903, 
Lovtidende 1903, s.273-280 273 (1903). 
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/lov-om-hoejere-almen-
skoler-af-24-april-1903/ 

1958 Forslag til Lov om 
gymnasieskoler 

Forslag til Lov om gymnasieskoler, (1958). 
Vedtaget 30. maj, 1958 https://www.folke-
tingstidende.dk/samling/19571/lov-
forslag/L117/19571_L117_som_vedtaget.pdf 

1959 Læseplansudvalg 
for gymnasiet 

Læseplansudvalg for gymnasiet. (1959). Det 
nye gymnasium—BETÆNKNING afgivet af 
det af undervisningsministeriet under 27. fe-
bruar 1959 nedsatte læseplansudvalg for 
gymnasiet. https://elov.dk/media/betaenk-
ninger/Det_nye_gymnasium.pdf 
 

1961 Forslag til Lov om 
erhvervsvejled-
ning 

Forslag til Lov om erhvervsvejledning., Folke-
tingsåret 1960-61 (2. Samling) 258 
(1961).Vedtaget 25. april 1961 
https://www.folketingstidende.dk/sam-
ling/19602/lov-
forslag/L49/19602_L49_som_vedtaget.pdf 

1977 Forslag til Lov om 
ændring af lov om 
gymnasieskoler 
og studenterkur-
sus 

Forslag til Lov om ændring af lov om gym-
nasieskoler og studenterkursus., (1977) (testi-
mony of Undervisningsministeren). 
https://www.folketingstidende.dk/sam-
ling/19762/lov-
forslag/L170/19762_L170_som_fremsat.pdf 
 

1990 Lov om gymnasiet 
m.v 

Lov om gymnasiet m.v., 431 (1990). 
https://www.retsinforma-
tion.dk/eli/ft/198912K00075 

https://doi.org/10.7146/spf.v8i2.111186
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lov-om-hoejere-almenskoler-af-24-april-1903/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lov-om-hoejere-almenskoler-af-24-april-1903/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lov-om-hoejere-almenskoler-af-24-april-1903/
https://www.folketingstidende.dk/samling/19571/lovforslag/L117/19571_L117_som_vedtaget.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/19571/lovforslag/L117/19571_L117_som_vedtaget.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/19571/lovforslag/L117/19571_L117_som_vedtaget.pdf
https://elov.dk/media/betaenkninger/Det_nye_gymnasium.pdf
https://elov.dk/media/betaenkninger/Det_nye_gymnasium.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/19602/lovforslag/L49/19602_L49_som_vedtaget.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/19602/lovforslag/L49/19602_L49_som_vedtaget.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/19602/lovforslag/L49/19602_L49_som_vedtaget.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/19762/lovforslag/L170/19762_L170_som_fremsat.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/19762/lovforslag/L170/19762_L170_som_fremsat.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/19762/lovforslag/L170/19762_L170_som_fremsat.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/198912K00075
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/198912K00075
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2004 Lov om uddannel-

sen til studenter-
eksamen (stx) 
(gymnasieloven 

Lov nr 95 af 18/02/2004—Lov om uddannel-
sen til studentereksamen (stx) (gymnasielo-
ven), 95 (2004), Historisk. https://www.rets-
information.dk/eli/lta/2004/95 
 

2007 Bekendtgørelse af 
lov om uddannel-
sen til studenter-
eksamen (stx) 
(gymnasielo-
ven)— 

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til stu-
dentereksamen (stx) (gymnasieloven)—Rets-
information.dk. 
https://w0.dk/~chlor/www.retsinforma-
tion.dk/lov/l25310.html 
 

2009 Rådets konklusio-
ner af 12. Maj 
2009 om en stra-
tegiramme for det 
europæiske sam-
arbejde på uddan-
nelsesområdet 

Rådet for den Europæiske Union. (2009). Rå-
dets konklusioner af 12. Maj 2009 om en 
strategiramme for det europæiske samar-
bejde på uddannelsesområdet (ET 2020). 9. 

2016 Høringsnotat om 
Forslag til lov om 
de gymnasiale ud-
dannelser 

Høringsnotat om Forslag til lov om de gymna-
siale uddannelser, nr. L 18 bilag 1, Ministeriet 
for Børn, Undervisning og Ligestilling, 59 
(2016). https://www.ft.dk/sam-
ling/20161/lovforslag/L58/bi-
lag/1/1685555.pdf 
 

2016 Aftaletekst Undervisningsministeriet. (2016). Aftale mel-
lem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk 
Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale 
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti om styrkede gymnasiale 
uddannelser (Undervisningsministeriet, 
Overs.; s. 46). 
 

2017 Undervisningsud-
valget 2016-17 
UNU Alm.del en-
deligt svar på 
spørgsmål 171 Of-
fentligt, Under-
visningsministe-
riet 

Undervisningsudvalget 2016-17 UNU 
Alm.del endeligt svar på spørgsmål 171 Of-
fentligt, Undervisningsministeriet, 2 (2017) 
(testimony of Merete Riisager). 
https://www.ft.dk/samling/20161/alm-
del/UNU/spm/171/svar/1418784/1778177.pdf 
 

2017 Statsministerens 
afslutningstale i 
Folketinget. 

Rasmussen, L. L. (2017). Statsministerens af-
slutningstale i Folketinget. https://www.rege-
ringen.dk/nyheder/2017/statsministerens-af-
slutningstale-i-folketinget-maj-2017/ 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2004/95
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2004/95
https://w0.dk/~chlor/www.retsinformation.dk/lov/l25310.html
https://w0.dk/~chlor/www.retsinformation.dk/lov/l25310.html
https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L58/bilag/1/1685555.pdf
https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L58/bilag/1/1685555.pdf
https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L58/bilag/1/1685555.pdf
https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/UNU/spm/171/svar/1418784/1778177.pdf
https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/UNU/spm/171/svar/1418784/1778177.pdf
https://www.regeringen.dk/nyheder/2017/statsministerens-afslutningstale-i-folketinget-maj-2017/
https://www.regeringen.dk/nyheder/2017/statsministerens-afslutningstale-i-folketinget-maj-2017/
https://www.regeringen.dk/nyheder/2017/statsministerens-afslutningstale-i-folketinget-maj-2017/
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2017 Rapport fra Ud-

valget om ligestil-
ling i dagtilbud og 
uddannelse 

Nordstrøm, M. (2017). Rapport fra Udvalget 
om ligestilling i dagtilbud og uddannelse. 63. 

