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Miriam Dimsits

Konsulent i karrierevejledning, Alt om karriere og

Ekstern lektor, DPU

Vejlederuddannelse , kurser, supervision, karrierevejledning,  
strategisk rådgivning 

Samarbejder med: AU,  KU, AEU, Højskolerne, Efterskolerne, 
Studievalg Danmark, Gymnasier/ HF/VUC’er,  VIA, KP, 3F, 
Farmakonomforeningen m. fl.

❖Erfaring i  marken:
❖Ungevejleder/ungementor for 

udsatte unge
❖Studie- og karrierevejleder 

Studievalg
❖I know who you are…

❖Vant til at være gæst i 
skole/vejledningskontekst

❖Kreative i planlægning, 
organisering og udførelse for at 
trænge igennem….

❖Alene på job –
frihed/usynlig?/ensomhed?M I R I A M @ A L T O M K A R R I E R E . D K



Spoiler alert: Intet 
radikalt nyt i 
oplægget☺!

+ Men påmindelse om vejledningens anatomi og 

natur – og vejledningens potentiale!

+ Vejledning er 

+ et produkt af det moderne (nye muligheder, 

forandring, hastighed)

+ et korrektiv til det moderne (deltagelse, social 

retfærdighed, lighed og muligheder for alle)

+ Vejledningens indikativ og imperativ



+Indikativ: De betingelser, der er 

for vores vejledningsmøder, 

vejledningsrum, og ift. målgruppen

+Imperativ: Den professionelle

respons der kaldes på i etablering af

vejledningsmøde/vejledningsrum, og ift. 

målgruppen



Indikativ: Vores 
målgruppe under de 
betingelser vi arbejder i
+ Unge i gang med at blive nogen her i verden -

identitetsdannelse – det almene

+ De er trætte

+ Oppe at køre, engagerede (måske i det 

faglige stof?)

+ Afprøver roller

+ Positionerer sig 

+ Unge i gang med at blive nogen i den 

specifikke tid/kontekst vi lever i – det specifikke

+ De er trætte, (de har snappet til over 

midnat!)

+ Oppe at køre, engagerede (måske i det 

faglige stof?) (på flere platforme)

+ Afprøver roller (på flere platforme)

+ Positionerer sig (på flere platforme)



Indikativ: Betingelserne for 
vores vejledningsmøder og 
vores vejledningsrum

+ At være gæst på en skole

+ At være klemt inde mellem matematik og 
historietimen

+ Eller fredag eftermiddag inden klassefesten i 
aften….

+ Alle ungedagsordener på én gang på samme tid 
(hvordan ser jeg ud, hvad tænker de andre om 
mig, hvordan positionerer jeg mig nu, jeg har ikke 
sovet i nat, jeg er sulten, snap, snap, streak…)

+ Virker IT’en – hvor er pedellen?

+ Hvor er eleverne? Hvad, hvilken lejrskole er de på, 
siger du? 

+ Så der kommer heller ingen til min træffetid i dag, 
så?



Vi kan nemt lade os rive med af
rammebetingelserne og de unges tilsyneladende

skiftende dagsordener…

Stay turtle, sænk tempoet og hold fokus! Du er skildpadden, de ikke vidste, de havde
brug for! Du kommer med gode nyheder om veje og muligheder i livet! Du udvider

horisonten og skaber social mobilitet, hvor der ikke var nogen før……

Du gør det godt, når du 

understøtter de unges 

identitetsarbejde ift. 

selvindsigt og 

horisontudvidelse

Du gør det godt, når du 

kobler de unges 

selvindsigt, og interesser til 

muligheder, rammer og 

betingelser her i verden



Imperativ: 
Den professionelle respons, der kaldes på i
etablering af vejledningsmødet/vejlednings-
rummet med målgruppen

1. ”At sætte rummet” med plads til fordybelse, 

langsommelighed og refleksion…  midt i kaos/in 

medias res 

2. At have fokus på det  vejledningsfaglige indhold

3. At udnytte potentialer for vejledning som gæst i 

skolens/institutionens arena 



Den vejledningsprofessionelle rolle i vejledningsrummet
– individuelt, gruppevist, kollektivt, i fællesskaber

Ledelse

– At sætte/afgrænse 
rummet: Forventning, tid, 

indhold

- Relation, kontrakt, 
ansvar

- Hvad skal vi være 
sammen om, og hvordan?

