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Problemstillinger og metode

• Udir ønsket mer kunnskap om hvordan elevers rett til 
rådgiving ivaretas i barneskolen

• Sosialpedagogisk, men særlig «karriereveiledning»

Forskningsspørsmål: 

A. Hvordan ivaretas elevenes rett til nødvendig rådgiving i 
barneskolen?

• Har skolen kompetanse på rådgiving?

• Erfarer elevene at de får rådgiving i barneskolen?

• Helhet og sammenheng mellom de to 
rådgivingsformene?

B. Hvordan ses rådgivingen som del av en (lærings-) prosess i 
barneskolen?

• Bevissthet, aktiviteter og organisering knyttet til 
elevers rett til rådgiving i barneskolen

• Ses rådgivingen som forberedelse til rådgiving på 
ungdomsskolen?

Metode:

• Kvalitativ metode

• Litteraturstudie

• Intervjuer med 6 skoleeiere

• Intervjuer ved 4 barneskoler
• Ledelse

• Lærere

• Elever 4. og 7. trinn

• Caseskole 1 – Stor barneskole i en stor norsk by, ca. 600 elever over 
150 000 innbyggere i kommunen. 

• Caseskole 2 – Liten barneskole i en rural kommune, omtrent 50 elever, og 
befinner seg i en liten kommune med ca. 4000 innbyggere

• Caseskole 3 – Middels stor barneskole ca 350 elever, rural kommune med i 
overkant av 6000 innbyggere.

• Caseskole 4 – Stor barneskole,  ca. 500 elever, kommune med ca. 20 000 
innbyggere

• Totalt 22 intervjuer med til sammen 68 informanter

• Observasjon under skolebesøk

• Studier av lokale relevante dokumenter



Hva snakker vi om når vi snakker om 
«rådgivning»?
• Utdannings- og yrkesrådgivning

• Karriereveiledning: «Tjenester og aktiviteter som 
skal hjelpe personer, uavhengig av alder og 
tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder 
utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere 
egen karriere»
https://www.kompetansenorge.no/Karriereveiledning/Hva-er-
karriereveiledning/

• Fra valg til læring: Karrierelæring for å tilegne 
seg kompetanse i å gjøre valg, i et livslangt 
perspektiv

• Karrierekompetanse: «Kompetanser til å forstå 
og utvikle seg selv, utforske livet, læring og arbeid, 
samt håndtere liv, læring og arbeid i forandringer 
og overganger. Det er en oppmerksomhet på hva 
man gjør, men også hva man kan gjøre, og at den 
enkelte formes via sin levemåte og sine handlinger 
og samtidig påvirker egne fremtidsmuligheter» 
(Haug, 2016) 

• Sosialpedagogisk rådgiving skal hjelpe den 
enkelte elev til å finne seg til rette i 
opplæringen. Den skal hjelpe elevene med 
personlige, sosiale og emosjonelle problemer 
som kan ha betydning for elevenes opplæring 
og sosiale forhold på skolen https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/radgiving/hva-er-radgiving/

• Opplæringsloven gir alle elever i 
grunnopplæringen rett til nødvendig 
rådgiving, også elever i barneskolen: § 9-2 
første ledd og i forskrift til opplæringsloven 
kapittel 22
• Avgrenses ikke til årstrinn, ut over formuleringen  

«Frå 8.-13. årstrinn skal rådgivinga leggjast opp 
som ein prosess» i forskriften

https://www.kompetansenorge.no/Karriereveiledning/Hva-er-karriereveiledning/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/radgiving/hva-er-radgiving/


Bakgrunn – Hva vet vi om barn og karriere

• Lite forskning på temaet
• Barn er tidlig interessert i yrker og 

arbeidsplasser – inngår i lek og 
rollespill

• Barn skaper seg tidlig bilder av hva 
ulike yrker innebærer
• Kjønn!

• Nysgjerrighet på temaet
• Utvikler seg med alderen fra 

fantasifulle til konkrete 
• Foreldre og familie har stor 

påvirkning

Alle guttene i 1. klasse er jo levende opptatt 
av maskinentreprenøren som er nærmeste 
nabo til skolen, de kjenner sjåførene som 
kjører forbi her og alle sammen vil jobbe der 
når de blir store … Men vi har aldri vært på 
besøk der.. rart i grunnen … (rektor)



Å resonnere rundt yrkesvalg - avgrensningens 
kunst
A: Jeg vil ikke bli vikar! Og ikke Bibliotekar!
B: Eller brannmann, politi eller lærer … 
A: Jeg vil ikke ha farlige jobber! 
C: Bibliotekar er ikke farlig!
A: Nei, men jeg vil ikke ha kjedelige eller farlige jobber
C: Jørgen ville bli krokodilledreper!
B: Jeg vil ikke bli pilot eller sjømann eller noe. Jeg vil ikke bli noe som jeg 

blir kvalm av. Jeg vil ikke bli buss-sjåfør eller taxisjåfør. Og jeg vil ikke 
bli dykker for jeg hater haier!

