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Hvorfor karrierelæring i gymnasiet?
• Afklaring sker gennem afprøvning. Mange gymnasieelever har et behov for 

at ’prøve sig selv af’

• Der er et behov for at kvalificere de unges fremtidsforestillinger. 
Gymnasiet er som en ’black box’, hvor karriereafklaringen sættes på hold –
eller bliver den unges eget ansvar

• Karrierehåndtering er noget der skal læres og forventes at blive en stadig 
vigtigere kompetence. Og hvis ikke i gymnasiet, hvor skal de unge ellers 
lære det henne?



Hvad kan vi gøre i gymnasiet?

• Skabe rum for gymnasieelevernes fremtidsrefleksioner om uddannelse og 
job.

• Skabe mulighed for afklaring af kompetencer og muligheder undervejs i 
gymnasiet. 

• Lægge op til kritisk refleksion . . .?



Hvad er målet for den enkelte elev?

• Alle elever møder både korte, mellemlange og lange videregående 
uddannelser i løbet af gymnasietiden.

• Alle elever beskæftiger dig med faglige emner om uddannelse/karriere i 
(udvalgte) fag

• Alle eleverne får øget kendskab til og erfaring med arbejdsmarkedet og 
uddannelsesmarkedet. 

• Alle elever støttes i den personlige dannelsesproces. 

• Alle elever er motiveret til at fortsætte i uddannelse.



Karrierelæring og reformen

Fra den nye vejledning 2019:

• Elevernes 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.

• Gennem arbejdet med de faglige mål samt fagenes kernestof og supplerende stof opnår 
eleverne viden om og erfaringer med fagenes anvendelse i videregående uddannelser, 
erhverv og øvrigt samfundsliv. På baggrund heraf kan eleverne reflektere over deres egne 
muligheder og interesser i forhold til videre studier og mulige senere arbejdsområder og 
erhverv.

• Arbejdet med studie- og karriereperspektivet rummer således et dannelsesperspektiv, idet 
det bidrager til elevernes udvikling af personlig myndighed og deres evne til at forholde sig 
reflekterende og ansvarligt til deres egen udvikling samt til deres omverden.

• Arbejdet med studie- og karriereperspektivet styrker elevernes studiekompetence, idet det 
modner deres evne til at håndtere de mange valgsituationer, som de møder igennem 
gymnasiet og efterfølgende.



Karrierelæring og reformen

Fra læreplanen (2017) i latin C:

”Undervisningen skal give eleverne en bevidsthed om forskellige traditioner for 
erkendelse og viden som forberedelse til at foretage et selvstændigt og modent 
uddannelses- og karrierevalg.

(fra 3.2 Arbejdsformer)

Kort sagt: læreplanen lægger op til kritisk refleksion



Karrierelæring i de klassiske fag

Hvad kan vi konkret gøre:

1. Karrierelæring i forbindelse med museumsbesøg

2. Karrierelæring i forbindelse med besøg på universitetet eller Det Kongelige 
Bibliotek

3. Karrierelæring i forbindelse med et besøg i klassen af en universitetsstuderende

4. Karrierelæring i forbindelse med et forløb om ”Opdragelse, uddannelse og 
karriere i antikken”

Nu gennemgår vi snart mit forløb . . . Men først:



Karrierelæring og reformen

Citater fra vejledningen (2019) til latin C:

”Et centralt element i den græsk-romerske kultur var den filosofisk funderede 
dannelsestradition (græsk paideia, latin humanitas).”

”Helt overordnet rummer studie- og karriereperspektivet to dimensioner: For det 
første skal eleverne opnå en bevidsthed om fagets anvendelse i bred forstand, 
herunder at den stærke sproglige bevidsthed og den almendannelse, faget giver, 
også er karrierekompetencer. [. . . ] For det andet skal eleverne reflektere over 
egne muligheder, fx egne faglige styrker og svagheder, med henblik på at kunne 
træffe og gennemføre valg i forbindelse med senere studie- og karrierevalg og i et 
personligt perspektiv.”

(uddrag fra 3.2.3)



Et konkret forløb

”Cicero og Martial – skolegang og uddannelse”

Findes også på EMU:

https://emu.dk/stx/latin/fra-fagkonsulenten

https://emu.dk/stx/latin/fra-fagkonsulenten


Spørgsmål til gruppediskussion

1. Hvilke muligheder og udfordringer ser I i forhold til at inddrage karrierelæring i 
de klassiske fag?

2. Kunne I finde på at anvende (dele af) mit undervisningsforløb?
3. Giv bud på, hvordan man kan inddrage karrierelæring i andre 

undervisningsforløb i latin/græsk.

10 minutter 



Hjemmeside til (generel) inspiration

Besøg projektets hjemmeside:
www.karrierefokus-gym.dk

Billede fjernet af hensyn til Copyright

http://www.karrierefokus-gym.dk/


Hvad er innovation i gymnasiet?

Fra den nye vejledning 2019:

• ”Eleverne undersøger og afgrænser et fagligt, alment eller 
konkret/autentisk problem ved hjælp af faglig viden og faglige metoder.”