2019 Statusredegørelse 
for implemente-
ring af gymnasie-
reformen for sko-
leåret 2018/2019 

Børne- og undervisningsministeriet. (2019b). 
BUU, Alm.del—2019-20—Bilag 207: Status-
redegørelse for implementering af gymnasie-
reformen for skoleåret 2018/2019, fra børne- 
og undervisningsministeren. 
https://www.ft.dk/samling/20191/alm-
del/BUU/bilag/207/2213830/index.htm 

2020 Bekendtgørelse af 
lov om de gymna-
siale uddannelser 

Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale ud-
dannelser, 2020 

 

9.2. Tematisk oversigt 

 

Tematisk oversigt 

Love og bekendtgørelser 
År Hvad Reference 
1850 Den lærde skole Winther-Jensen, T. (2019). Teoretisk pædago-

gik—Egenart og oprindelse. Studier i Pæda-
gogisk Filosofi, 8(2), 2–19. 
https://doi.org/10.7146/spf.v8i2.111186 

1903 Lov om højere Al-
menskoler 

Lov om højere Almenskoler, 24. April 1903, 
Lovtidende 1903, s.273-280 273 (1903). 
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/lov-om-hoejere-almen-
skoler-af-24-april-1903/ 

1958 Forslag til Lov om 
gymnasieskoler. 
Forslag vedtaget 
30. maj, 1958  

Forslag til Lov om gymnasieskoler, (1958). 
Vedtaget 30. maj, 1958 https://www.folke-
tingstidende.dk/samling/19571/lov-
forslag/L117/19571_L117_som_vedtaget.pdf 
 

1961 Forslag til Lov om 
erhvervsvejled-
ning. Forslag ved-
taget 25. april 1961  
 

Forslag til Lov om erhvervsvejledning. Folke-
tingsåret 1960-61 (2. Samling) 258 
(1961).Vedtaget 25. april 1961 
https://www.folketingstidende.dk/sam-
ling/19602/lov-
forslag/L49/19602_L49_som_vedtaget.pdf 
 

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/BUU/bilag/207/2213830/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/BUU/bilag/207/2213830/index.htm
https://doi.org/10.7146/spf.v8i2.111186
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lov-om-hoejere-almenskoler-af-24-april-1903/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lov-om-hoejere-almenskoler-af-24-april-1903/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lov-om-hoejere-almenskoler-af-24-april-1903/
https://www.folketingstidende.dk/samling/19571/lovforslag/L117/19571_L117_som_vedtaget.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/19571/lovforslag/L117/19571_L117_som_vedtaget.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/19571/lovforslag/L117/19571_L117_som_vedtaget.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/19602/lovforslag/L49/19602_L49_som_vedtaget.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/19602/lovforslag/L49/19602_L49_som_vedtaget.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/19602/lovforslag/L49/19602_L49_som_vedtaget.pdf
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1990 Lov om gymnasiet 
m.v.  

Lov om gymnasiet m.v., 431 (1990). 
https://www.retsinforma-
tion.dk/eli/ft/198912K00075 
 

2004 Lov om uddannel-
sen til studenter-
eksamen (stx) 
(gymnasieloven) 

Lov nr 95 af 18/02/2004—Lov om uddannel-
sen til studentereksamen (stx) (gymnasielo-
ven), 95 (2004), Historisk. https://www.rets-
information.dk/eli/lta/2004/95 
 

2007 Bekendtgørelse af 
lov om uddannel-
sen til studenter-
eksamen (stx) 
(gymnasieloven) 

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til stu-
dentereksamen (stx) (gymnasieloven)—Rets-
information.dk. 
https://w0.dk/~chlor/www.retsinforma-
tion.dk/lov/l25310.html 
 

2020 Bekendtgørelse af 
lov om de gymna-
siale uddannelser 

Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale ud-
dannelser, 2020 

Forslag til love og bekendtgørelsen 
År Hvad Reference 
1959  Læseplansudvalg 

for gymnasiet, 
1959 

Læseplansudvalg for gymnasiet. (1959). Det 
nye gymnasium—BETÆNKNING afgivet af 
det af undervisningsministeriet under 27. fe-
bruar 1959 nedsatte læseplansudvalg for 
gymnasiet. https://elov.dk/media/betaenk-
ninger/Det_nye_gymnasium.pdf 
 

1977  Forslag til Lov om 
ændring af lov om 
gymnasieskoler og 
studenterkursus, 
1977 

Forslag til Lov om ændring af lov om gym-
nasieskoler og studenterkursus., (1977) (testi-
mony of Undervisningsministeren). 
https://www.folketingstidende.dk/sam-
ling/19762/lov-
forslag/L170/19762_L170_som_fremsat.pdf 

Høringsnotater og svar 
År Hvad Reference 
2016 Høringsnotat om 

Forslag til lov om 
de gymnasiale 

Høringsnotat om Forslag til lov om de gymna-
siale uddannelser, nr. L 18 bilag 1, Ministeriet 
for Børn, Undervisning og Ligestilling, 59 
(2016). https://www.ft.dk/sam-
ling/20161/lovforslag/L58/bi-
lag/1/1685555.pdf 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/ft/198912K00075
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/198912K00075
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2004/95
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2004/95
https://w0.dk/~chlor/www.retsinformation.dk/lov/l25310.html
https://w0.dk/~chlor/www.retsinformation.dk/lov/l25310.html
https://elov.dk/media/betaenkninger/Det_nye_gymnasium.pdf
https://elov.dk/media/betaenkninger/Det_nye_gymnasium.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/19762/lovforslag/L170/19762_L170_som_fremsat.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/19762/lovforslag/L170/19762_L170_som_fremsat.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/19762/lovforslag/L170/19762_L170_som_fremsat.pdf
https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L58/bilag/1/1685555.pdf
https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L58/bilag/1/1685555.pdf
https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L58/bilag/1/1685555.pdf
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2017 Undervisningsud-
valget 2016-17 
UNU Alm.del en-
deligt svar på 
spørgsmål 171 Of-
fentligt, Under-
visningsministe-
riet 

Undervisningsudvalget 2016-17 UNU 
Alm.del endeligt svar på spørgsmål 171 Of-
fentligt, Undervisningsministeriet, 2 (2017) 
(testimony of Merete Riisager). 
https://www.ft.dk/samling/20161/alm-
del/UNU/spm/171/svar/1418784/1778177.pdf 
 

Udvalgsarbejde og implementering 
År Hvad Reference 
2019 Rådets konklusio-

ner af 12. Maj 
2009 om en stra-
tegiramme for det 
europæiske sam-
arbejde på uddan-
nelsesområdet 

Rådet for den Europæiske Union. (2009). Rå-
dets konklusioner af 12. Maj 2009 om en 
strategiramme for det europæiske samar-
bejde på uddannelsesområdet (ET 2020). 9. 

