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Hvordan vejlede generation Z?

Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal

Fagre voksne verden

The Graduate
Mr. McGuire: I want to say one word to
you. Just one word.
Benjamin: Yes, sir.
Mr. McGuire: Are you listening?
Benjamin: Yes, I am.
Mr. McGuire: Plastics.
Benjamin: Exactly how do you mean?
Mr. McGuire: There's a great future in plastics.
Think about it. Will you think about it?
Benjamin: Yes, sir.
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Hvilket setting ville være det optimale for
vejledningen af generation Z?

Vejledningens kontekst
Arbejdsmarkedet(s
behov)

Eksterne
(uformelle)
aktører

Generation
Z’s verden

You tubere
Bloggere
Fx Head Space
Skolesparring
Øvrige aktører

De
ukendte
jobs

Det
politiske
niveau
Det formelle
(uddannelses) system med sin
formelle
vejledning

En forståelse af Generation Z
Ambivalens

Fra Zombie til Zeitgeist (tidsånd)
Christian Scholz
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Et bud på tre profiler
Frontløberne

Biedermeier

På kanten

Retro-Biedermeyer?

Ikke helt som generation Y
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Generation Z vender det på hovedet
Arbejdsgiver – arbejdstager
Ledelses-ansvar er besværligt
Mosaik-karrierer
Yolo
Skillelinje arbejde/fritid
Allways on (privat) - Men arbejdsmæssigt SLUK

Vejledningen p.t. arbejder
med planer og mål

Det uforudsigelige arbejdsmarked
Det digitale
kogepunkt

•
•
•
•
•
•

Uddannelsesbog
Uddannelsesplan
Interessetilkendegivelse
IUP- planer
Præsenter dig selv
EN plan (ny)

Karriereveje

Grænseløse karrierer
Sherry Sullivan og Michael B. Arthur

Arthur og Sullivan 2006
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Grænseløse karrierer?

Kvadrant 3
mobilitet

Psykisik

arbejdspladsen på byder dynamiske
udfoldelsesmuligheder

Kvadrant 1
Specialisten eller uden særlige
kvalifikationer

Kvadrant 4
ingen tilknytning til hierarkier
på arbejdspladsen,
opsøgende skaber af sine
egne jobs

Kvadrant 2
ingen forventninger til
opadstigende karriere

Fysisk mobilitet
Arthur , Michael 2006

Tre nøgler til en karriere

• Knowing why
• Knowing how
• Knowing whom

•De Fillippi og Arthur 1996

Z’ernes kilder
Digitale native
- eller digitalt naive?
Feed back kultur
- hvis jeg kan bruge det til noget
Jævnbyrdighed som forudsætning?
- unge til unge vejledning
Google: Take your parents to work
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Når Z’erne møder vejledningsformerne
Kollektiv vejleding
Gruppevejledning
Individuel vejledning
Nye vejledningsfora gennem digitalisering?

Hvordan kan teknologien bruges i vejledningen?

Silicon Valley forudser
Skolesystemet og læring vil blive baseret
på neurovidenskabelige erkendelser
Fremtidens uddannelser bliver onlinebaserede – fordi robotter kan lære børn
stoffet hurtigere, end en lærer kan
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Kend dig selv

Karrierevalgsteorier
•

Linda Gottfredson – afgrænsninger og kompromisser; køn og status på jobs

Hele livet er blevet en karriere
- karrierelæring
- karrierekompetencer
Rådgiver – vejleder – facilitator-?

The Chaos Theory of Careers
Kompleksitet
Forandringer
Chancer
Uforudsigelighed
Genkendelse af mønstre i bl.a. narrativer
Jim Bright & Robert Pryor Australian Catholic University
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The Chaos Theory of Careers
Goal setting is uncritically promoted as the best
way of assuring our futures and achieving
meaningful things in our lives and at work.
But we live in a world where the goal posts are
continually moving, and we can no longer rely
on setting single static goals.

The Chaos Theory of Careers

We must shift the balance and expect to
spend time continually planning for an
uncertain future.

Lineært eller komplekst perspektiv
Forsøger at forudsige
Indsats er lig med
forventeligt resultat
Problemer løses
gennem kontrol
Går efter enkle,
rationelle løsninger

Mange begivenheder sker
pludseligt og er
uforudsigelige
Lille indsats kan generere
større resultat
Kontrol kan øge problemets
omfang
Adresserer komplekse
problemer uden enkle
løsninger

8

Handling som hjælp til at tage beslutninger

Attractors-handlemønstre
Punkt attractor– en ting, eller person, man
stræber efter at opnå
Pendulum attractor– skal, skal ikke
Torus attractor - fanget i rutine

Strange attractor– iboende uforudsigelighed

CTC Karrierestrategi i praksis
Find ud af, hvad der betyder noget lige nu, og
hvordan arbejdet passer ind
Vær åben over for nye muligheder
Opsøg og skab muligheder
Accepter, at nogle chancer tabes på gulvet
Lær at klare nederlag (som vil komme)
Opsøg feed back – og find ud af, hvad der
virker
- Start forfra fra punkt 1
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Unges oplevelse af udd.valg og vejl. i 9. kl.

På kanten

Acceleration og resonans
Acceleration - dynamisk stabilitet som den
bærende samfundsfaktor
Hartmut Rosa, professor i sociologi og socialfilosofi i Jena (Tyskland)
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Hvis acceleration er problemet, er resonans
så løsningen?

Resonans er ikke et
ekkorum – resonans er
at høre den andens
stemme, det andet
kommer mig i møde

Tilegnelse af….
Indladelse på….

Det skal knitre i vejledningen
Unge vil gerne have et modspil i
resonansrummet
Knitre – resonans er målbar (åndedrætsfrekvens,
neurotilstande kan afbildes)

Resonans-erfaringer
Resonans-oaser
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Risikofaktorer
Ritualiseret planudfyldning
Vejlederne mangler
- den efterspurgte viden/kendskab
- de nødvendige rammer og redskaber
Vejledningsrummet overgår til
- forældre, undervisere
- løsagtige digitale peer to peer fora
- ikke prof. (eksterne)

Muligheder

Systematisk brug af Ung til unge vejledning
Kombination af digitale fora og ansigt til ansigt
vejledning
Vejledning, også som resonansrum
Muligheder for vejledningsfaglige eksperimenter

Ellers, så……
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Plastics!
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