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Afklaring og vejledning på FGU

• Afklaring og vejledning som et didaktisk princip:
”Der er både i og uden for undervisningen en løbende dialog med 
eleverne om deres retning mod uddannelse og beskæftigelse. Der 
vil blive lagt vægt på, at eleverne løbende inddrager deres læring 
og øvrige erfaringer til at kvalificere deres valg.” – Fra Vejledning til de 

15 didaktiske principper for FGU

• Vejlederrollen på FGU if. Marianne Tolstrup m.fl. (2021):

• Vejledning handler om at lede på vej:
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Vejvisning:
Anvisende, 
dirigerende og 
rådgivende 

Vejsøgning:
Refleksion, 

selvstændighed, 
dannelse, 

handlekompetence

Vejledning på 
FGU
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• Uddelegeret vejledning (Tolstrup et al. 2021):

• Vejledningsopgaven er fordelt ud på undervisere og vejledere og udøves 
derfor både parallelt og sammen med andre.

• Det skaber et mylder af vejledningspositioner på FGU:

Vejleder som 
administrativ 
medarbejder

Faglærer som 
vejleder

Almen lærer 
som vejleder

Egu-vejleder

Studievejleder

Kontaktlærer 
som vejleder

Gennemførelses-
vejleder

Uddelegeret vejledning på FGU

Ordblinde-
vejleder



Hvordan bliver skolehverdagen 
meningsfuld for FGU-eleverne?

Aaron Antonovsky: 
Sence of Coherence/ Oplevelse af sammenhæng:

1) Begribelighed 

2) Håndterbarhed 

3) Meningsfuldhed

Hans Inge Sævareid: God vejledning er at drage omsorg for den 
anden ved både at fokusere på information, kompetencer og 
følelser.   
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-viden

-holdning/følelse

-handling/kunnen



Summeøvelse to og to:

• Hvilke vejledningspositioner indtager I, når I vejleder?

• Placer dem på nedenstående skala

• Har I en foretrukken placering på skalaen at vejlede fra?  
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Vejvisning:
Informerende, 
instruerende, 

handleanvisende, 
dirigerende og 

rådgivende 

Vejsøgning:
Fokus på refleksion, 

selvstændighed, dannelse, 
handlekompetence og 

meningsfuldhed

?
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Læringsorienteret uddannelsesvejledning og 
karrierelæring 

• Fokusskifte fra valg til læring

”Hele forudsætningen for at tale om karrierelæring og karrierekompetence er et 
helhedsperspektiv på den unge og dennes livsbane forstået som sammenhængen 

mellem liv, læring og arbejde.”
s.3 i Skovhus, R. B., Poulsen, B. K., Buland, T., & Svarva, R. K. (2016). På vej mod karrierekompetence: 
Inspirationshæfte med spørgsmål, som understøtter karrierelæring. VIA Program for karrierevejledning.

• Vejledningen skal understøtte:

• De unges konkrete erfaringer med uddannelse, arbejds- og fritidsliv

• De unges nysgerrighed og refleksion

”FGU er et langt karrierelæringsforløb”
s.2 i Lippert, T., Tolstrup, M., & Lund, L. (red.) (2021, jun. 2).)



Læringsorienteret uddannelsesvejledning og 
karrierelæring i praksis
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• Som undervisere:

• Hjælpe eleverne med at systematisere deres oplevelser og erfaringer

• Give de unge tro på, at de unge mestrer fremtiden, og at de er ok
som de er

• Lære de unge at håndtere forandringer og overgange 

• Som ledere:

• At bidrage til et narrativ om, at vejledning er en vigtig del af skolens 
opgave 

• At prioritere tid og ressourcer på vejledning og kompetenceudvikling
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Elevens trin 
igennem 
karrierelæring  
- Bill Laws 
taksonomi for 
karrierelæring.