C: Jeg hater også haier!
A: Og jeg vil ikke bli noe som jeg blir kald eller våt av … (Elever 4. trinn)



Funn 1: Det sosialpedagogiske er på plass…

• Ingen av skolene i vårt utvalg hadde ansatt sosiallærer eller 
sosialpedagogisk rådgiver

• Alle lærere ble sagt å ha en sentral funksjon på dette området 
– en sentral del av lærerrollen

• Oppgaver og rollefordeling opplevd som klar

• Handler om Læringsmiljø:
• trivsel og trygghet,
• tro på seg sjøl
• mestring
• gode relasjoner mellom elever, og elever og lærere.

• Kontaktlærer den sentrale men alle lærere og ledere har en 
rolle i dette

• Elevene ga uttrykk for at det var lett å snakke med lærere, 
først kontaktlærer, men også andre, hvis de trengte hjelp med 
noe

• Dessuten betydelig bevissthet og aktivitet knyttet til mobbing 
og krenkelser

• Helsesøster, PPT og andre eksterne aktører aktivt inne



Funn 2: Karriereveiledning? Nei, det har vi 
ikke!
• Når våre informanter hørte ordet «rådgivning», tenkte de uten 

unntak «utdannings og yrkesrådgivning», og svarte

… nei, det har vi ikke, det er ikke aktuelt hos oss, det er i ungdomsskolen de 
har det, vi kan ikke si noe om det….

• Faktisk en utfordring å få informanter, siden de mente at de ikke 
hadde noe å tilføre vårt prosjekt

• Måtte «overtale» flere
• «Når vi sier rådgivning, mener vi…»
• «Ja det kan jeg godt gjøre (gjennomføre et intervju om rådgiving på 

barneskolen), men det kommer til å gå fort for det driver vi ikke med…» 
(Skoleeier)



Vi vil gjerne lære mer om sånt…. Elever 
etterspør det
• Det var litt bra at dere kom, for vi snakker veldig lite om dette her og da er 

det veldig fint at det kommer noen som snakker om det […] Det blir jo 
sikkert mer snakk om det på ungdomsskolen, men det skulle vært det de 
siste årene på barneskolen så man kan begynne å tenke over at «jeg må 
faktisk ta et valg på ungdomsskolen». (Elev 7. trinn)

• […]vi burde fått flere timer med at vi lærer å ta egne valg da. Fordi at jeg 
syns det er litt lite vekt på det da. Det er veldig mye om regjeringsvalg og 
slikt, men ikke så mye med hva du skal gjøre videre i livet og sånne valg da, 
egne valg som vi elevene skal ta (Elev 7.trinn).

• Men altså, vi vet jo ikke enda hva vi har å velge mellom. Kanskje vi vet sånn 
politi, brannmann, sykepleier, litt sånn advokat eller noe sånt. Men vi vet 
ikke om sånne andre jobber, som vi egentlig ikke vet hva er enda, eller at de 
finnes. Ja det finnes jo tusenvis av jobber som vi ikke vet noe om (Elev 4. 
trinn)



Funn 3: OK, hvis det er det dere legger i det…

• Der de to feltene møtes, sosialpedagogisk og karriere, – i tema som valg, tro på 
seg sjøl, alternative læringsarenaer osv. har mange en forståelse av at de gjør en 
aktiv innsats. Men de ser sjelden det som gjøres med «karriere-briller»

• Og der det naturlig går inn i fag; lære om lokalsamfunnet, personlig økonomi, mat 
og helse, matematikk

• Læring i alternative læringsarenaer 
• Man besøker butikken for å lære matematikk, og glemmer at man også kan lære om å jobbe i butikk, 

matematikermøder kommer inn for å bidra til læring av matemikk, og man glemmer at hun også kan fortelle 
om det å jobbe som matematiker

Det ligger en del i samfunnsfag, på lavere trinn også, så det jobbes jo med det. På 5-trinn i 
samfunnsfaget skulle f.eks. elevene intervjue noen i familien om arbeid og yrker og hvorfor 
de har tatt valgene, som de så skulle presentere for gruppen, med bilder og greier, og da 
fikk de innsikt i veldig mange ulike yrker. Det var en veldig artig måte å arbeide med det på.



