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Det holistiske karriereperspektivet!

◦ Career counseling includes all counseling activities associated with career
choice over a life span. In the career counseling process, all aspects of
individual needs (including family, work, personal concerns, and leisure) are 
recognized as integral parts of career decision making and planning. Career
counseling also includes counseling activities associated with work
maladjustment, stress reduction, mental health concerns, and developmental
programs that enhance work skills, interpersonal relationships, adaptability, 
flexibility, and other developmental programs that lead to self-agency.

(Zunker, 2012)



Firdamodellen- holistisk tilnærming til 
karriere

◦

FAGFORNYINGA 
KVALITETSRAMMEVERKET

◦ Tverrfaglige temaer

◦ Læreplanverket har tre tverrfaglige temaer:

◦ demokrati og medborgerskap

◦ bærekraftig utvikling

◦ folkehelse og livsmestring



Opplæringslova

◦ Rådgivinga skal medverke til å utjamne sosial ulikskap, førebyggje fråfall og integrere etniske 
minoritetar. For at rådgivinga skal bli best mogleg for eleven, skal skolen ha eit heilskapleg 
perspektiv på eleven og sjå den sosialpedagogiske rådgivinga og utdannings- og yrkesrådgivinga i 
samanheng.

◦ Eleven skal gradvis bli bevisst sine eigne interesser, dugleikar og verdiar, og få kunnskap, 
sjølvinnsikt og evne til sjølv å kunne ta avgjerd om yrkes- og utdanningsval. Rådgivinga skal også 
utvikle eleven sine evner til å vurdere moglege konsekvensar av val og førebyggje feilval. Frå 8.–
13. årstrinn skal rådgivinga leggjast opp som ein prosess.

◦ Paragraf 22-3 fjerde ledd slår fast at skolene har en plikt til internt samarbeid om utdannings- og 
yrkesrådgivning. Skolen skal også legge til rette for eksternt samarbeid når det gjelder rådgivning 
om yrkes- og utdanningsvalg.



KARRIERE

Vi må starte med det ordet…..



Våre kollegaers forforståelse for karriereomgrepet…..



Definisjon på karriere
«Vi betrakter karriere som noe alle har, og 
fremhever at karriere ikke bare innbefatter
menneskers relasjon til utdanning og 
arbeid, men også øvrige roller og 
livssekvenser mennesker inngår i.»  
(Kompetanse Norge, 2019) 

«Carrer is how we pay the rent, but is is
also how we find meaning in our life and 
connect with the people around us.»  
(Andrews & Hooley, 2018, s.3)



Livsmeistringsprogrammet
2019/2020

2020/2021



Eksempel frå
livsmeistringsprogrammet





Linjedag samfunnsfag vg.1 

Tverrfaglig tema- Folkehelse livsmeistring. Handtere overgangar- ta valg

3.

Var det eit val eller 

ein tilfeldigheit at 

du hamna på 
Firda? 

4.

Kva kan vere positivt/

utfordrande med å bo på 

hybel og å bo heime? 

1.

Korleis har den fyrste 

veka på Firda vore? 

2.

Har den vore annleis 

enn du tenkte den kom 

til å bli? 

5.

Korleis kan folk tilpasse 
seg til ein ny situasjon?

Diskuter og skriv ned 



Lag ein video 
om et av 
ordpara

1. Vel eit ordpar på gruppa

2. Lag ein kort film på 15 

sekund der dykk vise deira

tolkning av dei

3. Korleis heng dei saman

med oppstarten på Firda 

VGS og alt det nye som 

kjem med det? 





Historie- Tema; Revolusjon
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgarskap



Psykologi- Maslow-
karrierkompetansar





Kultur eller natur? 
Sosiologi- kjønn!







Minoritetsspråklege elevar
- nettverkskartlegging



Minoritetsspråklige elever

Endring- stabilitet + muligheiter- begrensinger



Liveshow med band!!





Vel- tilfeldigheiter- forteljinger



Forsvaret på besøk-

ramme for temaet; 

karrierekompetansene!



Tverrsektoriellt samarbeid
Heilt sjef for vg.2- samarbeid mellom 
skule og helsetenesta i gloppen



Heilt sjef!
Vg.2



Endringsarbeid / Samarbeid / Profesjonsfellesskap:
• Hvordan påvirker dette meg? Hva er det som påvirker meg?

• Forstår jeg konteksten – Hvorfor skal vi jobbe med dette?

• Hvilke ulike perspektiver ser vi ved dette? 

• Har jeg spesiell kunnskap/kompetanse som er viktig her?

• Ser jeg viktigheten av og helheten i dette arbeidet?

I forhold til kontekst:

• Hva må jeg endre hos meg sjølv for å få dette til?

• Hva er jeg villig til å endre?

• Er det noe jeg tenker jeg bør gjøre motstand mot?

• Hvordan og hvorfor vil jeg gjøre motstand?

• Hvilke muligheter ser jeg i dette? Hvilke muligheter ser andre?

• Hvilke ringvirkninger/effekter kan dette kan skape?

• Hvilke begrensninger ser jeg? Hva skaper begrensningene?

• Er begrensningene absolutte?

• Hvordan kan jeg påvirke og gjøre noe med begrensningene?

• Forstår jeg hensikten med dette arbeidet?

• Ønsker jeg denne endringen – hvorfor/hvorfor ikke?

• Hva er det som gjør at jeg ikkje ønsker endringen?

• Hva er det som gjør at jeg ønsker denne endringen?

• Kan endringen skape ny stabilitet?



Fellesprosjekt



Djupnelæring

◦ Dybdelæring er å lære noe så godt at du forstår sammenhenger 
og kan bruke det du har lært i nye situasjoner. Dybdelæring er 
altså mer enn faglig fordypning.

◦ Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og 
varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og 
mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen 
læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente 
situasjoner, alene eller sammen med andre.

◦ Tilnærmar vi oss djupnelæring knytt til karrierelæring??





Kva seier lærarne?

◦ MM, den er jo utrulig relevant for eg trur 
nesten ikkje eg kjem på eksempel som 
den ikkje er relevant for. I alle fag eller 
situasjoner, alle relasjoner- så, den har 
jo enorm brukervenneligheit, fordi alle 
ordpara er noko alle kan kjenne seg 
igjen i. Både personleg, men òg i ein 
skolesakleg eller profesjonell setting. 
Så dem er veldig anvendbar. Det er jo 
alltid nokon ting ein kan kople inn i det.

◦ (Mari)

◦ Du må ha ein refleksjon for å bli 
bevist noko. Det har jo ein tendens 
til å berre blir informasjon, men 
ikkje refleksjon, når det gjeld 
utdanning. Vi må ha ein time her -
masse informasjon, men kanskje gir 
desse knappane oss eit 
utgangspunkt for refleksjon? Då blir 
det noko anna. Du eiger det meir, 
elevane kan eige det meir – nei, eg 
syns atte det e bra!

◦ David





Gruppeoppgåver:

◦Korleis kan Gatsby sine kriterier for heilskapleg

karriererettleiing og Firdamodellen si kopling 

mellom karriereknappane og 

livsmeistringstematikken i fagfornyinga komme 

til syne på skulen dykkar?

◦Kva utfordringar kan de møte i dette arbeidet?



Tinyurl.com/5y5cpjr9