2017 Rapport fra Ud-
valget om ligestil-
ling i dagtilbud og 
uddannelse. 

Nordstrøm, M. (2017). Rapport fra Udvalget 
om ligestilling i dagtilbud og uddannelse. 63. 

2019 Statusredegørelse 
for implemente-
ring af gymnasie-
reformen for sko-
leåret 2018/2019 

Børne- og undervisningsministeriet. (2019b). 
BUU, Alm.del—2019-20—Bilag 207: Status-
redegørelse for implementering af gymnasie-
reformen for skoleåret 2018/2019, fra børne- 
og undervisningsministeren. 
https://www.ft.dk/samling/20191/alm-
del/BUU/bilag/207/2213830/index.htm 

Diverse 
År Hvad Reference 
2016 Aftaletekst Undervisningsministeriet. (2016). Aftale mel-

lem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk 
Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale 
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti om styrkede gymnasiale 
uddannelser (Undervisningsministeriet, 
Overs.; s. 46). 
 

2017 Statsministerens 
afslutningstale i 
Folketinget. 

Rasmussen, L. L. (2017). Statsministerens af-
slutningstale i Folketinget. https://www.rege-
ringen.dk/nyheder/2017/statsministerens-af-
slutningstale-i-folketinget-maj-2017/ 

 

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/UNU/spm/171/svar/1418784/1778177.pdf
https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/UNU/spm/171/svar/1418784/1778177.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/BUU/bilag/207/2213830/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/BUU/bilag/207/2213830/index.htm
https://www.regeringen.dk/nyheder/2017/statsministerens-afslutningstale-i-folketinget-maj-2017/
https://www.regeringen.dk/nyheder/2017/statsministerens-afslutningstale-i-folketinget-maj-2017/
https://www.regeringen.dk/nyheder/2017/statsministerens-afslutningstale-i-folketinget-maj-2017/
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Bilag 10:  Oversigt over inkluderede studier på 

programmatisk læreplansniveau 
 

År Hvad Reference 
2019 Elevernes studie- og 

karriereperspektiv—
Vejledning til lov og be-
kendtgørelse. 

 Børne- og undervisningsministeriet. 
(2019a). Elevernes studie- og karriereper-
spektiv—Vejledning til lov og bekendtgø-
relse. Børne- og undervisningsministeriet. 
https://www.uvm.dk/-/media/fi-
ler/uvm/udd/gym/pdf19/aug/190801-vej-
ledning-til-lov-og-bekendtgorelse---elever-
nes-studie--og-karriereperspektiv.pdf 

 
2019 Samlede læreplaner - 

stx 
 Undervisningsministeriet. (2017c). Lære-

planer for stx. Undervisningsministeriet. 
https://www.uvm.dk/-/media/fi-
ler/uvm/gym-laereplaner-2017/samlede-
laereplaner-fordelt-paa-studieretnin-
ger/samlede-laereplaner---stx---endelige-
version-ua.pdf 

2019 Interview med Lærings-
konsulent (LK)  

Interview med LK 

2020 Vejledningerne for fa-
gene 

Inddraget i analysen: 

 Børne- og undervisningsministeriet, & Sty-
relsen for Undervisning og Kvalitet. 
(2020a). Biologi A, B og C, stx—Vejled-
ning. Kontor for gymnasier. 
https://www.uvm.dk/-/media/fi-
ler/uvm/udd/gym/pdf20/aug/200810-
oldtidskundskab-c-stx-vejledning-
juni2020.pdf 

 Børne- og undervisningsministeriet, & Sty-
relsen for Undervisning og Kvalitet. 
(2020b). Fransk begyndersprog A, stx—
Vejledning. Kontor for gymnasier. 
https://www.uvm.dk/-/media/fi-
ler/uvm/gym-vejledninger-til-laerepla-
ner/03082020/200810-fransk-begynder-
sprog-a-stx-vejledning-juni-2020.pdf 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf19/aug/190801-vejledning-til-lov-og-bekendtgorelse---elevernes-studie--og-karriereperspektiv.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf19/aug/190801-vejledning-til-lov-og-bekendtgorelse---elevernes-studie--og-karriereperspektiv.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf19/aug/190801-vejledning-til-lov-og-bekendtgorelse---elevernes-studie--og-karriereperspektiv.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf19/aug/190801-vejledning-til-lov-og-bekendtgorelse---elevernes-studie--og-karriereperspektiv.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/samlede-laereplaner-fordelt-paa-studieretninger/samlede-laereplaner---stx---endelige-version-ua.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/samlede-laereplaner-fordelt-paa-studieretninger/samlede-laereplaner---stx---endelige-version-ua.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/samlede-laereplaner-fordelt-paa-studieretninger/samlede-laereplaner---stx---endelige-version-ua.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/samlede-laereplaner-fordelt-paa-studieretninger/samlede-laereplaner---stx---endelige-version-ua.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/samlede-laereplaner-fordelt-paa-studieretninger/samlede-laereplaner---stx---endelige-version-ua.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf20/aug/200810-oldtidskundskab-c-stx-vejledning-juni2020.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf20/aug/200810-oldtidskundskab-c-stx-vejledning-juni2020.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf20/aug/200810-oldtidskundskab-c-stx-vejledning-juni2020.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf20/aug/200810-oldtidskundskab-c-stx-vejledning-juni2020.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-vejledninger-til-laereplaner/03082020/200810-fransk-begyndersprog-a-stx-vejledning-juni-2020.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-vejledninger-til-laereplaner/03082020/200810-fransk-begyndersprog-a-stx-vejledning-juni-2020.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-vejledninger-til-laereplaner/03082020/200810-fransk-begyndersprog-a-stx-vejledning-juni-2020.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-vejledninger-til-laereplaner/03082020/200810-fransk-begyndersprog-a-stx-vejledning-juni-2020.pdf
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 Børne- og undervisningsministeriet, & Sty-
relsen for Undervisning og Kvalitet. 
(2020c). Oldtidskundskab C, stx—Vejled-
ning. Kontor for gymnasier. 
https://www.uvm.dk/-/media/fi-
ler/uvm/udd/gym/pdf20/aug/200810-
oldtidskundskab-c-stx-vejledning-
juni2020.pdf 

