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Målet med mitt innlegg  

I forhold til…



… vårt felles mål 

Å utvikle et helhetlig system for karriereveiledning i 
grunnopplæringen

Trøndelagsmodellen?



Barnehage

Barnetrinnet

Ungdomstrinnet

Videregående 
opplæring

Høyere utdanning
og arbeidsliv

Lovfestet rett til sosialpedagogisk rådgivning og 
yrkes- og utdanningsveiledning 

• Fylkesvise 
karrieresenter

• Voksenopplæring
• Karriereenhet ved 

utdanningsinstitusjoner
• NAV

Karrierelæring i et livslangt løp

Overganger – krever systematisk, helhetlig og koordinert arbeid

Randi Kristin Svarva, 9. mai 2019



Nøkkelord for arbeidet med
karriereveiledning og karrierelæring i grunnopplæringen i Trøndelag 

Kvalitet
Læring 
Helhet 

Likeverdighet 
Nøytralitet (nærskoleprinsippet) 



… presentere Gatsbys kriterier for god karriereveiledning 

Derfor skal jeg …

for å være konkret, og for å vise et rammeverk som kan 
brukes som utgangspunkt for lokalt arbeid med 

helhet og kvalitet
i arbeid med karrierelæring og karriereveiledning  



How to eat an elephant. 
Take one bite at a time. 



Kriterium 1 

Stabilt 
karriere-
program/
årshjul

Kriterium 2

Få kunnskap
og informasjon
om utdanning

og 
arbeidsmarked

Kriterium 3

Ivareta hver 
enkelte elevs 

behov og 
ønsker

Gatsbys kriterier -
et rammeverk for god karriereveiledning i skolen

Kriterium 4

Koble fag 
mot 

karriereveier/
karriereløp
(relevans)  

Kriterium 5

Møter med 
arbeidsliv og 
arbeidstakere

Kriterium 6

Arbeidslivs-
erfaring

Kriterium 7

Møter med  
høyere

utdanning

Kriterium 8

Personlig 
veiledning 



• Speiler kriteriene kravene i opplæringsloven? 

• Hvordan få til felles og samtidig satsning på Gatsby’s
benchmarks? 

• Hva skal til for å skape en rød tråd i karrierearbeidet? 



Rektor

Avdelingsleder Leder for elevtjenesten  

Karriereveileder OT

Spes.ped. Helsesykepleier

Sos.ped.

rådgiver

PPT

Avdelingsleder 

Assisterende rektor 

Systematisk, helhelig
arbeid med 

karriereveiledning må 
ledes. 

Hvor bør lederansvaret 
ligge?  



Håper dere sitter igjen med 



• http://www.gatsby.org.uk/education/focus-areas/good-car

• http://www.gatsby.org.uk/uploads/education/good-career-guidance-handbook-digital.pdfeer-guidance

• www.goodcareerguidance.org.uk

• https://www.careersandenterprise.co.uk/news/bespoke-online-training-launched-careers-leaders

• https://www.careersandenterprise.co.uk/online-careers-leader-training-course

• https://www.careersandenterprise.co.uk/sites/default/files/uploaded/careers_leader_prospectus_schools_0.pdf

• https://www.careersandenterprise.co.uk/sites/default/files/uploaded/careers_leader_prospectus_schools_0.pdf

• http://www.gatsby.org.uk/uploads/education/final-0099-gcg-college-booklet-a5-4pp-rgb-aw1.pdf

• https://compass.careersandenterprise.co.uk/info

• https://tools.careersandenterprise.co.uk/login

• http://www.alderbrookschool.co.uk/careers-guidance-and-the-life-ready-programme-ceiag/

• http://www.gatsby.org.uk/uploads/education/reports/pdf/gatsby-sir-john-holman-good-career-guidance-2014.pdf

Nyttige ressurser 

http://www.goodcareerguidance.org.uk/
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https://tools.careersandenterprise.co.uk/login
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Hver skole bør ha et program for karriereopplæring og 
karriereveiledning som er kjent og forstått av elevene, 
foreldre/foresatte, lærere, arbeidsgivere og andre. 

• Program (plan, årshjul) 
• Hvilke karriereaktiviteter skal hver gruppe på trinnene være med på? Når skal det skje? 

Hvem er involvert? Hvordan skal det følges opp og evalueres?  
• Viktig å kommunisere skolens karriereplan på skolens nettside

Benchmark 1 
Et stabilt karriereprogram



Hver elev og foreldre bør ha tilgang til kvalitativt god 
informasjon om fremtidige utdanningsmuligheter og 
arbeidsmarkedet. De trenger støtte av en kunnskapsrik
veileder for å sikre best mulig utbytte av all tilgjengelig
informasjon. 

• Karrieredager, informasjonsmøter, utdanningsmesser, hospitering, åpen skole osv.
• Hvordan involvere foreldre i karrierelæring? 

Benchmark 2

Få kunnskap og informasjon om utdanning og 
arbeidsmarked



Elever har ulike karriereveiledningsbehov underveis i 
utdanningsløpet. Mulighet for veiledning og støtte må skreddersys
for hver elev. En skoles karriereprogram bør tilstrebe likeverdighet
og mangfold. 

• Ulike karriereveiledningsbehov underveis – progresjon og skreddersøm for den 
enkelte elev er viktig.
• Samisk. 
• Minoritetsspråklige. 
• Karriereveiledning for barn og unge med nedsatt funksjonsevne må sikres – her kan foreldre/foresatte

være primærmålgruppe for karriereveiledningen.   

Benchmark 3
Ivareta hver enkelt elevs behov



Alle faglærere bør koble fag mot 
karriereveier/karriereløp. For eksempel bør
realfagslærere fremheve realfagenes relevans i forhold 
til ulike fremtidige karriereveier. 

