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”Hey, det er jo 

det, vi er bedst 

til!” 

”lad os 

komme i 

gang – hvad 

gør vi?”
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Challenges 

stereotypes
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Sørger for optagelse, 

adgang, støtte og 

perspektiver på verden

Udfordrer 

stereotype 

forestillinger om 

forskellige køns 

muligheder

Støtter og yder ekstra hjælp til 

elever  med uddannelsesfremmed 

baggrund eller særlige udfordringer 
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Kollektiv vejledning:

➢ Brainstorm: ”Hvad ville være det 

mest fortrukne fremtidsscenario” -

”Verdens perfekte tilstand”

➢ Dernæst: Bliv specifik  og udarbejd 

detaljer om arbejde, 

samfundsindretning, mad og 

menneskers levevilkår

➢ Undersøg hvilke værdier, der 

kommer til syne

➢ Hvilke uddannelser, professioner kan 

understøtte at skabe et sådan 

samfund?
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Kollektiv vejledning:

➢ Hvilke uddannelser, professioner kan bidrage til 

at skabe den ønskede ”Perfect state of the 

world” – undersøg, lær, udforsk

➢ Se fx på de 17 verdensmål – ”Hvem er de 

mennesker, der skal løse disse opgaver”, Hvilke 

uddannelser, hvilke karriereveje bidrager til at 

løse disse mål?

➢ Hvilke mål interesserer du dig for specifikt? Og 

hvilke professioner får du øje på, der kunne løse 

denne opgave – og hvilke kunne du have særlig 

interesse for? 
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Kollektiv vejledning:

➢ Skab dialog  og refleksion omkring identitet, fællesskaber og eksistentiel

forankrethed relateret til de 17 verdensmål

➢ Fx med udgangspunkt i karrierespørgsmålene 1) Hvem er jeg? 2) 

Hvordan fungerer verden?  3) Hvordan passer jeg ind I verden? 4) 

Hvordan bør jeg leve med andre mennesker? 5) Hvordan bidrager jeg til

at forandre verden? (Hooley 2015).

➢ Særligt spørgsmål 5, baner vejen for individets karrierevej – hvilket

verdensmål/ hvilken bæredygtighedsopgave er “jeg særlig optaget af at 

være med til at løse”, og på hvilken måde kan “jeg forandre verden med 

min karrierevej?” 
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1. Hvad har inspireret dig?

2. Hvor ser du udfordringerne?

3. Hvordan kunne det se ud på
din skole?

Tak for nu  - god fornøjelse med 
at gøre din vejledning
bæredygtig☺
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https://www.ug.dk/flereomraader/videnscenter/vcartikler/temaer/vocational-hope-key-factor-drop-out-prevention-steven-d-brown
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm

