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Hvorfor stå her og tale om sporskifte i arbejdslivet?

• Gymnasiesektoren er presset – og gennem de seneste 6 år er der forsvundet omkring 1300 stillinger

• Demografi, elevfordelingsaftale og (måske) konjunkturer gør det sandsynligvis ikke lettere i årene der kommer

• MA har – på vegne af GL - haft over 600 mennesker i karriereforløb. Mange er fortsat i undervisning – mange 
har skiftet spor i deres arbejdsliv.

• Gymnasiesektoren  bl.a. kendetegnet ved  stærk faglig identitet, loyalitet og ‘kaldskultur’ - og meget lav 
jobmobilitet sammenlignet med andre sektorer.

• Stadig flere er positivt nysgerrige på andre meningsfulde arbejdsmarkeder og jobfunktioner

• Og vi har efterhånden mange forskellige eksempler på lykkelige sporskifter

• Gennem de mange møder med ‘jer’/GL’ere har vi efterhånden en masse erfaring med og viden om hvad der 
fylder, og hvad der er nogle af udfordringerne undervejs.
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Frygt og forestillinger om sporskifte i arbejdslivet

• Svært – næsten umuligt 

• Ingen vil have en aflagt …

• Sporskifte kræver ny uddannelse

• Hvis man skifter spor, er der ingen vej tilbage

• Jeg mister min identitet og mig selv..

• Jeg orker det ikke..

• Det kan jeg ikke..

• Og mange andre…
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Lidt fredelige facts

• Både små og store sporskifter – begge dele kan have stor effekt

• Der kan skiftes fokus/spor med succes både op og ned og sidelæns 

• Et sporskifte kan udspringe af både ønske og af nødvendighed – udgangspunktet betyder noget 
for processen

• Også forskelle i forhold til graden af identitet, mening og selvopfattelse

• Et sporskifte er ikke endegyldigt – kan være en periode, hvor man toner og udvikler sig fagligt -
og måske vender tilbage

• Vel er det svært– men det er muligt – og nogle gange en stor lettelse

• Det vi kan er mere overførbart mellem brancher og jobfunktioner end vi umiddelbart tror –
men det kræver selvransagelse, research og skarp kommunikation

• Som at lære et nyt sprog
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GL’s sporskifteværktøj
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Tidligere gymnasielærere vi har mødt, der nu laver noget andet

• Undervisning andre steder (højskoler, SOSU, folkeskolen, 

professionshøjskoler) 

• Beskæftigelsessektoren – vejledning og virksomhedskontakt

• Uddannelseskonsulentstillinger privat og offentligt

• Administrative stillinger offentlig sektor

• Miljø

• Studiekoordinator

• § 2-præst 

• Meritlærer

• AML-medarbejder i en bank

• Forskning og udvikling v/ videregående uddannelser

• Ledelse i undervisningssektoren

• Markedsanalyse - mapping

• Digitaliseringskonsulent

• NGO, interesseorganisationer

• Konsulentbranchen

• HR – rekruttering – medarbejderudvikling etc.

• Vejledning – unge – studie-, beskæftigelse-, læse- o.lign.

• Kommunikation og sprog (forlag, tilrettelæggelse, tolk, 

oversættelse)

• Projektledelse

• Biblioteksansvarlig 

• Forfatter og foredragsholder

• IT-strategi, -udvikling, - support o.a.

• Iværksætter

• Forretningsudvikling, marketing- og kommunikation i 

SMV 

• Radikale sporskifter (sejlmager, datamatiker, 

håndværker…)



Side

Gymnasielærer – et komplekst og krævende job
• Man har ansvaret for en gruppe

• Man er på lange stræk alene om at løse opgaven

• Man forventes at have svar på det meste

• Man skal vurdere andres præstationer efter en skala

• Man skal gå forrest og tage ledelse af situationer, grupper og processer

• Man skal levere hver gang og være meget eksponeret og vurderet 

• Man skal oversætte materiale til mål og proces for andre

• Man skal indenfor snævert definerede rammevilkår skabe målbare resultater med et uhomogent materiale, 

der behøver differentieret input

• Håndtere krydspres, kaos og pludseligt opståede situationer professionelt

• Mestre mange roller og helt forskellige samarbejdskonstellationer – leder, fagspecialist, planlægger, 

socialarbejder, formidler, administrator, udvikler, projektleder….osv osv osv
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Opgaver
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• Undervisning

• Kommunikation

• Facilitering af processer

• Udviklingsarbejde

• Projektledelse

• Processtøtte - relationsarbejde

• Vejledning

• Motivation af en meget bredspektret gruppe af unge og voksne

• Planlægning

• Administration

• Implementering og forvaltning af lovgivning

• Ledelse (klasserum, udviklingsarbejder, faglig ledelse)

• Kollegial supervision 

• Specialistopgaver (IT, vejledning, administration, laboratorieansvarlig, biblioteksansv. osv.)
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En senior karriererådgiver i en A-kasse - brainstorm
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sagsbehandling

voksenundervisning

procesfacilitering

myndighedsopgaver

vejledning

rådgivning

virksomhedskontakt 

stressvejledning

foredragsholder

planlægning

udviklingsopgaver

intern uddannelse

Outplacementforløb

kursusplanlægning

Koordinator

ledelsesbetjening

karriererådgivning

sagsområdespecialist

administration

analyseopgaver

projektudvikling

projektledelse

formidling

Coaching

udvikl. af kurser og materialer

forretningsudvikling

kommunikationsopgaver

pressekontakt 

Artikelskrivning

Juridiske og tekniske vejledninger

medlemsbetjening

koordinatorfunktion

Afrapporteringer

Konfliktmægling

Bisidder
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Administration & sagsbehandling

Planlægning

ledelsesbetjening

Juridiske og tekniske vejledninger

medlemsbetjening

Koordinatorfunktion

sagsområdespecialist

Afrapporteringer

Myndighedsopgaver

voksenundervisning

procesfacilitering

udvikl. af kurser og mat.

kursusplanlægning

Foredragsholder

Koordinator

Projektudvikling

formidling

procesvejledning

stressvejledning

juridisk rådgivning

coaching

Karriererådgivning

intern uddannelse

outplacementforløb

Mentor

Konfliktmægling & bisidder

virksomhedskontakt

projektledelse

udviklingsopgaver

analyseopgaver

forretningsudvikling

kommunikationsopgaver

pressekontakt 

Artikelskrivning

Formidling, proces, relation, forretning, ledelse, udvikling, 
embedsværk, myndighed osv.
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Tre eksempler på sporskifte af helt forskellig grad og karakter

I mit professionelle perspektiv:

• Line – fik fat igen, da hun slap

• Tobias – ret skeptisk - undersøgte ‘solen sort’ – blev bekræftet og lærte (fag)sproget

• Jane – en sand ekspert i perspektivskift 
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Lines historie – et lille sporskifte, der endte med ‘plan A’
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Fokus og sprog – fra Tobias’ CV
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Profil

Mine fag er historie og samfundsfag. Jeg er en fagligt stærk og dedikeret underviser med 10 
års erfaring fra gymnasiesektoren. Hertil kommer bred erfaring med mange forskellige 
elevtyper. Jeg er ansvarlig, initiativrig og har gode samarbejdsevner

Karriere

Lektor i historie og samfundsfag ved Herning HF og VUC august 2010 – 2020

• Undervisning i HF. HFE, stx (studenterkursus) i begge mine fag. 

• Pædagogikum 2012-2013 

• Pædagogikumvejleder i historie 2016-2017 

• Fagkoordinator i historie 

• Klasseleder (tidligere ”tutor”) 

• Netunderviser/fjernundervisning 

• SPS-lærer 
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Fokus og sprog (fra et andet Tobias’ Cv)
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Profil

Jeg er en akademisk generalist med stærke analytiske og metodiske kompetencer. Jeg er en særdeles erfaren 
formidler og kommunikator med betydelig samfundsmæssig viden og et stort perspektiv.

Jeg kan udvikle en organisation og implementere nye målsætninger. Jeg kan gøre det abstrakte 
virkelighedsnært og tilføre teoretiske perspektiver til hverdagen. Jeg kan strukturere, gennemføre og evaluere 
aktiviteter der skaber viden og giver redskaber til deltagerne.

Jeg kan arbejde selvstændigt, fleksibelt og i flere spor samtidigt. Mine sociale kompetencer og samarbejdsevner 
er rigtig gode.

Karriere

• Herning HF & VUC 2010-2020

• Formidling og vejledning af unge og voksne

• Ansvarlig for holds udvikling af personlige kompetencer samt studie-, karrierekompetencer

• Ledende rolle i implementering af reformer som fagkoordinator

• Vejleder med ansvar for udvikling af kollegers kompetencer

• Arbejde med arrangementer og eksternt samarbejde og kommunikation

• Udvikling og evaluering af undervisningen på uddannelsen
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Det første CV, jeg så fra Jane
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Telefonisk vejledning af borgere med gæld til det offentlige HR-koordinator/strategisk kompetenceudvikling, AU Mapping og markedsanalyse ift. eksport af virksomhedens produkter
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Jeg håber, at det er lykkes 

• at puste til jeres faglige og professionelle stolthed i bredere forstand end den der alene 
er snævert knyttet til ‘professionen’, ‘gymnasielærer’.

• at puste lidt til jeres nysgerrighed

• at være konkret nok – vores evige udfordring  i spændet mellem det generelle og det 
specifikke
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Tak for jeres tid 

Med ønsket om et meningsfuldt og mangfoldigt arbejdsliv


