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Kvalitet i karriereveiledning



Hvis kvalitet er målet, 
hva er viktigst?

kvalitet



Elevens utbytte

Forankring og 
ledelse

Etikk

Tid og 
ressurser

Kompetanse

Planer og 
strukturer

Relevante og 
varierte aktiviteter

Samarbeid og 
koordinering

Kvalitetssikret 
informasjon



Hva er 
god og 
etisk 
praksis?

Hva må de som 
jobber med
karriereveiledning 
kunne?

Hva skal utbyttet av 
karriereveiledning 
være?

Hvordan vet 
vi at det vi 
gjør har god 
kvalitet?

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning



Mål: nyttig verktøy 
for utvikling av kvalitet i 
karriereveiledning

- både for praksis-, fag- og systemnivå 



Arbeidsgrupper med deltakere 
fra alle sektorer har laget faglige 
forslag. 



Finn ut mer!



Kvalitetsrammeverket in short:

Jobb systematisk med kvalitet!

Vær opptatt av utbytte!

Bry deg om etikk!

Ta ansvar for kompetanse!



Hva må de som 
jobber med 
karriereveiledning 
kunne?

Kompetansestandarder

• Karriereveiledningsfeltet – hvem gjør hva?
• Kompetansestandarder for karriereveiledning



Karriereveiledningsfeltet

Karriereveiledning - systemnivå 

Karriereveieldning i praksis 



Sju kompetanseområder 
for karriereveiledning:

1) Veiledning som fag og metode

2) Etikk og relasjoner

3) Karriereveiledning i teori og praksis 

4) Utdanning og arbeid  

5) Karrierelæring 

6) Kontekst og målgrupper 

7) Systemarbeid og kommunikasjon 

Sju kompetanseområder 
for karriereveiledning:

1) Veiledning som fag og metode

2) Etikk og relasjoner

3) Karriereveiledning i teori og praksis 

4) Utdanning og arbeid  

5) Karrierelæring 

6) Kontekst og målgrupper 

7) Systemarbeid og kommunikasjon 



Hva skal utbyttet av 
karriereveiledning 
være?

Karrierekompetanse

• Karrierelæring – hva og hvordan? 
• Karrierekompetanse – områder for utforsking og læring



Hvorfor karrierekompetanse?

• Livet vil forandre seg
• Valg tas ikke en gang for alle
•Nye ønsker, behov og muligheter vil oppstå
•Hindringer og begrensninger vil eksitere 

•Overganger – ikke en gang, men gang på gang

Men - det vil ikke alltid være en karriereveileder tilgjengelig!



Den enkelte trenger karrierekompetanse for å  
håndtere karrieren gjennom hele livsløpet

Og:
Mer og bedre innsats for karrierelæring vil gi økt 
kvalitet på karriereveiledningstjenestene i Norge

Karrierekompetanse = økt kvalitet



Utbytte av karriereveiledning

Både bistå den enkelte i konkrete 

valgsituasjoner og bidra til utvikling 

av karrierekompetanser

Det betyr en ambisjon om at det
skal være et læringsutbytte av 
karriereveieldning! Da må vi drive 

med karrierelæring!



Definisjon karrierekompetanse

Karrierekompetanse er kompetanser som setter 
mennesker i stand til å håndtere sin karriere i forandring 
og overganger. 

Det er kompetanse til å kjenne og forstå seg selv og sin 
kontekst, til å handle og ta valg og til å håndtere 
dilemmaer og spenninger knyttet til liv, læring og arbeid. 

Det inkluderer innsikt i at den enkelte formes av sine 
livsvilkår og handlinger, men også kan påvirke og forme 
egen og fellesskapets framtid.



Karrierelæring

Veilederen/læreren
• Er den profesjonelle part, den 

som legger til rette for læring
• Må vurdere elevens 

kompetansebehov
• Må tilpasse og utvikle 

relevante læringsaktiviteter
• Må vurdere om aktivitetene 

gir læringsutbytte

• Har metodefrihet!

Veisøkeren (eleven)
Hvilken karrierekompetanse som 
er relevant er avhengig av elevens 
bakgrunn, alder, situasjon, 
utfordringer og målsetninger

• Hvilken kontekst lever hun i?
• Hva slags overgang er på gang!
• Hvilke spenninger og 

dilemmaer kan være til stede?
• Hvilke valg skal tas?

i kontekst



Karrierelæringsaktiviteter kan være så mangt:

• et opplegg for å kartlegge kompetanse
• en øvelse for å bli bevisst egen mulighetshorisont
• en instruksjon til gruppeveiledning med fokus på valgkompetanse
• en nettside med informasjon om jobbmuligheter eller 

utdanningsveier
• en film som forteller en karrierehistorie med vekt på tilfeldigheter
• et digitalt verktøy for interesseutforsking eller lignende 
• et opplegg for intervjutrening
• en beskrivelse av et program for bedriftsbesøk
• vanlige og kjente grep og verktøy som man benytter i individuell 

karriereveiledning
• ulike skjema for å vurdere mestring i en jobb

Og alt er lov! 