Alle vejledninger findes her;  

 https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddan-
nelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-
2017/stx-laereplaner-2017 

 

  

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf20/aug/200810-oldtidskundskab-c-stx-vejledning-juni2020.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf20/aug/200810-oldtidskundskab-c-stx-vejledning-juni2020.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf20/aug/200810-oldtidskundskab-c-stx-vejledning-juni2020.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf20/aug/200810-oldtidskundskab-c-stx-vejledning-juni2020.pdf
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Bilag 11 – Oversigt over empirisk materiale på 

praktisk læreplansniveau 
 Antal  

informanter 

Obser-

vationer 

Antal inter-

views 

Studieretning 

Storby-

gymnasiet 

3 lærere 

5 elever 

To uger 6 lærerinterviews 

1 gruppeinterview 

Samfundsvidenskab 

A – Engelsk A 

Provins-

gymnasiet 

4 lærere 

4 elever 

To uger 8 lærerinterviews 

1 gruppeinterview 

Bioteknologi A – 

Matematik A – Fysik 

B 

Udkants-

gymnasiet 

3 lærere 

4 elever 

To uger 6 lærerinterviews 

1 gruppeinterview 

Matematik A – Fysik 

B – Kemi B 
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Bilag 12 – Skema og eksempler på kodet materi-

ale  
Nedenfor er koderne sat op skematisk med eksempler på kodet materiale. 

Koder  
Overordnet genstand for iagttagelsen 
Gymnasiets læreplaner ˥ alt andet’ 
Semantiske koder Eksempel  
Valg Politisk læ-

replansni-
veau: 

Stk. 2. Undervisningen skal, 
hvor det er relevant, inde-
holde forløb og faglige aktivi-
teter, der styrker elevernes 
evne til at håndtere valg og 
overgange i uddannelsessy-
stemet. Eleverne skal gennem 
undervisningen opnå viden 
om og erfaringer med fage-
nes anvendelse, der modner 
deres evne til at reflektere 
over egne muligheder og at 
træffe valg om egen fremtid i 
et studie-/karriereperspektiv 
og et personligt perspektiv. 
(Bekendtgørelse af lov om de 
gymnasiale uddannelser, 
2020) 

Karriereperspektivet som valg 
og semantikken valg. 
 
Systemreference; psykiske sy-
stem. 
Eksplicit kobling til karriere. 
 
Valg ˥ tilfældighed 
Aktiv ˥ inaktiv 

 Program-
matisk lære-
plansni-
veau: 

”Studie- og karriereperspek-
tivet indeholder de aktivite-
ter, hvor eleverne bliver ori-
enteret om og arbejder med 
valg i forbindelse med ud-
dannelse samt fremtidig kar-
riere og erhverv.” (Børne- og 
undervisningsministeriet, 
2019a) 
 

Karriereperspektivet som valg 
og semantikken valg. 
 
Systemreference; socialsy-
stem. 
Eksplicit kobling til karriere. 
 
Valg ˥ tilfældighed 
Aktiv ˥ inaktiv 

 Praktisk læ-
replansni-
veau: 

” Så den der refleksion. Ev-
nen og modet til at træffe et 
valg. Så, der er i virkelighe-
den også en masse associati-
onskompetence i det. Men.. 
Jeg er med på, at selvfølgelig 
skal jeg i min biologiunder-

Primært; Karriereperspekti-
vet som valg  
 
Systemreference; psykiske sy-
stem. 
Eksplicit kobling til karriere. 
 
Aktive valg ˥ inaktiv føren 
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visning, min kemiundervis-
ning, illustrere hvad faget 
kan bruges til. Men det er 
bare ikke noget nyt. Så det 
nye for mig ville være den 
der valgkompetence, den der 
livskompetence, der ligger i 
at turde træffe valg. Så kan 
jeg få det med ind via karrie-
relæring, fint for mig, så må 
de sådan set godt kalde det 
dét” (Interview II, Poul, 
35:14,0 - 36:18,9) 

 

Læ-
ring 

Politisk læ-
replansni-
veau: 

”Karrierelæring skal foran-
kres i 
det daglige arbejde med fa-
gene, når det er relevant i 
forhold til at opfylde de fag-
lige mål. Eleverne skal opnå 
indsigt i fagenes anvendelse i 
det omgivende samfund, så 
de får konkrete erfaringer 
med faget i praksis. Karriere-
læring kan endvidere ske via 
praktikophold og samarbejde 
med institutioner eller virk-
somheder og skal suppleres 
af bedre muligheder for indi-
viduel vejledning, som skal 
give eleverne forståelse for 
egne karriereperspektiver og 
mulige uddannelsesvalg.” 
(Undervisningsministeriet, 
2016, s. 22) 

Primært; Karriereperspekti-
vet som læring. 
Sekundært; Semantikken læ-
ring. 
 
Systemreference; psykiske sy-
stem. 
Eksplicit kobling til karriere. 
 
Læring ˥ udvikling 
Intenderet ˥ ikke-intenderet 
 

 Program-
matisk lære-
plansni-
veau: 

”Der, altså vi har masser for-
skellige materialer, som vi 
prøver at bruge, når vi prø-
ver at illustrerer over for 
skolerne, at de skal prøve at 
tænke karrierelæring ind på 
en ny måde, både med hen-
syn til livsduelige valg og 
egne styrker og.. udfordrin-
ger og.. livslangt læringsper-
spektiv.” (Uddrag fra inter-
view med LK, 52:09-53:59) 

Primært; Semantikken læ-
ring.  
Sekundært; Karriereperspek-
tivet som læring 
 
Systemreference; socialsy-
stem. 
Eksplicit koblet til karriere. 
 
Åben ˥ lukket 
Bedre ˥ værre 
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 Praktisk læ-
replansni-
veau: 

”Øhm, jeg tænker da helt sik-
kert at der er alle mulige ste-
der, hvor det forbinder sig. 
Fordi det jo også handler om, 
om man kan samarbejde og 
så videre. Og det også hand-
ler om at man lige får den 
der refleksionsøvelse og sum-
meøvelser der gør, at man 
lige tænker sig selv ind i det. 
Og på den måde er det også 
et redskab til at opnå noget 
karrierelæring i virkelighe-
den, ikke. Og så er det jo også 
bare helt essentielt for den 
gode undervisning at fast-
holde deres opmærksomhed. 
De får jo ikke lært noget, hvis 
man ikke tænker det ind. ” 
(Interview I, Maja, 14:52-
15:31) 
 

Primært; Karriereperspekti-
vet som læring  
Sekundært; Semantikken læ-
ring. 
 