Funn 4: Vi driver med mye som er relevant, 
hvis vi ser det med de brillene… 
• Når begrepet karrierelæring og et bredere 

karrierebegrep ble introdusert, var 
gjenkjennelse større

• Skolene kunne fortelle om en rekke konkrete 
ting de gjorde, som passet inn i det

• Men de gjorde det ofte uten å tenke over 
dette aspektet ved det

• Våre informanters forståelse av 
Karrierekompetanse la vekt på egenskaper 
som kreativitet, pågangsmot, fantasi, 
optimisme, fleksibilitet og nysgjerrighet (som 
f.eks. Krumboltz (2009) og Gelatt (1989))

• Formell, bevisst  karrierelæring, og den 
ubevisste/uformelle  (det som barn ser og 
hører mer eller mindre tilfeldig)

• Karriere: ” ... kan betegne det faktum, at 
mennesker lever deres liv på tværs af kontekster og 
livssammenhænge, fx uddannelse, arbejde, fritid 
og familie. Disse kontekster skaber en kompleksitet, 
som kræver daglig håndtering for at blive 
meningsfuld for den enkelte. Dette kaldes karriere, 
og i den forståelse at karriere er noget, alle 
mennesker har.” (Thomsen og Skovhus, 2016)

• … å utvikle karrierekompetanser handler om å 
forstå og utvikle seg selv, utvikle en trygg identitet, 
utforske livet, læring og arbeid. Dette inkluderer 
ferdigheter i å kunne samle, analysere og ta i bruk 
informasjon både om utdanning, arbeid og seg 
selv, ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet 
og ferdigheter i å ta valg. Kjerneelementgruppa for utdanningsvalg
https://hoering.udir.no/Hoering/v2/197?notatId=375

• Å skape det meningssøkende, skapende, 
arbeidende, allmenn-dannede, samarbeidende, 
miljøbevisste og integrerte menneske

• Livsmestring



Eksempler karriererelevante aktiviteter vi 
møtte 
• Ting som skal hjelpe elevene å 

gjøre gode valg/sosial kompetanse
• Mitt valg

• MOT

• SmART oppvekst

• Presentasjoner av foresattes jobb

• Vurdering for læring

• Tiltak for kontakt med næringslivet
• Entreprenørskap/elevbedrift

• Bedriftsbesøk/besøk fra bedrifter

• Lokalsamfunnskunnskap



Det handler ikke om å velge, men å lære: 
Opplæring – Læring - Kompetanse

• Undervisning/teori

• Hospitering/besøk

• Rollemodeller

• Interessetester

• Jobbskygging

• osv

• osv

Karriere-opplæring

• Ulike læringsaktiviteter setter i
ulik grad i gang læringsprosesser
hos den enkelte elev og grupper
av elever, der man i ulik grad 
tilegner seg kunnskap, 
kompetanse og ferdigheter

Karriere-læring
• De individuelle og kollektive

læringsprosessene resulterer i
ulik grad av karrierekompetanse/ 
valgkompetanse hos den enkelte
elev

Karriere-kompetanse



Konklusjon – bli bevisst det ubevisste? 
• Ved å endre fokus litt og ta på seg «karrierebrillene» kan en lett styrke også denne delen av slike

tiltak

• Systematisere allerede pågående aktiviteter, og styrke også dette elementet i ting man allerede gjør

• Gi elever på alle trinn et bedre innblikk også i yrkes- og utdanningsveier

• En større bevissthet om mangfoldet de kan velge i, og en bedre forståelse av seg selv og egne

preferanser og valg

• Positivt både for elevenes læring, trivsel, mestring og framtidige valg

• Ut fra en forståelse av livsmestring som noe der også utdanning og arbeid spiller en vesentlig rolle,

er dette relevant også i barneskolen

• Man bør ikke legge om virksomheten radikalt

• Bli mer bevisst på at det også er karrierelæring man driver med, og at dette ikke kommer i veien

for det man allerede gjør og de læringsmål man søker å nå

• Læring i fag, og karrierelæring er et hele, og forsterker hverandre

• Bidra til å legge en grunnmur for mer systematiske karriereveilednings- og -læringsaktiviteten som

starter når elevene går over til i ungdomsskolen – gi bedre basis/utgangspunkt

• Fra ubevisst til bevisst karrierelæring