• ”Et fagligt problem kan være en problemstilling knyttet til bestemte 
områder i et fag som fx en problemstilling knyttet til formidling af fagligt 
stof til bestemte målgrupper. [. . . ] Under alle omstændigheder 
undersøges problemet med brug af faglig viden.”



Innovation og SRP
Fra vejledningen til SRP 2019:

• Det er en mulighed, men ikke et krav, at studieretningsprojektet kan indeholde 
innovation. 

• I et studieretningsprojekt med innovation vil udgangspunktet være, at eleven 
udvikler en løsning på et problem. Problemet kan være fagligt, alment, konkret 
og/eller autentisk. Det vil derfor være naturligt, at elevens problemformulering og 
den stillede opgaveformulering lægger op til, at eleven skal undersøge et problem 
og udarbejde og vurdere et innovativt løsningsforslag. Ved et innovativt 
løsningsforslag forstås, at forslaget har værdi for andre og tilfører den konkrete 
sammenhæng noget nyt. Forslaget behøver ikke at være nyt i absolut forstand, 
men skal bidrage med noget nyt i den konkrete sammenhæng. En eksisterende 
løsning fra en anden sammenhæng kan således tilføre et uløst problem noget nyt i 
den undersøgte sammenhæng.



Innovation i latin C
Fra læreplanen i latin C 2017:

”Efter begynderfasen indgår mere selvstændige arbejdsformer, der blandt andet 
forbereder eleverne til studieretningsprojektet, herunder også projektprægede forløb, 
hvor eleverne arbejder med bestemte problemstillinger eller innovative
løsningsforslag.” (3.2 arbejdsformer)

”Når latin C indgår i en to- eller treårig gymnasial uddannelse, er faget omfattet af det 
generelle krav om samspil mellem fagene og indgår i almen sprogforståelse i 
overensstemmelse med de regler, der gælder for dette forløb. Når faget er 
studieretningsfag, vælges og behandles dele af kernestof og supplerende stof, så det 
bidrager til styrkelse af det faglige samspil i studieretningen. Latin C indgår desuden i 
flerfaglige forløb, der forbereder eleverne til arbejdet med studieretningsprojektet. 
Ved tilrettelæggelsen af undervisningen inddrages elevernes viden og kompetencer 
fra andre fag.” (3.4 samspil med andre fag)



Innovation på OEG

- Foregår blandt andet i FS4

- For os er formålet også at uddanne elever, som vil arbejde aktivt for det 
fælles bedste – både lokalt, regionalt og globalt, og som vil og tør ændre 
og tage ansvar.

- Vi anvender Indexkompasset fra Design to Improve Life



Innovation i latin C og historie (FS4)

Overordnet emne og opgave: Køn og kærlighed i Romerriget.

I skal formidle viden om køn og kærlighed i Romerriget til et moderne publikum. I skal 
gøre viden om køn og kærlighed i Romerriget relevant i forhold til en moderne 
kontekst. I må selv vælge den specifikke anledning (fx undervisning for 
gymnasieelever, formidling i forbindelse med en udstilling, formidling i forhold til et 
anden arrangement, hvor temaet er køn og kærlighed).

I skal skrive en rapport (ca. 2 sider), hvor I forklarer, på hvilken måde jeres løsning er 
innovativ, og hvor I forklarer, hvilken nytteværdi jeres løsning har i forhold til emnet. I 
skal også forklare, hvilke faglige metoder I har anvendt. Skriv på jeres rapport løbende 
som en art “logbog”.

I skal præsentere jeres løsningsforslag for os (EK & PLM) og for resten af klassen. I vil 
herefter få feedback.

Bruge erindringshistoriske begreber og museumsformidlingsstrategier.



Løsningsforslag/produkter

• Et kort undervisningsforløb til STX

• En performance til Kvindehuset i København

• En hjemmeside

• Et Instagramopslag

• En podcast

Dertil en arbejdsrapport per gruppe. 



Spørgsmål til gruppediskussion

• Hvad tænker I om Indexkompasset som metodisk grundlag?

• Kan vi være innovative i vores fag uden et fokus på formidling? Skal vi?

• Hvad tænker I om den overordnede opgaveformulering til forløbet om 
”Køn og kærlighed i Romerriget”?

• Ville I anbefale en elev at skrive SRP med innovation?

10 minutter

Kort video om Design to Improve Life – og om kompasset:

https://vimeo.com/42260148

https://vimeo.com/42260148


Links

Link til mit ene C-niveauhold fra sidste år:

https://sites.google.com/a/oegnet.dk/2017-latin-c-valghold/

Link til en klasses FS-site (innovation):

https://sites.google.com/a/oegnet.dk/2018j-fs/undervisningsforloeb-
2/studietur---at-skabe-vaerdi-for-andre-i-en-globaliseret-verden

https://sites.google.com/a/oegnet.dk/2017-latin-c-valghold/
https://sites.google.com/a/oegnet.dk/2018j-fs/undervisningsforloeb-2/studietur---at-skabe-vaerdi-for-andre-i-en-globaliseret-verden

