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Nytt innen karriereveiledning

Og litt mer om…

«Nasjonalt kvalitetsrammeverket for karriereveiledning»





Forslag om lovpålagt oppgave

• Regjeringen vil nedfelle karrierveiledning i lovgivningen i to lover, den nye introduksjonsloven 
og opplæringsloven

• Begge på høring med frister i november





Karriereveiledning  lovfestes for flyktninger

Forslag om: 

• Rett og plikt til 
karriereveiledning for personer 
med rett til 
introduksjonsprogram

• Etter bosetting og før vedtak om 
introduksjonsprogram

• Høringsfrist: 15.11.2019

• Se høring Integreringsloven

• Faktaark – ny integreringslov. 
Fakta om forslaget til lov om integrering og 
forslag til endringer i lov om norsk 
statsborgerskap

https://www.regjeringen.no/contentassets/1b3942a8e79c4a568508de6c3418634c/horingsnotat-forslag-til-lov-om-integrering-integreringsloven-og-forslag-til-endringer-i-lov-om-norsk-statsborgerskap-statsbo.pdf




«Vi trenger et arbeidsliv hvor ingen går ut på dato. God karriereveiledning får frem det som bor i folk, og viser veien videre. 
Karriereveiledning har betydning for den enkeltes liv og arbeidsliv og for felleskapet. Det lønner seg at folk finner sin plass i 
arbeidslivet – derfor mener vi det er en god investering å satse på karriereveiledning.»

Jan Tore Sanner 23. jan 2018



Tre store utviklingsområder

•Digital karriereveiledning

•Karriereveiledning i 
asylmottak

•Nasjonalt 

kvalitetsrammeverk for 

karriereveiledning



Digital karriereveiledningstjeneste

•Kompetanse Norge har ansvaret for å utvikle tjenesten

•Nettsted med informasjon og selvhjelpsverktøy og eVeiledning for hele 
befolkningen

•eVeiledningstjenesten skal i hovedsak bygge på kompetansemiljøene 
ved karrieresentrene

•Utvikles i samarbeid med Utdanningsdirektoratet ved utdanning.no

•Skal lanseres høsten 2020

•Utdanning.no flyttes til Kompetanse Norge fra 1. januar 2020



Del av en helhet

NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og 
samfunn



Bakgrunn for 
kvalitetsrammeverket 

• Globale og nasjonale utfordringer med 
omstilling i økonomi og arbeidsliv, teknologisk 
utvikling og arbeidsledighet.

• Mange må ta flere karrierevalg i løpet av livet.

• Norge må utvikle et helhetlig system for 
livslang karriereveiledning.

• Kvalitetsrammeverket skal være et grunnlag 
for dette og bli et verktøy for utvikling av 
kvalitet, både i praksisfeltet og for styring og 
ledelse. 



Tverrsektorielt nasjonalt 
kvalitetsrammeverk for 
karriereveiledning

Oppdrag fra KD
Kompetanse Noreg har fått i 
oppdrag å starte arbeidet med å 
greie ut og utvikle eit kvalitets-
rammeverk for 
karriererettleiing. 
Målet er å gi alle innbyggarar i 
landet likeverdige tilbod om 
karriererettleiing. 
Kvalitetsrammeverket skal vere 
tverrsektorielt, og mellom anna 
definere kvalitetskriterium for 
tenestene og kompetanse-
standardar for 
karriererettleiarar.



Hva er 
god og 
etisk 
praksis?

Hva må en 
karriereveilede
r kunne?

Hva skal utbyttet av 
karriereveiledning 
være?

Hvordan vet 
vi at det vi 
gjør har god 
kvalitet?



Tidsramme



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 utforskning 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.

Karriereveiledning, definisjon som ligger til grunn for kvalitetsrammeverket



Hva ønsker kvalitets-
rammeverket å bidra til:

• økt forståelse for hva 
karrierekompetanse kan være og 
hvordan det kan legges til rette for 
karrierelæring.

• å gi ledere og praktikere inspirasjon 
til å ville jobbe mer systematisk 
med karrierelæring.

