
Begrebet karrierekompetence vinder indpas i uddannelsessektoren. 
I fremtiden vil vi i højere grad have fokus på at forme vores egen tilværelse. 

Det kræver, at vi udvikler karrierekompetence hele livet igennem.

Nu skal vi 
lære karriere
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Af Maj Juni

 H 
vor ser du dig selv om ti 
år? Sådan spørger den 
gode leder til MUS-
samtalen. I fremtiden vil 
vi i endnu højere grad 

skulle stille spørgsmålet til os selv. For alt 
tyder på, at evnen til at navigere i karrieren 
og afstemme drømme med muligheder bliver 
en afgørende kompetence, når vi skal gøre os 
gældende på fremtidens arbejdsmarked. 

Evnen til at føre en fortløbende MUS-sam-
tale med sig selv kan tillæres og udvikles hele 
livet. Det er udgangspunktet for begrebet 
karrierekompetence, som i øjeblikket er ved 
at bide sig fast helt ned til grundskoleniveau i 
uddannelsessektoren. 

»Karrierekompetence er at vide, hvad man 
har lyst til i livet. Det handler om at kende de 
muligheder, der er, og foretage nogle valg i 
forhold til dem. Groft sagt handler det om at 
være i stand til at påvirke det liv, man kom-
mer til at leve, så det bliver, som man gerne 
vil,« forklarer Rie Thomsen, der er lektor på 
Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi 
på Syddansk Universitet og har udarbejdet 
rapporten ’Karrierekompetence og vejled-
ning i et nordisk perspektiv’ fra 2014. 

Masser af muligheder
Selve termen ’karrierekompetence’ er et bud 
på en oversættelse af det engelske udtryk ’ca-
reer management skills’. Ifølge Rie Thomsen 
handler det i høj grad om at være i stand 

til at se muligheder og handle i forhold til 
udviklingen på arbejdsmarkedet: 

»I øjeblikket kan det se ud, som om man 
har frit valg i forhold til sin karriere. Mulig-
hedsbilledet er meget stort. Der er mange 
forskellige uddannelser at vælge imellem, og 
inden for de forskellige studieretninger er der 
masser af retninger og specialiseringer.«

Karrierekompetence er som felt optaget 
af at udstyre os med en forståelse for de 
strukturelle vilkår, som påvirker det store 
mulighedsbillede. 

»Arbejdsmarkedet er dynamisk. Den titel, 
man fik, da man blev uddannet, er måske 
forsvundet som jobfunktion, hvilket betyder, 

at man skal kunne bevæge sig sammen med 
arbejdsmarkedet,« forklarer Rie Thomsen.

Arbejdsmarkedets foranderlighed er dog 
langt fra et vilkår, der er ensbetydende med, 
at den enkelte skal være i stand til at agere 
plastisk. 

»Det er ikke kun arbejdsmarkedets behov, 
der skal definere, hvordan individerne hand-
ler. Som individ har man også handlekom-
petence i forhold til at påvirke arbejdsmar-
kedet. Det går begge veje. Det bliver mere og 
mere nødvendigt at udvikle kompetencerne 
til at være i det; at kunne se sine muligheder 
og navigere derhen, hvor der er nogle attrak-
tive muligheder for én; identificere, hvordan 
man kan kvalificere sig, hvis der er noget 
bestemt, man gerne vil arbejde med,« mener 
Rie Thomsen. 

De rette spørgsmål
Begrebet karrierekompetence dækker altså 
ikke kun evnen til at passe ind i et eksiste-
rende arbejdsmarked, men også evnen til at 
agere i samspil med det og få indflydelse på 
det. Det kan være ved at foreslå arbejdsgiver-
ne nye måder at arbejde på, der passer med 
den balance, man ønsker i sit liv.

»Foranderlighed i livet er et vilkår for os 
alle sammen. Vi går alle igennem forskel-
lige faser. I overgangen mellem faserne vil 
vores prioriteringer og værdier og forhold 
til arbejdsmarkedet sandsynligvis ændre 
sig. Undervejs skal vi kunne stille os selv de 
rette spørgsmål: Hvad er mine værdier nu? 
Hvordan ønsker jeg at leve, arbejde og ud-

»Arbejdsmarkedet er 
dynamisk. Den titel, man 

fik, da man blev uddannet, 
er måske forsvundet 

som jobfunktion, hvilket 
betyder, at man skal kunne 
bevæge sig sammen med 

arbejdsmarkedet.«
Lektor Rie Thomsen
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danne mig? Muligheden for at tilrettelægge 
vores arbejdsliv og efteruddannelse, så der 
bliver balance og samklang, er enormt vigtig, 
ligesom det er vigtigt at anerkende, at der 
ikke findes én rigtig måde at opnå balance i 
livet på, men mangfoldige måder.« 

»Karrierekompetence er noget, som udvikles 
gennem opdragelsen, hvor børn og unge 
iagttager, hvordan de voksne omkring dem 
håndterer livsbalancen i forholdet mellem ud-
dannelse og arbejde«, forklarer Rie Thomsen. 