1) Tilpasse eksisterende aktiviteter og oppgaver, 
2) Utvikle nye aktiviteter og oppgaver, 
3) Stjele og låne andres ideer, aktiviteter, ressurser og materiale 



Kompetanseområder

Gjennom utforsking og læring med 
utgangspunkt i kompetanseområdene, 
kan den enkelte utvikle relevant  
karrierekompetanse. 

Kompetanseområdene er ikke  
endekompetanse eller konkrete 
læringsmål. De er åpne, overordnede 
temaer relevante for utvikling av 
karrierekompetanse.

Prinsipp: Den enkelte veisøker og 
veileder er best i stand til å vurdere 
hvilke spesifikke kompetanser den 
enkelte trenger.



Karrierekompetanse – områder for 
utforsking og læring

1) Meg i kontekst 

2) Mulighetshorisont og begrensninger

3) Valg og tilfeldigheter

4) Endring og stabilitet 

5) Tilpasning og motstand 



Ordpar – spenninger og dilemmaer

Ordparene synliggjør mulige 
dilemmaer og spenninger 
som kan være til stede og 
ha betydning når en person 
skal håndtere liv, læring og 
arbeid i forandring og 
overganger. 

Oxymoron – a figure of speach in which two words with

oposing meaning are used together intentionally for effect



Mulighetshorisont
• utforske muligheter 
• innhente kunnskap og informasjon for å avklare om muligheter er 

reelle eller ikke
• bli klar over og bevisst på egen mulighetshorisont, det vil si det man 

kjenner til og vurderer som mulig 
• bli klar over begrensninger i egen mulighetshorisont
• undersøke om egen mulighetshorisont kan utvides 

Begrensninger
• avdekke mulige begrensninger
• analysere og vurdere begrensningene og undersøke om de er reelle, eller 

kun opplevde (tankefeller) 
• dersom begrensningen er reell, undersøke om det er mulig å gjøre noe 

med den
• finne ut om det er mulig å påvirke begrensningens negative innvirkning 
• se på hvordan leve best mulig med innvirkningene av en begrensning



Her kan spørsmål som dette brukes:
• Hvilke muligheter kjenner du til og ser du for deg: Hva er din 

mulighetshorisont? 
• Kan mulighetene realiseres?
• Hva er «innenfor» eller «utenfor» det du vurderer som 

aktuelt for deg? 
• Hvilke ønsker og mål har du, og hvilke av de ønsker du å 

forfølge så de kan bli til muligheter?
• Hvilke begrensninger er til stede i din situasjon? 
• Hvilke begrensninger kan du påvirke, og hvilke er utenfor din 

kontroll?
• Er begrensningene reelle, eller er de tankefeller?
• Hvilke begrensninger kan du ikke gjøre noe med? 
• Hvordan håndtere reelle begrensninger på en måte som er til 

å leve med for deg? 
• Er det mulig å gjøre grep som fjerner, demper eller forandrer 

begrensningen? 
• Dersom det finnes begrensninger, er det mulig å nå et mål/et 

ønske med en annen strategi? 



#karrierekaren



Eksempel på praktisk bruk
Karrierelæring for 
flyktninger



Hva er god 
og etisk praksis?

Etikk

• Rammene for etisk praksis 
• Etiske retningslinjer for karriereveiledning
• Verktøy for etikk



Mange ulike etiske 
utfordringer i karriereveiledning Ledelsen bryr seg ikke.

Jeg har jo ikke nok tid.
Kan jeg det jeg holder på med?
Kan bror være tolk?
Skal jeg knuse den drømmen?
Reglene tillater ikke det han vil. 
Familien vil at hun skal bli lege.
Er det jeg vet om arbeidslivet riktig?
Han vil ikke på jobb eller skole.
Skal jeg skaffe henne et sted å bo?
Burde hun egentlig vært hos psykolog?
Rektor vil at jeg skal skaffe elever til elektro.
Burde jeg gi et råd om hva han skal gjøre nå?



Rammene for 
etisk praksis 

Hva påvirker 
mulighetene for å gi 
etisk forsvarlig 
karriereveiledning? 



Etiske retningslinjer for karriereveiledning



Etisk løfte (serviceerklæring)



En refleksjonsmodell

Hvordan jobbe 
forsvarlig i etisk 
utfordrende 
situasjoner?



Kvalitetsrammeverket oppsummert:

Jobb systematisk med kvalitet!

Vær opptatt av utbytte!

Bry deg om etikk!

Ta ansvar for kompetanse!



Hvem har ansvar 
for kvalitet? 

Eiere

Ledere

Praktikere

- oss alle i fellesskap Fag, teori 
og metodikk


