
1.
JEG OPDAGER

At sanse, opdage, 
få indtryk 

3.
JEG FOKUSERER

At være opmærksom på, 
hvad der er vigtigt for

 mig, at zoome ind

2.
JEG ORDNER

At bearbejde information,
sammenligne, opdage

sammenhænge 

4.
JEG FORSTÅR:

At forklare sammen-
hænge, at forudse
 hvilke handlinger, 
der fører til hvad

Karriere LÆRING
Her er de fire trin i
karrierelæring og
eksempler på
spørgsmål, der kan
skabe nysgerrighed og
refleksion:

Inspiration til flere gode
spørgsmål:

På vej mod karrierekompetencer
af Randi Skovhus, Bo Klindt

Poulsen m.fl.

- Hvad gør dig glad?
 
- Hvad gør dig trist?

 - Hvad laver du, når du
har det sjovt?

- Har du noget, du gør,
som
 får dig til at glemme tid
og sted?

- Hvilke typer opgaver
kan du godt lide at
arbejde med?

- Hvornår i løbet af en
skoledag trives du bedst?

 

- Har du gjort noget i
 din fritid, der gav dig
en ny forståelse af dig
selv? Noget som
overraskede dig?

- Hvad har du lyst til at
lære? Hvornår og
hvordan kan du lære
det?

- Hvad synes dine
venner/dine forældre,
du er god til?

- Hvilke ting kunne vi
gøre for, at du blev
klogere på uddannelse
og job?

- Hvordan trives du på
FGU? 

- Hvad er vigtigt for dig i
dit liv? 

- Hvilke værdier er vigtige
for dig nu? Og i
fremtiden?

- Hvor vigtigt er dit
(uddannelses-/job-) mål
for dig? Hvor meget vil
du yde for at nå det?

- Vil du helst have et trygt
og forudsigeligt liv, eller
ønsker du usikkerhed/
spænding/forandringer? 

- Tror du, at du kommer til
at ønske at skifte job
mange gange i løbet af
livet? 

- Ønsker du et job, som
varer hele livet? Hvorfor?

- Hvor vigtig tror du dit
arbejde vil være for dig, og
på hvilken måde?

- Hvad påvirker dit liv? På
hvilke måder påvirker du
selv dit liv?

- Tror du, at dit liv vil
forandre sig meget i løbet
af de næste år? På hvilke
måder?



FØR: UNDER: EFTER:

I par eller grupper
kan de unge

reflektere over,
hvordan de bruger
deres styrker i det
daglige.  De andre

kan hjælpe den
unge med at spotte
(måske nye) styrker

eller beskrive,
hvordan de ser den

enkelte unge
aktiverer sine

styrker  
 

Styrkekort fra:
Ressourcefokuseret

vejledning af 
 Marianne Tolstrup:
Dansk Psykologisk

Forlag, 2014

Her kommer eksempler på vejledningsgreb, der kan skabe 
nysgerrighed og refleksion:

Metakortene ligger
på gulvet, og de

unge står omkring
dem. Der stilles et

spørgsmål, alle
tager et kort og

besvarer derefter
spørgsmålet. 

Fx: 
Hvad glæder du

dig til?
Hvad tror du bliver
mest interessant?  

Hvad er mine
styrker? 

Brug af styrkekort i
undervisningen i de

faglige temaer 

Refleksioner
gennem
billeder

Brug billeder
(metakort) til

bearbejdning af
forventninger og

oplevelser 

De unge skal vælge
tre styrker ud af de
24 styrker. Få de
unge til at overveje,
hvornår hvilke
styrker er gode
sætte i spil? Er der
der skyggesider ved
styrkerne?
Spørg de unge:
Hvordan vil du
bruge dine styrker i
dette forløb?

 

Opfølgning i par eller
grupper, hvor de
unge reflekterer
over, hvordan de

brugte deres
styrker? Som

forventet eller kom
andre styrker i spil? 

 Fælles afrunding,
hvor de unge byder
ind med deres bud
på, hvorfor det er

vigtigt at kende sine
styrker

 Som evaluering af
forløbet kan metakort
eller de unges egne

billeder bruges. Print
de unges billeder ud

og følg
fremgangsmåden fra
"før". Svar på disse

spørgsmål med valg af
et billede:

Hvilke opgaver har
været mest

interessante?
Hvad kunne have

været bedre?
  Hvad har jeg lært om

mig selv i forløbet?

De unge kan tage
billeder af det, der

optager dem
under forløbet. 

Tag et billede af fx:
Noget du har lært

at lave/gøre
Noget der var

svært
Noget der var sjovt
Noget du ikke har

prøvet før

Systematisér vejledningsindsatsen fx ved at udvikle aktiviteter og forløb ud fra, hvad eleverne skal
arbejde med som forberedelse før, undervejs og som bearbejdning efter et forløb eller en aktivitet.

Find og print mange
forskellige billeder, der

kan illustrere noget
forskelligt afhængig af

øjnene, der ser  