- Metakommunikation

Lytning og 
Rogers’ tre 

kernebetingelser

-Kongruens

-Ubetinget positiv
anerkendelse og 
opmærksomhed

-Empati

Spørgsmål

-At tage initiativ – at 
afvente – at tage

initiativ – at afvente

Information

-Hjælp til selvhjælp –
hvor kan du finde

viden

-Menneskearbejde og 
ekspertarbejde

-At huske og at følge
op, henvise videre

Forbind-
elser

-Almengørelse

-Understøtte, 
demokratisere

deltagelse

-Facilitere
fællesskab/gruppe-

dannelse



Indholdet af det professionelle 
vejledningsmøde

At hjælpe med at vise vej – og at vejledte finder vej

+ DOTS/BOMS 

➢ opportunity awareness/mulighedsbevidsthed: Viden og 

udsyn ift. uddannelsernes og arbejdets verden

➢ self awareness/selvindsigt: Styrker, værdier, interesser

under udvikling, boble-historier/interesser

➢ decision learning/beslutningskompetence: Indsamling af

information, ordne, fokusere, vurdere ift. egne og andres

værdier/præferencer

➢ transition learning/overgangsfærdigheder: At kunne

formulere og relatere kompetencer og og færdigheder til

senere stadier i uddannelsen/arbejdets verden, viden om 

hvordan man fører en beslutning ud I livet
(Watts and Law 1977, 2006)

Hvordan arbejder 

du allerede med 

DOTS? Hvad 

kunne udvikles i 

praksis? 2og2



At udnytte potentialer for vejledning som 
gæst i skolens/institutionens arena 

+ At gøre sig SYNLIG: Hvem er du, hvad kan man få 

hos dig? Du er vejledningsrummet!

+ At udforske som antropolog – og få øje på HELE 

vores vejledningsrum (Det starter i cykelskuret, 

hen ad gangen, lærerværelset, i kantinen, i 

klassen, på ”ryger”/pausetrappen”…)

+ At gøre sig tilgængelig for fællesskaberne, og 

koble sig til fællesskaber, der allerede er etableret 

med et andet formål end vejledning: Klassen, 

klassens arbejdsgrupper/kliker, dem der spiller 

bordfodbold, dem der hænger ud i kantinen, dem, 

der sidder i klassen i frikvarteret



Vejledning i 
fællesskaber

…vejlederen tager fællesskabet som udgangspunkt for 

vejledningsprocessen. Vejlederen søger at blive deltager i et 

eksisterende fællesskab, hvor mennesker er sammen om 

noget. Herfra søger vejlederen at udvikle en fleksibel 

vejledningspraksis, som tager afsæt i forskellige forventninger 

til vejledning og ideer til forskellige aktiviteter (Thomsen, 

Skovhus, Buhl 2013 s. 24).

➢ Flytter magten til fællesskabet/de vejledte: Hvad har I brug 

for? Hvad er I optagede af, der hvor I er?

➢ Vejledning er ikke en hemmelig privatpersonlig/terapeutisk 

praksis, der trækker individet væk fra fællesskabet, og 

problemgør individet (det er dig, der skal fikses)

➢ Ikke kun for de ”særlige”, men for alle



Vejledning i 
fællesskaber i 
praksis

+ Træffetid i kantinen – op med 

vejledningsfanen/banneret

+ Vejledningsrunden på skolen i 

frikvartererne: Sig hej, præsentere sig, 

gøre sig tilgængelig, stil ét par 

spørgsmål, ”hvilke tanker gør I jer om 

uddannelse for tiden”? ”Hvad bekymrer 

I jer om/glæder I jer til ift. uddannelse 

og arbejde”, ”Har I nogen spørgsmål, 

jeg måske kan hjælpe med”?

+ Og det skal I have timer til!



Drøft med din 
sidemakker

+Hvordan kaster 

oplægget lys over din 

praksis?

+Hvad lykkes du med 

allerede?

Hvilke idéer får du, hvad 

inspirerer dig?



God arbejdslyst med 
at sætte 
vejledningsrummet!


