Skabelon til forløb med karrierelæringsaktiviteter
Alle karrierelæringsaktiviteter skal indeholde følgende 4 elementer
1. En introduktion til hvorfor aktiviteten bliver afviklet og begrundelse for at der arbejdes med
karrierekompetencen.
2. Elevernes egen refleksion over hvad de forventer der vil komme ud af forløbet.
3. En aktivitet der sætter karriereovervejelser i gang hos eleverne og som eleverne aktivt opsøger
viden i forhold til.
4. Efterrefleksion over hvad eleverne har fået ud af forløbet ift. karrierelæring

1. Introduktion
Fokus:
Forklaring af hvorfor der skal arbejdes med karrierelæring
Introduktion til forløbet.
Både det faglige indhold og det karrierefaglige indhold introduceres. Hvad er det lærerne forventer at
eleverne får ud af forløbet, og hvorfor er det vigtigt at beskæftige sig med?
Følgende skal kommunikeres til eleverne:
Lærernes forventning: At eleverne gennem forløbet får taget hul på overvejelser over hvilke valg man
træffer i forhold til sin fremtid.
At man prøver af, hvad er tiltrækkende ved en uddannelse eller et bestemt job og hvad er ikke
tiltalende ved den uddannelse eller det job der bliver præsenteret.
Det kan både være det faglige, men det kan også være de arbejdsformer der er i uddannelsen eller
arbejdet, det kan være de livsformer der er typiske i erhvervet
Aktiviteten skal give elever mulighed for at blive inspireret og udfordret af de valg, som
andre/rollemodeller har truffet tidligere.
Aktiviteten skal give indblik i konkrete uddannelsesvalg og studie- og arbejdsliv, men også i de
erfaringer som man gør sig, når man vælger forkert eller ikke kan få sit første uddannelsesvalg
opfyldt.
Aktiviteten skal inspirere elever til at tale sammen om erhvervs- og studievalg og reflektere over de
muligheder og drømme de selv har.
Evt. studievalg inddrages

2. For-refleksion
Fokus:
Sætte tanker i gang hos eleverne om deres egen karrierelæring
Skriveøvelse hvor eleverne skal skrive i 10 minutter om nedenstående spørgsmål
•
•
•

Beskriv din umiddelbare reaktion, da du hørte om forløb X.
Skriv derefter dine forhåbninger til, hvad forløb X kan give dig?
Hvad kan du gøre for at det bliver relevant for dig?

3. Studiebesøg/Virksomhedssamarbejde/anden aktivitet
Fokus: Udarbejde spørgsmål og stille spørgsmål
I alle karrierelæringsforløb med eksterne skal der stilles spørgsmål til de eksterne som aktiviteten
laves sammen med eller indsamles data på andre måder f.eks. observationer.
Eleverne igangsættes med at udarbejde spørgsmål inden aktiviteten går i gang og inden mødet med
de eksterne
Det kan gøres på baggrund af en øvelse som foreslået nedenfor eller på andre relevante måder.
Ide til virksomhedssamarbejde og rollemodeller der er i arbejdslivet
Brug refleksionsøvelsen ”4 måder at leve på”1
Lav øvelsen og få eleverne til efterfølgende på baggrund af deres diskussioner at udarbejde et antal
spørgsmål til de eksterne.
Lav øvelsen og få eleverne til efterfølgende på baggrund af deres diskussioner at udarbejde et antal
spørgsmål til de eksterne.
I samarbejde med eksterne vil der altid være to historier der kan spørges ind til, det skal eleverne
gøre opmærksomme på, når de udarbejder spørgmål.
”den faglige historie” Den handler om virksomheden, uddannelse, organisering, produkt mm. Den
understøtter den del af karrierelæring som omhandler ”viden om og erfaringer med uddannelse, fag
og job”2
”den personlige historie” Den handler om rollemodellens studie- og erhvervsmæssige valg og
erfaringer og understøtter den del af karrierelæring som omhandler ”viden om og erfaringer med
mig” og ”erfaringer med mine handlinger og beslutninger”3

4. Efterrefleksion
Fokus: Opsamling
Som afslutning på forløbet samles op på aktiviteterne og hvad eleverne har fået ud af forløbet.
Individuel skriveøvelse hvor eleverne skal skrive 10 minutter om nedenstående spørgsmål
•
•
•
•

Beskriv kort en episode eller en situation i forløbet, som har gjort indtryk på dig
Forklar hvad det var ved denne episode eller situation, der fangede dig.
Overvej hvad episoden eller situationen har lært dig.
Gør dig til sidst tanker om hvilke spørgsmål, den har rejst.

Dialog om refleksionsøvelserne
• Læs både din første og sidste tekst igennem og tal med din sidekammerat om følgende
spørgsmål:
• Hvad betød det, at jeg havde skrevet tankerne ned, før vi gik i gang?
• Hvordan passede mine forhåbninger fra starten med, hvad jeg syntes, at jeg lærte?
• Hvad har denne skriveøvelse lært mig?
Refleksionsøvelser, øvelse 1 (4 måder at leve på) www.karrierefokus-gym.dk
CEFU Prototypeværktøj www.karrierefokus-gym.dk/forskning
3 CEFU Prototypeværktøj www.karrierefokus-gym.dk/forskning
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