»Det handler om ting som at forstå sig selv 
og sine egne reaktioner og følelser. Det er 
selvfølgelig noget, der grundlægges ret tidligt. 
Men det er altså også noget, der i høj grad 
kan bygges videre på,« fastslår hun.  

’Jeg vil være supermand’
I folkeskolen bliver udviklingen af karriere-
kompetence ofte misforstået som et begreb, 
der handler om at komme hurtigt frem og 
få den bedste karriere i forhold til at tjene 
mange penge, men faktisk er det, fremhæver 
Rie Thomsen, et holistisk begreb, som også for 
børnene handler om at sætte balancerne i spil.

»Det kan man som forældre bidrage til ved 
at forholde sig åbent, undrende og nysgerrigt 
til de ting, børnene kommer med. Et eksem-
pel kan være, at der kommer en børnehave-
klasseelev og siger: ’Jeg vil være supermand, 
når jeg bliver stor’. Her er det ikke meningen, 
at læreren eller andre voksne skal svare ’Det 
kan du ikke blive, det er ikke et rigtigt job’. I 
det øjeblik skal man holde refleksionsproces-
serne i kog. Hvorfor kunne du godt tænke 
dig at være supermand? 

Hvad er det, supermand laver? Og så for-
tæller de måske om, at han flyver og redder 
mennesker. Så kan man jo spørge, om der er 
andre job, de kender, hvor man flyver og red-
der mennesker,« siger Rie Thomsen og tilfø-
jer, at børnene jo af sig selv en dag finder ud 
af at supermand ikke er et rigtigt job, mens 
de til gengæld kan have gavn af at støttes i at 
holde deres refleksioner åbne. 

Sidelæns karriere
Karrierekompetence handler ikke om at 
komme først op på direktionsgangen, under-
streger Rie Thomsen. Det samfundsmæssige 
formål med at sætte fokus på udviklingen af 
karrierekompetence er, at det gerne skulle 
føre til et bedre arbejdsmarked og mere 
tilfredse borgere, som føler, de handler i 
forhold til deres eget liv .

»De rigtige beslutninger handler ikke 
nødvendigvis om en opadstigende karriere. 
Det kan lige så vel handle om at finde ud af, 
hvordan man kan prioritere balancen mel-
lem familie og arbejdsliv i de år, børnene er 
små. Måske har man har lyst til at bruge tid 
på frivilligt arbejde eller bygge et hus. Vi vil 
se mange flere horisontale karriereforløb. 
I stedet for at man bevæger sig opad eller 
fremad, vil der være perioder i livet, hvor 
man helt bevidst beslutter sig for at have 
en karriere, der går sidelæns, mens man 
breder sine kompetencer ud og afprøver 
nye muligheder.« 

Det vigtige er, at man selv lærer at mærke 
efter. Det kræver nytænkning i den karrier-
evejledning, der i dag findes både i uddan-
nelsessektoren, hos a-kasser, fagforeninger 
og på arbejdsmarkedet. Ifølge Rie Thomsen 
eksisterer der et uudnyttet potentiale:

»Der er meget god vejledning, men der 
har været stort fokus på, at vejledning skal 
føre til valg af uddannelse, job eller karriere. 
Et større fokus på at støtte børn, unge og 
voksne i udvikling af karrierekompetence 
vil bidrage til fokus på det læringsmæssige 
udbytte af vejledningen. Det kan også bety-
de, at man tænker mere didaktisk omkring 
tilrettelæggelsen af vejledningsaktiviteter 
som en proces, der bidrager til udvikling af 
kompetencer.«  

»Foranderlighed i livet 
er et vilkår for os alle 

sammen. I overgangen 
mellem faserne vil vores 

prioriteringer og værdier og 
forhold til arbejdsmarkedet 

sandsynligvis ændre sig. 
Undervejs skal vi kunne 

stille os selv de rette 
spørgsmål: Hvordan ønsker 

jeg at leve, arbejde og 
uddanne mig?«

Lektor Rie Thomsen

NIVEAUER 
FOR KARRIERE-

LÆRING

At opdage 
(sensing – finding out)

Sanse, se, høre, opleve, mærke. Få nok 
indtryk, information og kontakter til at 

komme videre.

At ordne 
(sifting – sorting out)

Ordne informationerne på en menings-
fuld måde for at blive klar over forskelle 
og ligheder. Sammenligne, bemærke, 

opdage sammenhænge.

At fokusere 
(focusing – checking out)

Vide, hvem og hvad man skal være 
opmærksom på og hvorfor. Mærke og 

tjekke, hvad er virkelig vigtigt 
(for mig og for andre).

At forstå 
(understanding – working out)

Vide, hvordan noget fungerer, og hvilke 
handlinger der synes at føre til hvad. 

Forklare, foregribe.

Kilde: Karrierekompetence og vejledning i et 
nordisk perspektiv, udarbejdet af Rie Thomsen for 

NVL (Nordisk nätverk för vuxnas lärande) og ELGPN 
(European Lifelong Guidance Polict Network), 

oversat fra Bill Law (1999; 2001).
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