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«Hva er det vi gjør»?

«Hvorfor velger vi å gjøre akkurat det»?

«Hva er det vi gjør når det er bra»?

Bakgrunn og tilnærming



• Elevens stemme

• Utgangspunkt i aktivitetene som utgjør årshjulet for 
karriereveiledningen ved vår skole

• Prosesskvalitet

Mitt bidrag



• Buland & Mathisen (2008).
• ELGPN(2012).
• NOU 2016:7 
• Cato Bjørdal (2010).
• Peter Plant (2011) Quality assurance (QA).
• Erik Haug (2017).

Kvalitet



• Vurdering av god karriereveiledning, identifisering av ulike 
dimensjoner målt opp mot åtte kriterier(Gatsby).

• Identifisere god praksis og videreføre det som er bra.

• Varierte aktiviteter som til sammen utgjør en helhet.

God Karriereveiledning



• Karrierelæring, den læringsprosessen som knytter seg til 
utviklingen av karrierekompetanse, selve 
læringsprosessen(Thomsen, 2014).

• ELGPN, benyttet også denne modellen til utformingen av 
nøkkelferdigheter og karrierekompetanse i sitt CMS-
perspektiv.

• Jeg ønsket å benytte DOTS-analysen, en modell for 
karrierelæring som jeg mener er relevant for mitt fokus på 
prosesskvalitet, innholdet i karriereaktivitetene knyttet til 
karriereveiledning og opplæring. 

Karrierelæringsmodell



• Valgkompetanse
• Mulighetsoppmerksomhet
• Overgangsferdigheter
• Selvinnsikt

• (Tony Watts).

DOTS



• Fokusgruppeintervju
• Pragmatisk utvalg av elever fra våre ti utdanningsprogram
• Knyttet til spørsmål omkring innholdet i skolens 

karriereaktiviteter gjennom vg1, vg2 og vg3.

• Tilnærming til data – kategoriserte materialet ut ifra det 
Buland m.fl.(2014)har som utgangspunkt i prosesskvalitet, 
karriereaktivitetene som foregår på hver enkelt skole, 
arbeidet med veiledning, kvaliteten og relasjonene i 
prosessene.

Kvalitativ tilnærming



• Tilgjengelighet og individuell veiledning.

• Kvaliteten på samspillet mellom karriereveileder og elev.

• Relasjonene og samarbeidet mellom ulike aktører i skolen og det totale 
læringsmiljøet.

• Forventninger om innhold.

• Bred og god informasjon.

• Rollemodeller og utprøving.

Hva fant jeg?



• Bevissthet og refleksjon, evaluering og utvikling.

• DOTS, godt redskap til mer målretta innhold.

• Arbeid med progresjon i innholdet gjennom skoleløpet.

Utbytte



• Forankring i alle ledd i organisasjonen, at alle ser det som 
nyttig, nødvendig og naturlig.

• Tettere kontakt med arbeidslivet, også på ST, ID.

• Gode avtaler med arbeidslivet i alle deler av utdanningsløpet.

• Rollemodellbank.

• Forankret kontinuerlig utviklingsarbeid og evaluering.

Utfordringer



• Politiske vedtak og styringsdokumenter nasjonalt og 
regionalt.

(Kompetanse Norge - kvalitetsrammeverk, 
Kompetansestrategi for Trøndelag).

• Forskning og utviklingsarbeid.

• Trøndelagsmodellen?

Spennende ting på gang



• Slik jeg ser det, sammenhengen mellom mikro- makro 
nivå, sammenhengen mellom faglig læring, 
karrierelæring og resultater. 

• De unges opplevelse av forutsigbarhet, nærhet, trygghet 
og tillit i opplæringssituasjonen som skaper utvikling og 
sammenheng.

Helhet



• Politisk forankret.

• Skolene bør oppfordres til å prioritere karriereveiledning, og 
en viktig del av deres oppdrag bør være å knytte det til 
læreplanen – karrierearbeid er mest effektivt når det er godt 
støttet av skoleledelse og godt knyttet til læreplanen.

• Hvordan bør skolene støttes av skoleeier for å levere god 
kvalitet? 

(Careers 2020)

Framtidens karriereveiledning?



• Vi må akseptere at vi ser ting forskjellig på ulike nivå.

• Det to-øyde blikk (Irgens,2016) skaper et samsyn som 
kan bidra til et mer realistisk bilde og videre utvikling av 
kvalitet i karriereveiledningen i Trøndelag.

Det to-øyde blikk
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