Systemreference; psykisk sy-
stem.  
Eksplicit koblet til karriere. 
 
Bedre ˥ værre 
 

Udvik-
ling 

Politisk læ-
replansni-
veau: 

”Stk. 3. Uddannelserne skal 
have et dannelsesperspektiv 
med vægt på elevernes udvik-
ling af personlig myndighed. 
Eleverne skal derfor lære at 
forholde sig reflekterende og 
ansvarligt til deres omver-
den: medmennesker, natur 
og samfund samt til deres 
udvikling. Uddannelserne 
skal tillige udvikle elevernes 
kreative og innovative evner 
og kritiske sans” (Bekendtgø-
relse af lov om de gymnasiale 
uddannelser, 2020) 

Aktiv udvikling; hverken se-
mantikken udvikling eller 
karriereperspektivet som ud-
vikling.  
 
Systemreference; psykisk sy-
stem. 
Implicit koblet til karriere. 
 
Intenderet forandring ˥ ikke-
intenderet forandring  
Personlig udvikling ˥ stilstand 
Myndig ˥ umyndig 

 Program-
matisk lære-
plansni-
veau: 

”Karriereperspektivet rum-
mer således helt overordnet 
tre dimensioner: (…) indivi-
duelle refleksioner om evner 
og interesser, muligheder og 
begrænsninger” (Børne- og 
undervisningsministeriet, 
2019a) 
 

Primært; Semantikken udvik-
ling. 
 
Systemreference; psykisk sy-
stem. 
Eksplicit koblet til karriere. 
 
Intenderet forandring ˥ ikke-
intenderet forandring  
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Personlig udvikling ˥ stilstand 
 

 Praktisk læ-
replansni-
veau: 

”Ja, specielt når de kommer i 
3. g så må der også være et 
ansvar der hviler på dem. Vi 
kan præsentere dem for en 
masse ting, men de skal også 
være aktive [er de det?] 
[nogle er, andre er overhove-
det ikke. Kan også have noget 
med modenhed. Der kan 
huen være fin, og så kan de 
måske blive klogere efter 
gymnasiet]” (Interview II, As-
ger, 39:56-40:43 
 

Primært; Karriereperspekti-
vet som udvikling. 
 
Systemreference; psykisk sy-
stem. 
Eksplicit koblet til karriere 
 
Ikke-intenderet forandring ˥ 
intenderet forandring 
 

Foran-
dring 

Politisk læ-
replansni-
veau: 

”Eleverne skal derigennem 
opnå forudsætninger for ak-
tiv medvirken i et demokra-
tisk samfund og forståelse for 
mulighederne for individuelt 
og i fællesskab at bidrage til 
udvikling og forandring samt 
forståelse af såvel det nære 
som det europæiske og det 
globale perspektiv.” 
(Bekendtgørelse af lov om de 
gymnasiale uddannelser, 
2020) 

Primært; Karriereperspekti-
vet som forandring. 
Sekundært; Semantikken for-
andring. 
 
Systemreference; psykisk sy-
stem. 
Implicit koblet til karriere. 
 
Forandring ˥ stilstand 
 
 

 Program-
matisk lære-
plansni-
veau: 

”Arbejdet med studie- og kar-
riereperspektivet rummer så-
ledes et dannelsesperspektiv, 
idet det bidrager til elevernes 
udvikling af personlig myn-
dighed og deres evne til at 
forholde sig reflekterende og 
ansvarligt til deres egen ud-
vikling samt til deres omver-
den.” (Børne- og under-
visningsministeriet, 2019a) 

Primært; Karriereperspekti-
vet som forandring. 
Sekundært; Semantikken for-
andring  
 
Systemreference; psykisk sy-
stem. 
Eksplicit koblet til karriere. 
 
Myndig ˥ umyndig 

 Praktisk læ-
replansni-
veau: 

” Det er hvert fald min erfa-
ring, at det er godt at lade 
eleverne møde den verden 
der er uden for, og faktisk 
også give dem ansvar for no-
get i den verden uden for.” 

Primært; Semantikken foran-
dring  
Sekundært; Karriereperspek-
tivet som forandring. 
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(Interview II, Tom, 25:35-
27:39) 

Systemreference; psykisk sy-
stem. 
Eksplicit koblet til karriere. 
 
Verden ˥ skole 
Ansvarlighed ˥ indifferens  

Tilpas-
ning 

Politisk læ-
replansni-
veau: 

”For mange studieretninger 
giver i dag ikke eleverne gode 
kort på hånden, når de skal 
søge videregående uddannel-
ser. Det betyder, at mange 
unge tvinges til at gå omveje 
i uddannelsessystemet. Det 
kan for eksempel være gym-
nasiale suppleringskurser 
(GSK), som forsinker ele-
verne i deres uddannelse. 
Forligskredsen er enig om, at 
elevernes valg af studieret-
ning skal være mere oversku-
eligt, og at studieretningerne 
skal give direkte adgang til 
videregående uddannelser 
inden for beslægtede fagom-
råder.”  (Undervisningsmini-
steriet, 2016, s. 11) 
 

Primært; Karriereperspekti-
vet som tilpasning. 
 
Systemreference; socialsy-
stem 
Implicit koblet til karriere – 
den lige vej. 
 
Gode veje ˥ dårlige veje 

 Program-
matisk lære-
plansni-
veau: 

”Studie- og karriereperspek-
tivet indeholder de aktivite-
ter, hvor eleverne bliver ori-
enteret om og arbejder med 
valg i forbindelse med ud-
dannelse samt fremtidig kar-
riere og erhverv.” (Børne- og 
undervisningsministeriet, 
2019a) 
 

Primært; Karriereperspekti-
vet som tilpasning 
 
Systemreference; socialsy-
stem 
Eksplicit koblet til karriere 
 
Faldende kompleksitet ˥ sti-
gende kompleksitet 

 Praktisk læ-
replansni-
veau: 

"Nej, jeg kan altså ikke blive 
verdensmester i matematik, 
men så kan jeg noget andet. 
Og så er det det, jeg vælger at 
fokusere på." (Poul, interview 
II).   