• bevisstgjøring om rammefaktorene 
det må tas hensyn til når 
karrierelæring skal skje, og at dette 
krever kompetanse og 
profesjonalitet .



Hva er 
kompetanse?

Modell lastet ned fra NOU 2018:2 Fremtidige kompetansebehov I, s. 
15.



Karrierekompetanse

Karrierekompetanse er kompetanse som setter mennesker i 
stand til å håndtere liv, læring og arbeid i forandringer 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 er en oppmerksomhet på at den enkelte formes av sine 
livsvilkår og sine handlinger, men også samtidig kan påvirke og 
forme sin egen og fellesskapets fremtid. 



Karrierekompetanse 
kan læres

Det finnes ikke et sett        
karrierekompetanser som alle trenger.

Den enkeltes kompetansebehov 
påvirkes av bakgrunn, situasjon og 
fremtidige mål.

Det er metodefrihet med hensyn til 
hvordan karrierelæring gjennomføres. 



• Tror at det er talent som er mest 
avgjørende for å lære

• Drives av et ønske om å stadig få 
bekreftet sitt talent for seg selv og for 
andre

• Når man ikke opplever mestring, blir 
man motløs og mister motivasjonen 
til å lære

• Å gjøre feil oppleves som bekreftelse 
på egen mislykkethet

• Tror det er hardt arbeid som er 
avgjørende for å lære

• Drives av et ønske om å få mer 
kunnskap og kompetanse

• Opplever motgang som en 
mulighet til å lære og bli bedre

• Man er ikke redd for å gjøre 
feil, fordi feil gjør det mulig å 
lære 

Låst tankesett (Fixed mindset)Lærende tankesett (Growth mindset)  

Hvordan er ditt tankesett?

Carol S. Dweck Professor of Psychology at Stanford 

University



Karrierelæring- veien til 
karrierekompetanse

Alle driver med karrierelæring, men hvordan «få 
mer læring ut av» det man allerede gjør? 

Strukturert karrierelæring. 

- For at det skal kalles en læringsaktivitet, må 
målet være at den enkelte utvikler 
karrierekompetanse. 

- Krever pedagogiske overveielser og analyse og 
vurdering av aktiviteter. 



Kompetanse-
områder

Ramme-
faktorer

VeisøkerVeileder

Strukturert karrierelæring 



Karrierkompetanse-
områdene

Karrierelæring i kontekst



CIP-modellen
DOTS-modellen

- Decision Learning 
(Valgkompetanse)

- Opportunity awarness
(Mulighetsoppmerksomhet)

- Transition learning
(Takle overgangner)

- Self-awarness
(Selvbevissthet)

- (Kilde: Law & Watts, 1977)





Meg
• kjenne og forstå seg selv - selvinnsikt
• utforske og sette ord på kunnskaper, ferdigheter, egenskaper, verdier og 

holdninger
• finne ut av interesser, ønsker og behov, forventninger
• vite hva en kan og er god til, sette ord på egen kompetanse
• bli klar over egne typiske handlingsmønstre og valgstrategier
• utforske hvor en har tilhørighet og hvem man har fellesskap med
• se på egen fortid, analysere nåsituasjonen og utforme et perspektiv på egen 

framtid

Kontekst
• Se og forstå egen bakgrunn, rammene en lever sitt liv innenfor,  

hvordan disse rammene kan påvirke egen situasjon

• Se, analysere og forstå de fellesskapene man er en del av 
• både familie, venner, kolleger, lokalsamfunn
• og arbeidsliv, kultur og samfunn

• Se og forstå hvordan egen bakgrunn og konteksten man lever i kan 
innvirke på ønsker og valg når det kommer til utdanning og jobb



Her kan spørsmål som dette brukes:

• Hvem er du, hva kan du, hva vil du? 
• Hvilke interesser, verdier, holdninger, motivasjoner, 

bestrebelser, behov og standpunkter har du utviklet inntil 
nå, og hvilke ønsker du å utvikle? 

