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Det frie valg– en livskraftig myte
– Valg påvirkes af tidligere læringserfaringer
(J.Krumboltz)
– Valg påvirkes af tilfældigheder
(J.Krumboltz)
– Et biprodukt af at ønske at høre til en
social kategori (L.
Gottfredson)
– Grundlæggende behov: anerkendelse i sociale kategorier
 spejling i kategorierne
 bekræ ftelse i kategorierne
–

Foræ ldre kan hjæ lpe ved at blive bevidste om deres betydning
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I væ rdsatte og trovæ rdige fæ llesskaber fx
familien udveksler vi…
– Forventninger– handler om deltagernes indbyrdes forventninger
og pres
– Feedback– handler om det billede den enkelte får af sig selv i
lyset af den feedback vedkommende får fra andre
– Support/opbakning – handler om den opmuntring /gå-på-mod
den enkelte kan få fra andre deltagere i et fæ llesskab
– Modellering– handler om den konkrete eksemplificering andre
udgør
– Information – handler om den oplevelsesbaserede information,
som kommunikeres direkte eller indirekte, når der finder samtale
sted i et fæ llesskab (B. Law)
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– Lad ikke forældrene lade de unge alene!
– Tal med de unge:
- hvad interesserer de sig for?
- hvad interesserer vi os for?
- hvad er en interesse?
- hvordan kan man finde (på) ting at interessere sig for?
– Interesser er ikke medfødte, de er tillærteKrumboltz)
(J.
– Involvering i valget er med til at skabe tryghed i valget og bevidste valg.
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Lægemor og kontanthjælpsfar
- kategoriernes underminerende kraft
– Mød ikke forældrene som kategorier
- uddannelsesfremmed baggrund
- veluddannet miljø
– Man hører ikke, hvad de egentlig siger
Man taler til dem på en bestemt måde
Man mister forældrene som ressource
– Alle har haft et liv; anerkende at alle har ressourcerne til at tale med deres
børn.
– Acceptere at forældrehar gode grunde
- lytte til deres grunde, ikke afsløre motiver
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Hvad kan man (fx) gøre?
– Give forældrene indsigt i uddannelsessystemet
- blive gode til at præsentere det meningsfuldt
- hvordan vil jeg henvende mig til min målgruppe?
(didaktik)
– Vise hvordan man kan opleve ting sammen
- digitale introkurser
– Hjælp til atstilladseresamtaler om tvivl, valg, tilfældigheder, osv.
- tidslinjer
- livsfortællinger
- ‘Dagens værste, dagens bedste’ (øve sig i at tale om sin hverdag)
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Lærere og vejledere kan hjælpe forældre med at
1. Huske at familien
udgør et vigtigt rum
for læring og
erfaring af verden:
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- hvilke syn på egne
og andres jobs og
uddannelse
præsenterer vi?
- hvilke
forventninger og
feedback giver vi?

3. Være nysgerrige
sammen:

- udforske
uddannelser og job
- stille spørgsmål til
verden, nær og fjern

4. Huske at det er godt at være i tvivl

- det er en forudsætning for at blive klogere!
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Inspiration til videre læsning og lytning

Om forældre, valg, karrierelæring og andet godt:
– Bo Klindt Poulsen, Rie Thomsen, Rita Buhl &AndrénHagmayer(2016).
Ida
Udsyn i
udskolingen, KL & DLF. Kan downloades gratis: https://vpt.dk/udsyn-i-udskolingen
her
Om forældres rolle:
- Rita Buhl og Randi Boelskifte Skovhus (2011). Forældreguiden. Systime
- Rita Buhl og Lis Brok
-Jørgensen (2020). Forældre som bolværk og modige rollemodeller.
Podcast fra Ditbarns fremtid:https://samtaler-omuddannelse.pinecast.co/episode/286e3a0f06c542db/for
-ldre-som-bolv-rk-og-modigerollemodeller
Om inspiration til gode spørgsmål, som forældre, vejledere og lærere kan stille unge, der skal
vælge uddannelse:
- Randi Boelskifte Skovhus, Bo Klindt Poulsen, Trond Buland og Randi Kristin
Svarva(2016). På
vej mod karrierekompetence. VIA University College. downloades
Kan
gratis her:
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/107145963/P_vej_mod_karrierekompetence.
pdf
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