På dansk bl.a. ved 
Udsyn i udskolingen, 
Rie Thomsen m.fl. 
(2016)
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Vejledningsgreb, der kan skabe nysgerrighed og 
refleksion



STUK har de seneste tre år interesseret sig 
for folkeskolen som fundament for valg af 
ungdomsuddannelse 

• Udviklingsprogram under nationalt program 
for udskoling og valg af ungdomsuddannelse 

• Blev hurtigt klart, at fokus ikke skulle 
lægges på valget, men på den inspirations-
og afklaringsproces, der går forud

• Den almindelige lærer som vejledningsaktør

• Vejledningsopgaven som noget, der foregår i 
den daglige undervisning

• At få øje på alt det, lærerne gør i forvejen, 
men som ikke kaldes vejledning – og at 
optimere det 
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Billede fra en kort video fra 
Måløvhøj Skole – se hele filmen 
her.

Konkrete eksempler på, hvordan vejlednings-
perspektivet kan komme ind i undervisningen 

Forløb om identitet, drømme, 
præstationskultur og idéen om det 

perfekte liv
- Dansk, billedkunst, samfundsfag

Projektforløb: Hvordan sikrer vi mad til 
alle på planeten i fremtiden? Hvilken 

rolle spiller professioner som kok, 
landmand, agronom? 

- Naturfag, dansk, matematik 

https://media.videotool.dk/?vn=25_2022030415261623747024073196


Eksempel på projektforløb, der passer godt 
sammen med karriererelæring 
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Udviklet af Mette Meyer 
og Malene Dalgaard, 
UngAUC, Aalborg 



Opgaver fra identitetsprojektet (billedkunst)

22. april 202213

Opstart i 
klassen 

Gruppe-
arbejde

Udviklet af Mette Rosenberg, 
Måløvhøj skole, Ballerup  



Opsamling
• Vejledning foregår i et spænd mellem vejvisning og vejsøgning

• Mange vejlederroller på FGU

• Vejledningsteorien betoner betydningen af, at eleverne oplever 
sammenhæng og meningsfuldhed

• Karrierelæring: fokusskifte fra valg til læring

• Der foregår rigtig meget vejledning i undervisningen, som ikke kaldes 
vejledning – stort potentiale for optimering 

• Et vejledningsperspektiv i undervisningen motiverer eleverne og skaber 
nysgerrighed og energi på fremtiden 



• Lippert, T., Tolstrup, M., & Lund, L. (red.) (2021, jun. 2). Vejlederrollen på 
FGU: Når alle nu skal være vejledere, hvad skal vejlederne så? UCL 
Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

• M., Petersen, V., & Løw, O. (2013): Kommunikation og samarbejde : i 

professionelle relationer (3. udgave). Akademisk Forlag.
• Vejledning der dur. Afsnit om vejledning i en FGU-kontekst.  – En del af 

podcasten: FGU der dur
• Skovhus, R. B., Poulsen, B. K., Buland, T., & Svarva, R. K. (2016). På vej mod 

karrierekompetence: Inspirationshæfte med spørgsmål, som understøtter 
karrierelæring. VIA Program for karrierevejledning.

• Sævareid, H. I. (2009). Om ”menneskearbejde” og ”ekspertarbejde” i 
vejledning. I: Til den andens bedste: Om vejledningens etik. Dansk 
Psykologisk Forlag.

• Her kan du se tre videoer om, hvordan forældre, lærere og eksterne 
samarbejdspartner kan hjælpe eleverne med karrierelæring

• Rie Thomsen video/ artikel ”fra pres og automatvalg til nysgerrighed og energi 
på fremtiden” 

• Poulsen, B. K., Thomsen, R., Buhl, R., & Hagmayer, I. A. (2016). Udsyn i 
udskolingen. KL.

Inspiration til mere viden om vejledning:

https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/124348342/Lippert_Tolstrup_2021_Vejlederrollen_p_FGU.pdf
https://www.spreaker.com/user/14009395/ny-vejleder-med-alle
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/107145963/P_vej_mod_karrierekompetence.pdf
https://vpt.dk/born-og-unge/se-videoer-om-karrierelaering
https://emu.dk/grundskole/overgange/springbraet-til-en-ungdomsuddannelse/fra-pres-og-automatvalg-til-nysgerrighed?b=t5-t28-t5429