Primært; Semantikken tilpas-
ning 
Sekundært; Karriereperspek-
tivet som tilpasning 
 
Systemreference; psykisk sy-
stem. 
Eksplicit kobling til karriere 
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Antagelse ˥ afvisning 

Tilfæl-
dighed 

Politisk læ-
replansni-
veau: 

”De gymnasiale uddannelser 
har til formål at give ele-
verne en stærk faglighed og 
studiekompetence. Men kra-
vene til de unges faglige og 
studiemæssige kompetencer 
både ændres og stiger. For-
ligskredsen er derfor enig om 
at styrke elevernes faglige 
færdigheder, kundskaber og 
opdatere fagligheden i de 
gymnasiale uddannelser, så 
den er i takt med samfunds-
udviklingen og ruster ele-
verne til at tage en videregå-
ende uddannelse. Gennem et 
alsidigt arbejde med faget 
skal eleverne opnå en dybde-
forståelse af fagets kernestof 
og et højt niveau af viden.” 
(Undervisningsministeriet, 
2016, s. 21) 

Primært; Semantikken tilfæl-
dighed. 
 
Systemreference; psykisk sy-
stem. 
Implicit koblet til karriere. 
 
Minimering af tilfældighed ˥ 
overraskelser 
 

 Program-
matisk lære-
plansni-
veau: 

”Øhm. Og der handler karrie-
relæring i virkeligheden om 
at gøre det mere realistisk i 
forhold til det her, så de slap-
per lidt mere af i forhold til 
det, så de kan se de mulighe-
der der er. ” (Uddrag fra in-
terview med LK, 1:09:58-
1:12:24) 

Primært; Karriereperspekti-
vet som tilfældighed. 
 
Systemreference; psykisk sy-
stem. 
Eksplicit koblet til karriere. 
 
Realistisk ˥ urealtisk 
 

 Praktisk læ-
replansni-
veau: 

”Altså, hvordan er det, man 
navigerer i sit liv? Hvis står 
hele tiden i nogle dikotomier, 
hvor vi skal vælge den ene vej 
eller den anden vej. Og der er 
sjældent én rigtig vej. Den 
ene fører bare et sted hen, 
den anden fører et andet sted 
hen. Det kan også være, at de 
krydser længere fremme. Det 
kan man ikke videre på det 
der tidspunkt, hvor man skal 
vælge. Og det kræver det 

Primært; Karriereperspekti-
vet som tilfældighed. 
 
Systemreference; psykisk sy-
stem. 
Eksplicit koblet til karriere. 
 
Antagelse ˥ afvisning 
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mod, at man ikke bare lader 
værre med at vælge.” (Inter-
view II, Poul, 32:43-35:00) 

Læreplansteoretiske koder  
Orden Politisk læ-

replansni-
veau: 

”Undervisningen skal, hvor 
det er relevant, indeholde 
forløb og faglige aktiviteter, 
der styrker elevernes evne til 
at håndtere valg og over-
gange i uddannelsessyste-
met.” (Bekendtgørelse af lov 
om de gymnasiale uddannel-
ser, 2020) 

Eksplicit koblet til karriere. 
 
Valg ˥ alt andet 

 Program-
matisk lære-
plansni-
veau: 

”Elevernes arbejde med stu-
die- og karriereperspektivet 
er nært forbundet med arbej-
det i fagene, i flerfaglige for-
løb og i øvrige aktiviteter, 
som er organiseret af institu-
tionen til styrkelse af elever-
nes viden om og forståelse 
for fagenes rolle i videreud-
dannelse og erhverv.” 
(Børne- og undervisningsmi-
nisteriet, 2019a) 
 

Eksplicit koblet til karriere. 
 
Bedre ˥ værre  
 

 Praktisk læ-
replansni-
veau: 

”Det synes jeg virkelig man 
skal ruste dem til; du har 
altså et ansvar for dine hand-
linger - og det kan godt være 
man skal gå på kompromis 
med nogle ting, men man kan 
ikke koble et personligt an-
svar fra sit liv.” (Interview II, 
Marie, 46:48-51:31) 

Eksplicit koblet til karriere 
 
Bedre ˥ værre  
Dannelse ˥ uddannelse 

Ræk-
ke-
følge 

Politisk læ-
replansni-
veau: 

”Der er mange veje at gå, når 
man som ung er færdig med 
folkeskolen og skal træffe 
valg om uddannelse og job 
(…). Den ene vej er ikke bedre 
end den anden. Men det skal 
være tydeligt for de unge, 
hvad de enkelte ungdomsud-
dannelser rummer af mulig-
heder, og hvilke krav, der 

Eksplicit koblet til karriere. 
 
Nutid ˥ fremtid 
Liv ˥ skole 
Rigtig vej ˥ forkert vej 
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stilles.” (Undervisningsmini-
steriet, 2016, s. 1). 

 Program-
matisk lære-
plansni-
veau: 

”Gennem arbejdet med de 
faglige mål samt fagenes ker-
nestof og supplerende stof 
opnår eleverne viden om og 
erfaringer med fagenes an-
vendelse i videregående ud-
dannelser, erhverv og øvrigt 
samfundsliv. På baggrund 
heraf kan eleverne reflektere 
over deres egne muligheder 
og interesser i forhold til vi-
dere studier og mulige senere 
arbejdsområder og erhverv.” 
(Børne- og undervisningsmi-
nisteriet, 2019a) 
 

Eksplicit koblet til karriere. 
 
Nutid ˥ fremtid 
Skole ˥ liv 
 
 

 Praktisk læ-
replansni-
veau: 

”NÅR det er relevant for at 
opfylde de faglige mål. Fordi 
nu bliver det ikke gjort side-
ordnet, nu bliver karrierelæ-
ring trods alt gjort underord-
net ift mit fag. Og det kan jeg 
godt lide og det er sådan jeg 
synes det skal være. Ellers 
synes jeg det bliver - uden at 
sige noget dårligt om det - 
det bliver HHX om igen.” 
(Uddrag fra interview II, 
Christian) 

Eksplicit koblet til karriere 
 
Sideordnet ˥ underordnet 
Fag ˥ erhverv 
Uddannelse ˥ verden 

Ud-
valg 

Politisk læ-
replansni-
veau: 

”Eleverne skal opnå indsigt i 
fagenes anvendelse i det om-
givende samfund, så de får 
konkrete erfaringer med fa-
get i praksis.” (Under-
visningsministeriet, 2016) 

Systemreference; psykisk sy-
stem. 
Eksplicit koblet til karriere. 
 
