
“Tomorrow Belongs To Those 
Who Can Hear It Coming”

Karriereveiledningskonferansen
12. september 2019

Lasse Arntsen, seniorrådgiver 
KS-Konsulent AS



Kort om Lasse

• Utdannelse:  Adjunkt m/ tilleggsutd., Master of
Business Adm. fra University of Newcastle 
Australia (org.utvikling og ledelse).

• Jobberfaring: 12 års erfaring fra kommunal sektor 
(lærer og kommunalsjef). 3 år i lærerutd., 5 år 
utdanningsdirektør FMST, 3 år prosj.leder
Utdanningsdirektoratet, 2 år regiondirektør 
Statped. 

• I KS-Konsulent: Organisasjonsutvikling, 
lederutvikling, endringsledelse, oppvekst og 
utdanning, innovasjon og tjenestedesign.



Økta kl 15.30 – 17.00

1. Mentale modeller: Behovet for felles forståelse av begreper

– Innledning etterfulgt av refleksjonsoppgave IGP

2. Karriereveiledning – med hvilket utgangspunkt?

– Innledning etterfulgt av refleksjonsoppgave IGP



SKO



Mentale 
modeller



«Det er ikke hva 

du ser, men hva 

du tror du ser!» 

(eller hører…)

Ja, han er i alle fall blid!



Ditt perspektiv er avgjørende for hvordan du ser, forstår, 

vurderer og fatter beslutninger



Hvis jeg kunne se 

gjennom din 

synsvinkel, og du 

gjennom min, så 

ville vi begge se 

noe som vi ikke 

kunne sett på 

egenhånd.

Peter Senge
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Begreper som kan fylles med ulike innhold

<- Kvalitet  ->

<- Karriere  ->

<- Karriereveiledning  ->

<- Arbeidslivets behov  ->



Definisjoner er fint, men…

Definisjonen av karriereveiledning som ligger til grunn for 
kvalitetsrammeverket, lyder som følger: 

Målet med karriereveiledning er at mennesker blir bedre i stand til å håndtere 
overganger, og til å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid. 
Karriereveiledning gir mulighet for utforsking av den enkeltes situasjon, ønsker 
og muligheter og støtte til handling og valg. Karriereveiledning kan foregå 
individuelt og i gruppe, både fysisk og digitalt, og finner sted innenfor rammen 
av ulike organisasjoner og sektorer. Karriereveiledning skal tilbys av 
kompetente aktører, ha relevant faglig basis og utføres med høy grad av etisk 
bevissthet. 

HVA? – HVORFOR? – HVORDAN?



Lagarbeid er utfordrende –
spesielt når man spiller på ulike lag

Interorganisatorisk kompleksitet:

• Når flere organisasjoner er involvert i utvikling og leveranse av 
produkter/tjenester

• …og det eksisterer en gjensidig avhengighet mellom de involverte partene

• Geografisk avstand

• Strukturelle og organisatoriske avstander; ulik organisering, 
kommendolinjer, bemanning etc.

• Kognitive avstander; ulikheter i perspektiver, kunnskapsbase, kultur, 
utdanningsbakgrunn – ulike aktører ser verden forskjellig

• Jo bredere nettverk, jo større blir utfordringene

(NTNU v/ Bruland, Dons, Meidell 29.03.19)



Refleksjonsoppgave IGP: 
Mentale modeller

Et nasjonalt kvalitetsrammeverk vil utgjøre et godt utgangspunkt 
for kvalitet, helhet og sammenheng i karriereveiledningen.

Vurder ut fra et ledelsesperspektiv: Hva bør gjøres i den 
praktiske hverdagen for at den enkelte ungdom underveis i sitt 
opplæringsløp skal oppleve en samordnet karriereveiledning av 
høy kvalitet?

1. Noter refleksjonene dine (3 min)

2. Del med gruppen (rekkeframlegg) og diskuter (ca 20 min)

3. Velg ett innspill dere synes er viktig, og del dette i plenum via 
en kortfattet formulering i menti.com – kode 58 87 74

Roller:

• Ordstyrer/tidtaker

• Viddevakt

• Sekretær





Fagfornyelsen – LK20

Mål: Læreplanene i LK20 og LK20S skal gjøre barn og unge bedre i stand til å møte dagens og 
fremtidens utfordringer og finne løsninger på disse. Elevene og lærlingene skal utvikle relevant 
kompetanse og gode verdier og holdninger som har betydning for den enkelte og samfunnet, i 
en tid preget av større kompleksitet, stort mangfold og rask endring.

Formålsparagrafen (Oppll § 1-1):

(Opplæringa) … skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. (…). Dei skal få 
utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. (..) lære å tenkje kritisk og handle etisk og 
miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte 
elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og 
lærelyst.

(Udir.no) 



Kompetansebegrepet

Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å 
mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og 
situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk 
tenkning.

(Kilde: Meld. St. 28 2015–2016 Fag – Fordypning – Forståelse, s. 28)



To grunner til at dybdelæring er viktig for elevenes framtidige 
kompetanse

• Den teknologiske utviklingen har ført til at vi i dag har enkel tilgang på informasjon 
uavhengig av tid og sted. Informasjon kan være integrert, men er like ofte fragmenter. 
Læring av faktakunnskap har ikke lenger den samme utdannelsesmessige betydningen når 
ny informasjon alltid er et tastetrykk unna (Wegerif, 2007).

• Den raske utviklingen gjør at det blir stadig vanskeligere å vite hvilke kompetanser og 
kunnskaper som blir sentrale i framtidens samfunns- og arbeidsliv. Tanken er at 
dybdelæring i skolen kan imøtekomme denne utviklingen, fordi dybdelæring handler om å 
utvikle en rikere forståelse av begreper og sammenhenger (NOU 2015:8). Forskning viser 
nemlig at elever med dyp forståelse av kjerneelementer i fagene er flinkere til å overføre, 
anvende og reflektere over denne kunnskapen i ukjente situasjoner (Sawyer, 2014; NRC, 
2000; Pellegrino & Hilton, 2013).



Tre perspektiver på hva utdanning skal tjene til 
(Briseid, 2014)



Refleksjonsoppgave IGP: 
Balanse i karriereveiledningen

Hva kjennetegner en karriereveiledning som ivaretar 
balansen mellom lokalt arbeidslivs nåværende behov, 
trender og utvikling i et globalt perspektiv, og den enkelte 
ungdoms individuelle ønsker og drømmer?  

1. Noter refleksjonene dine (3 min)

2. Del med gruppen (rekkeframlegg) og diskuter (ca 25 min)

3. Velg 1-2 innspill dere synes er viktig, og del disse i 
plenum via kortfattede formuleringer i menti.com – kode 
11 90 03 (legg inn ett og ett innspill)

Roller:

• Ordstyrer/tidtaker

• Viddevakt

• Sekretær



Takk for innsatsen!

lasse.arntsen@ks.no / 95 14 62 43

mailto:lasse.arntsen@ks.no