Benchmark 4
Koble fag mot karriereveier/karriereløp (relevans) 



Hver elev bør ha mange og forskjellige muligheter til å 
lære av arbeidsgivere om arbeid, arbeidsliv og om 
ferdigheter som verdsettes på arbeidsplassen. Dette
kan være gjennom en rekke aktiviteter som besøkende
som forteller, veiledning og bedriftsordninger. Det bør
inkludere praksisplassutplassering der det er mulig. 

• Hvert år må elevene delta i minst to meningsfulle møter med en arbeidsgiver. Minst
et av dem må være knyttet opp mot kompetansemål.

Benchmark 5
Møter med arbeidsgivere og ansatte i arbeidslivet



Hver elev bør få førstehånds erfaring med arbeidsplasser
gjennom besøk, jobbskygging og / eller arbeidserfaring for 
å hjelpe dem med sin utforskning om karrieremuligheter, 
og for å utvide sitt nettverk. 

• Arbeidslivserfaring – kortere eller lengre perioder
• Bevisstgjøring av at skolen også er en arbeidsplass
• Yrkesfaglig fordypning

• (Hvordan kan vi løse dette for elevene på studieforberedende?)

Benchmark 6
Arbeidslivserfaring



Karriereprogrammet bør gi elevene mulighet til å møte
ansatte og studenter fra høyere utdanning, og til å oppleve
studiested.
Alle elever må forstå hele spekteret av muligheter som er
tilgjengelig for dem. Dette inkluderer både akademisk og 
yrkesfaglig utdanning.

Kobling til benchmark 2

Benchmark 7
Møter med høyre utdanning 



Hver elev bør ha mulighet for veiledningssamtaler med 
en karriereveileder/rådgiver. Disse må være tilgjengelig for 
alle elever når signifikante studie- eller karrierevalg skal
tas.

Individuelle behov må ivaretas - noen trenger kanskje mer
enn det store flertallet.  

Benchmark 8
Personal veiledning



«Karrierelæring» – limet i skolens virksomhet, 

på tvers av fag?

Karrierelæring gir læring

• Å synliggjøre fagenes relevans i forhold 

til arbeid og samfunn, bidrar til 

motivasjon

• Motivasjon gir bedre læring for flere

• Å integrere «karriere-elementer» i fag, 

bidrar til både karrierelæring og faglig 

læring

Karrierelæring = dannelse

• Å lære å gjøre valg handler om mer enn 

å velge utdanning og yrke

• Handler om å skape det 

meningssøkende,  skapende, 

arbeidende, allmenn-dannede,  

samarbeidende, miljøbevisste og 

integrerte menneske

• Sentral oppgave for skolen å bidra –

dette hører hjemme i skolens hovedspor, 

ikke på siden

Trond Buland 



Fire «idealtypiske» rådgivninger
Inspirert av Thomsen, R og U.H. Jensen  (2011): Veiledning i samspil – Evaluering og dokumentation af efterskolens vejledning, Albertslund: 

Schultz

Rådgivning som stabil aktivitet Rådgivning som integrert aktivitet
- Stabil planlegging men  liten grad av integrering

- Støttende ledelse

- Egne planer for rådgivning

- Legger stor grad på kontinuerlig dialog mellom rådgiver og lærere

- Vekt på varierte aktiviteter i et kontinuerlig rådgivningsløp

- Rådgivning gjennomføres som et selvstendig løp ved siden av 

skolens øvrige aktivitet (men i dialog)

- Rådgivning som selvstendig, parallelt område i skolen

- Utdanningsvalg: delt oppgave

- Oppleves i liten grad som tidstyv

- Delvis på vei mot valgkompetanse/karrierelæring

- Stabil planlegging og høy grad av integrering

- Rådgivningen fullt ut integrert i skolens øvrige virksomhet –

smeltet sammen

- Samtidig tydelig i årsplan og skolens felles planapparat

- Sterkt lederengasjement

- Veldefinerte oppgaver for alle lærere

- Arbeider med å utvikle felles ansvar for elevenes valg

- Rådgiver relativt tett koblet på elevenes læring

- Utdanningsvalg felles oppgave

- Oppleves ikke som tidstyv

- På vei mot «valgkompetanse»/karrierelæring

- Gode, stabile eksterne nettverk

Rådgivning som parallell aktivitet Rådgivning som fleksibel aktivitet
- Ad hoc-planlegging og liten grad av integrering

- Rådgiver arbeider alene

- Lite ledelsesengasjement

- Rådgivning skjer på siden av skolens øvrige aktiviteter

- Oppleves som tidstyv

- Ofte i større «klumper»/perioder, f.eks. før søknadsfrister, 

PRYO-uke

- Elevsamtalene det sentrale

- Lite samarbeid med foreldre og lærere

- Utdanningsvalg rådgivers oppgave

- Det konkrete valget i fokus

- Oppleves som tidstyv

- I liten grad på vei mot karrierelæring

- Ad-hoc planlegging og noen grad av integrering

- Rådgiver tilpasser sine aktiviteter til skolens øvrige aktiviteter 

– rådgiveravhengig 

- På skolens premisser

- Delvis integrert men samtidig isolert – integrert i perioder

- Lærerne respekterer rådgivningen, men lite interessert

- Delvis ledelsesengasjement

- Rådgiver ofte alene med arbeid og ansvar, men dette gir også 

frihet

- Utdanningsvalg rådgivers oppgave

- Oppleves delvis som tidstyv

- Det konkrete valget er hovedfokus – i litengrad karrierelæring Trond Buland 



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
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