Anvendelse ˥ ikke anven-
delse 

 Program-
matisk lære-
plansni-
veau: 

”Arbejdet med studie- og kar-
riereperspektivet rummer så-
ledes et dannelsesperspektiv, 
idet det bidrager til elevernes 
udvikling af personlig myn-
dighed og deres evne til at 
forholde sig reflekterende og 
ansvarligt til deres egen ud-

Systemreference; psykisk sy-
stem. 
Eksplicit koblet til karriere. 
 
Dannelse gennem uddannelse 
˥ Uddannelse gennem dan-
nelse 
Individ ˥ samfund  
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vikling samt til deres omver-
den.” (Børne- og under-
visningsministeriet, 2019a) 

 Praktisk læ-
replansni-
veau: 

[ja, når de starter på gym. så 
skal de også have lov til at 
fordybe sig socialt og fagligt, 
uden at de med det samme 
skal se uddannelses som et 
instrument til senere karri-
ere. Der skal være noget af 
det, men ikke i uge 2 på gym-
nasier. Det er helt overkill. 
Man kunne også se på ele-
verne synes det var lidt mær-
keligt, at skulle tænke over 
deres karriere.] (Interview II, 
Franz, 12:09- 12:52) 
 

Systemreference; psykisk sy-
stem. 
Eksplicit koblet til karriere. 
 
Dannelse gennem uddannelse 
˥ Uddannelse gennem dan-
nelse 
Individ ˥ samfund  
Moden ˥ umoden 
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Bilag 13 – Lærerportrætter 
Lærere på Storbygymnasiet 

Åge – underviser i matematik og engelsk 

Åge underviser i matematik og engelsk på Storbygymnasiet, og har været lærer siden 

2010. Mellem universitetet og gymnasielærerjobbet var han et år på det private ar-

bejdsmarked, men fandt hurtigt ud af, at han ikke ønskede at have klassisk kontor-

arbejde på sigt. Valget faldt på gymnasielærer, da han gerne ville have en alsidig 

stilling, der indebar kontakt med mennesker. I sin undervisning og sin omgang med 

eleverne, er den personlige relation vigtig for Åge, der kan se, at den biddraget posi-

tivt til læringen og giver en bedre oplevelse i klasserummet. Med den positive rela-

tion skabes der ifølge Åge en opmærksomhed og en lydhørhed, der på sigt gør det 

nemmere at være en autoritet, da eleverne respekterer ham som person. Han frem-

hæver, at noget af det vigtigste, man bør få med sig gennem studentereksamen er 

kritisk sans, og evnen til at navigerer i samfundet – både ift. de unges kommende 

karriere og arbejdsliv, men også i forhold til deres liv generelt.  

Franz – underviser i samfundsfag 

Franz underviser blandt andet i samfundsfag på Storbygymnasiet. Han har været 

gymnasielærer i lidt over ti år – størstedelen af tiden har han været på Storbygym-

nasiet. Franz fik lyst til at blive gymnasielærer, mens han selv gik i gymnasiet, men 

forsøgte alligevel at søge andre stillinger efter universitetet. Franz er næsten gået 

direkte igennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet, og han beskriver, 

hvordan han senere har fortrudt, at han ikke trak studietiden længere ud, da han 

havde en ”super god studietid”. Den erfaring deler han med sine studerende, eksem-

pelvis ved at komme med ’gammelmandsråd’ om, at studielivet også er værdifuldt i 

sig selv, og at det ikke blot er et middel til en karriere bagefter. 

Marie – underviser i dansk 

Marie underviser i dansk og religion på Storbygymnasiet, og har arbejdet som gym-

nasielærer siden slutfirserne. Marie fortæller, at hun ikke havde en brændende drøm 
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om at blive gymnasielærer, men at hun vidste at hun ville undervise i og formidle 

danskfaget. Hun beskriver litteraturen som sit hjertebarn og som en del af et større 

dannelsesprojekt. Dannelsesaspektet finder hun mere og mere vigtigt i forhold til 

unges uddannelses- og livsperspektiv, da det kan ruste dem til at leve et godt liv, 

hvor de kan sige fra og ikke lader sig føre. I sin undervisning perspektiverer Maja 

ofte ældre litteratur til (elevernes) nutid og hun tager ofte klasserne med ud af huset.   

Lærerne på provinsgymnasiet: 

Asger – underviser i historie og idræt 

Asger underviser i blandt andet historie på Provinsgymnasiet. Han startede med at 

læse idræt på universitetet, da det var dét fag, der interesserede ham mest efter endt 

gymnasieuddannelse.  Dernæst tog han et sidefag i historie. Han havde ingen planer 

om at skulle være gymnasielærer, mens han studerede, da han i hvert fald ikke skulle 

”ud at sidde med sådan nogle besværlige børn og unge”.  Allerede under studiet fik 

han dog vikararbejde som gymnasielærer, og efter et par år som højskolelærer, endte 

han tilbage i gymnasieskolen. Han har omkring ni års erfaring som lærer. I sin un-

dervisning forsøger Asger at få eleverne på banen, og han opfordrer dem gerne til at 

tage et sabbatår inden de læser videre, blandt andet ved at opfordrer dem til at 

komme ud og opleve verden. Her trækker han på sin egen erfaring, og fremhæver, 

at det kan være sundt ’lige at lave noget andet’ inden man skal læse videre. 

Maja – underviste i dansk og psykologi. 

Maja var underviser i dansk og psykologi på Provinsgymnasietog. Allerede mens 

Maja selv gik i gymnasiet vidste hun, at hun ville være gymnasielærer, og hun orien-

terede sig primært mod aktiviteter, der pegede mod et job i gymnasieskolen. Maja 

blev færdiguddannet fra universitetet i 2014. Maja vil gerne opfordrer eleverne til at 

holde et sabbatår, ”men jeg siger, at det er uden for referat”– og hun ønsker ikke at 

presse eleverne gennem uddannelsessystemet hurtigst muligt, da hendes indtryk er, 

at man kan have godt af et sabbatår eller to, for at blive afklaret. Som lærer, ser hun 

det som hendes opgave at være der for eleverne og se hvad deres behov er her og nu. 
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Mellem observationsperiode 1 og 2 valgte Maja selv at sige sit job som gymnasielæ-

rer op, uden at vide, hvad hun nu skulle. 