• Hvordan påvirker interesser, verdier, holdninger (fortsett 
listen selv) ditt liv i forhold til utdanning og arbeid? 

• Hvilke kontekster og fellesskaper er du del av? 
• Hvordan påvirker din bakgrunn og de fellesskapene du er en 

del av, dine valg, og din karriere?
• Hvilke samfunnsmessige strukturer påvirker deg og din 

situasjon? 
• Ønsker du å påvirke hvordan disse strukturene får 

konsekvenser for ditt liv? Er det mulig og ønskelig? 



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 
• 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? 



Valg
• utforske valg og valgalternativer
• bli kjent med egne valgstrategier og hva en trenger i en valgsituasjon
• vurdere konsekvenser av ulike valgalternativer
• bruke tidligere erfaringer for å ta framtidige valg 
• vite at et fravalg – eller fravær av valg – også kan betraktes som valg
• erkjenne at tvil kan være en del av valgprosessen, og at uansett 

valgstrategi kan man ikke forutse framtiden 
• vite at valg både kan være en avgrenset hendelse, og 

en langsom endringsprosess

Tilfeldigheter
• undersøke hvordan tilfeldigheter har hatt innflytelse på hendelser 

og valg når det kommer til utdanning og jobb
• se og forstå at hendelser som ikke var planlagte, allikevel kan få 

betydning for hvordan karrieren utvikler seg
• bli oppmerksom på at man kan velge å handle eller ikke når en 

tilfeldighet oppstår
• utforske hvordan man kan legge til rette for at «gode» tilfeldigheter 

kan skje



Her kan spørsmål som dette brukes

• Hvordan tar du valg, og hva har vært/er din typiske 
valgstrategi? 

• Hvordan har du grepet det an når du skulle ta valg 
tidligere? 

• Hvilke valg har fått betydning for din karriereutvikling?
• Hva har hjulpet deg i valgprosesser (mennesker, kunnskap, 

ting du gjorde)? 
• Hva opplever du selv spiller inn på dine valg? 
• Hva tror du spiller inn på andres valg? 
• Hvilke tilfeldigheter har hatt innflytelse på valg av 

utdanning og jobb i ditt liv?
• Hvordan kan tilfeldigheter, det som er utenfor din kontroll 

påvirke ditt liv? 
• Hvordan kan du legge til rette for at «gode» tilfeldigheter 

kan skje?



Endring
• utforske endringer i eget liv og endringer i omgivelsene
• vurdere om endringer er ønskede eller uønskede
• se hvordan endringer i eget liv eller omgivelser kan forandre 

forutsetningene for valg 
• analysere hvilke endringer man har opplevd tidligere, og å se på 

hvordan de ble håndtert
• være oppmerksom på endringer i ens nære omgivelser eller i 

samfunnet og vurdere hvilke konsekvenser de kan ha på eget liv

Stabilitet
• se etter hva som er stabilt i eget liv og i omgivelsene
• vite hvilket behov man har for stabilitet i ulike situasjoner, 
• vurdere behov for stabilitet opp mot ønske om endring 
• være oppmerksom på at stabilitet kan komme i konflikt med 

ønske eller krav om endring 



Tilpasning
• se og forstå hvilke tilpasninger en situasjon kaller på 
• undersøke hvem og hva som målbærer behovet for eller kravet om 

tilpasning
• vurdere hvilke konsekvenser en aktuell tilpasning kan ha (for eget og 

andres liv)
• vurdere ut om tilpasningen som kreves er akseptabel eller problematisk
• vurdere konsekvensene av å ikke ønske å tilpasse seg

Motstand
• vurdere om man i en karriererelatert situasjon blir utfordret på en 

måte som kaller på motstand 
• finne ut hvorfor en situasjon påkaller motstand 
• undersøke og vurdere hva konsekvensene av motstand kan være
• vurdere om konsekvensene av motstand er akseptable
• vurdere om det finns en balanse mellom tilpasning og motstand
• finne ut hvor egne grenser for tilpasning er



Hvordan treffer dette oss i praksisfeltet?