Henrik – underviser i matematik 

Henrik underviser blandt andet i matematik på Provinsgymnasiet. Foruden sin stil-

ling som gymnasielærer på Provinsgymnasiet – hvor han har været i over tyve år – 

har han taget en masse ekstra opgaver på sig, herunder undervisning på videregå-

ende uddannelser, et forskningsophold, og sociale og organisatoriske poster på gym-

nasiet, og har haft ”ganske travlt i alle de år”. Han synes Provinsgymnasiet er en 

fantastisk arbejdsplads, hvor der er struktur, styr på tingene, orden, samt mulighe-

der og frihed til at prøve nye ting af med fuld opbakning fra ledelsen. Henrik nyder, 

at hjælpe eleverne med at få brikkerne til at falde på plads, blandt andet i gymnasiets 

lektiecafé. Han beskriver størstedelen af eleverne på skolen som meget strømlinede 

unge, der er nemme at have med at gøre. Henrik er bevidst om, at matematik kan 

være et meget abstrakt og svært forståeligt fag for mange elever, men mener at det 

er vigtigt, at forstå matematik og den matematiske tankegang som et underliggende 

værktøj, blandt andet fordi matematik spiller en vigtig rolle i samfundet og i mange 

faglige sammenhænge.  

Christian – underviser i engelsk 

Christian underviser blandt andet i engelsk på Provinsgymnasiet. Han har arbejdet 

som gymnasielærer siden midten af 10’erne. Christian beskriver, hvordan tanken 

om at blive gymnasielærer ’sneg sig ind’ i løbet af studietiden, da han med to hum-

nasistiske fag havde en god chance for at komme ud i gymnasieskolen. Da chancen 

for at gymnasielærerjob bød sig, endte han med at få pædagogikum og blive hæn-

gende, da han godt kan lide jobbet. I et interview beskriver Christian, hvordan gym-

nasielærere i grunden samarbejder meget lidt og arbejder meget autonomt, og at det 

i forlængelse heraf kan være svært at italesætte de usikkerheder, man kan have som 

ny lærer. Efter noget tid hviler han dog mere i rollen som gymnasielærer, blandt 

andet fordi han har accepteret, at der, ifølge ham, er grænser for, hvor meget han 

kan påvirke eleverne rent fagligt. 



 

 

350 

 

Lærerne på udkantsgymnasiet: 

Lone – underviser i matematik 

Lone underviser i matematik på udkantsgymnasiet. Adspurgt hvad hendes vej til 

gymnasielærerjobbet har været, svarer Lone, at hun altid bare har gået i skole, og 

har vidst at hun ville være lærer siden 3. klasse, og aldrig har forestillet sig, at hun 

skulle være andet. Lone er i 60’erne og har arbejdet i uddannelsessystemet siden 

hun blev færdiguddannet. På papiret tog det hende 14 år at gennemfører sine vide-

regående uddannelser, da hun arbejdede en del undervejs i studietiden. Lone siger 

selv, at hun ikke har en karriere, men et job som hun godt kan lide. Hun beskriver, 

hvordan hun aldrig har haft lyst til at stige i graderne eller være leder, men føler, at 

hun er hvor hun skal være.  Hun beskriver, hvordan de som undervisere på et lille 

gymnasium har bedre mulighed for at se den enkelte elev og få dem igennem gym-

nasiet. 

Tom – underviser i dansk 

Tom underviser i dansk og billedkunst på udkantsgymnasiet, og har arbejdet som 

gymnasielærer siden startfirserne. Både Toms hovedfag og bifag læste han på grund 

af interesse, og han fik job som gymnasielærer, fordi det stort set var den eneste 

retning, hvor man kunne få et levebrød, med hans fagkombination. Tom arbejder 

passioneret med at forbinde undervisningen inden for skolens mure med blandt an-

det det lokale kultur- og foreningsliv. Han forsøger at skabe rum til, at eleverne føler 

sig støttet, hjulpet og anerkendt, blandt andet ved at se, rose og snakke med eleverne 

– ikke kun de gode elever i undervisningen, men også de elever, der er gode i det 

sociale liv på skolen og i lokalsamfundet. Han vil meget gerne være med til at vise 

eleverne, at man også kan få et godt liv i yderområderne efter endt videre uddan-

nelse, blandt andet fordi der er plads til alle og alle kan bidrage med noget. 

Poul – underviser i biologi og kemi 
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Poul underviser i biologi og kemi på udkantsgymnasiet, og har gjort det siden start 

10’erne. Han har tidligere arbejdet med forretningsudvikling i det private erhvervs-

liv, men blev fyret i forbindelse med finanskrisen. Efter fyringen vendte han sig mod 

undervisergerningen, da han altid havde været glad for at undervise. Han er glad for 

at bo i et yderområde, hvor han kan dyrke alle sine private interesser. I sin daglige 

undervisning siger Poul efter ”the middle of the road” og udfordrer de stærkeste ele-

ver og hjælper de svageste gennem stilladsering. Desuden ser han det som en væ-

sentlig del af gymnasielærerjobbet, at udvikle elevernes evne til at agerer som kriti-

ske, bredt informerede og alment dannede samfundsborgere. 
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Bilag 14 – Oversigt over transskriberede inter-

views  

I de følgende 24 bilag følger transskriptionerne af hhv. interview med læringskonsulen-

ten, lærerinterviews (interview et og to) samt elevinterviews. Som redegjort for i selve 

afhandlingen 

Bilagsnummer Case-gymna-
sium 

Navn Interview 
nr. 

15 x Læringskonsulent 1 
16 Storby Åge 1 
17 Storby Åge 2 
18 Storby Franz 1 
19 Storby Franz  2 
20 Storby Marie 1 
21 Storby Marie 2 
22 Provins Asger 1 
23 Provins Asger 2 
24 Provins Maja 1 
25 Provins Maja 2 
26 Provins Henrik 1 
27 Provins Henrik 2 
28 Provins Christian 1 
29 Provins Christian 2 
30 Udkant Lone 1 
31 Udkant Lone 2 
32 Udkant Tom 1 
33 Udkant Tom 2 
34 Udkant Poul 1 
35 Udkant Poul 2 
36 Storby Elevinterviews (gruppe) 1 
37 Provins Elevinterviews (gruppe) 1 
38 Udkant Elevinterviews (gruppe) 1 

 

 

 

 


