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Forord
Dette heftet er skrevet til profesjonelle veiledere/rådgivere og lærere, samt ansatte i bedrifterer hvor 
unge kommer på besøk i forbindelse med hospitering og lignende. Det er tenkt som et inspirasjons-
hefte som kan gi konkrete ideer til arbeidet med karrierelæring i hverdagen. 

Heftet er resultat av samarbeid mellom fagfolk som på forskjellige måter arbeider med karriereveiled-
ning i Norge og Danmark. 

Dette heftet hadde ikke blitt til uten deltagelse fra rådgivere og ungdoms- og utdannings-
veiledere som daglig jobber med karriereveiledning og karrierelæring i praksis både i Danmark og 
Norge. Vi ønsker derfor å takke:

Stein Bonesmo, rådgiver Sverresborg skole, Trondheim
Berit Holte, rådgiver Blussuvoll ungdomsskole, Trondheim
Ståle Lund, rådgiver Røros videregående skole
Mette Mari Wold Johnsen, avdelingsleder Karrieresenteret i Sør-Trøndelag
Susan Hove, UU-koordinator, UU Silkeborg 
Iben Bak Larsen, UU-vejleder, UU Skanderborg-Odder
Trine Rosenbæk, Soushcef, UU Vejle
Lene With, UU-vejleder, UU Sjælsø

Illustratør forside: Jorunn Dukan, elev Thora Storm vgs 15/16 

Vi vil også takke andre som har gitt innspill underveis i prosessen.  

Århus og Trondheim 2016
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Innledning
Karrierekompetanse danner grunnlag for de mange valg barn og unge må ta gjennom hele 
livet, for å skape sammenheng mellom utdanning, arbeid og personlig liv. Karrierekompetanse 
utvikles gjennom hele livet. I skolen kan det skapes et fundament for dette. Det er derfor viktig å 
være oppmerksom på at innsatsen i skole og veiledning ikke bare handler om valg av videregå-
ende opplæring. Det er kun det første av alle valg de kommer til å ta i løpet av livet (Skovhus, 
2014).

Karrierelæring handler om læringsprosessen som er knyttet til utvikling av karrierekompetanse. 
Hele forutsetningen for å snakke om karrierelæring og karrierekompetanse, er et helhetsper-
spektiv på sammenhengen mellom liv, læring og arbeid i et livslangt perspektiv.

Progresjon i karrierelæring forstås først og fremst som progresjon i evnen til å reflektere over 
eget karriereløp. For å støtte opp om utvikling av karrierekompetanse er det viktig at de hjelpes 
inn i noen prosesser, hvor de får mulighet til å reflektere mer helhetlig over utdanning og 
arbeidsliv, seg selv og sin rolle i samfunnet.  



Del 1 Spørsmål
I del 1 kan du som er opptatt av praktisk arbeid i feltet hente inspirasjon og forslag til 
spørsmål du kan bruke i ulike aktiviteter og møter med ungdom. Disse spørsmålene kan 
brukes som utgangspunkt for elevenes refleksjon rundt karriere og valg.  

Del 2 Teori
I del 2 kan du som ønsker det få en innføring i sentrale teorier om karrierelæring og 
karrierekompetanse, teorier som spørsmålene i del 1 bygger på.
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Her presenterer vi konkrete eksempler på spørsmål som kan 
understøtte karrierelæring. De er relevante både for veilede-
res og læreres arbeid. Vi har kategorisert spørsmålene etter 
tema, og gir her eksempler til inspirasjon. Tanken er at lærer 
og veileder kan videreutvikle spørsmålene og finne fram til de 
formuleringene som passer dem best. Spørsmålene kan også 
være til inspirasjon for foreldre/foresatte i samtale med sine 
barn om skole, utdanning og arbeidsliv.

Det er viktig å framheve at dette ikke er en intervjuguide som 
skal følges fra begynnelse til slutt.

Vi har forsøkt å presentere spørsmålene på to måter, både 
ved å plassere dem inn i Bill Laws modell for karrierelæring og 
Karl Tomms modell for spørsmålstyper. Dette kan du lese 
mer om i Del 2 – Teoridelen.

I utviklingen av spørsmålene har vi bevisst formulert dem 
positivt og fremadrettet. Måten å spørre på er forutsetningen 
for at det i hele tatt har noen verdi å spørre. Dette kan forstås 
slik at spørsmål som åpner for refleksjon krever relasjon og 
tillit, samtidig som de bidrar til å bygge relasjon og tillit.

Metoder
Heftet er tenkt som en inspirasjonskatalog. Vi har hatt som 
mål å gi konkret inspirasjon til utvikling av læringsorienterte 
spørsmål (i motsetning til valgorienterte spørsmål). 
Spørsmålene er ikke knyttet til konkrete metoder, men kan 
brukes både i kollektive, gruppevise og individuelt organiserte 
karrierelæringsaktiviteter. De kan brukes til å skape prosesser 
for å understøtte karrierelæring, og ikke kun i forbindelse 
med et kommende utdanningsvalg. Forskning viser at 

potensialet for karrierelæring er stort når det legges til rette 
for refleksjon i fellesskap (Thomsen, 2012). Spørsmålene kan 
være en hjelp til å komme i gang med og kvalitetssikre 
arbeidet med veiledning og læring i slike fellesskap.

Vi har valgt å fokusere på to sentrale elementer 
i arbeidet med karrierelæring

1. Samtalen
 Mellom kontaktlærer, faglærer, veileder, foreldre og unge.

2. Aktiviteter ut av huset 
 Hospitering/brobygging, bedriftsbesøk etc.

Disse elementene er relevante i skolen, i de unges liv og i 
veiledningen.

Det første temaet – samtalen - har vi delt opp i en rekke 
underområder, som hver for seg inneholder eksempler på 
gode spørsmål. 

Det andre temaet – aktiviteter ut av huset – presenteres i tre 
sammenhengende kategorier; spørsmål til forberedelse, 
spørsmål underveis og spørsmål til etterarbeid. Vi har valgt 
det for å understreke at det er viktig å sikre sammenheng 
mellom aktiviteter, slik at de ikke blir stående som enkeltstående 
opplevelser, men knyttes til skolens kontekst og de unges liv.

Del 1 Spørsmål
Eksempler på konkrete spørsmål
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Samtalen
Spørsmålene er organisert i flere underområder. Hvert område inneholder en kort forklaring som viser tenkingen bak 
spørsmålene i et karrierelæringsperspektiv. Deretter presenteres en rekke inspirasjonsspørsmål.

Skole og fag 
Disse spørsmålene er ment å understøtte karrierelæringen som foregår i fagene i skolens hverdag. De kan tilpasses det 
enkelte fag og brukes i samtaler mellom faglærer og elev, og mellom elever. Fokuset er på å gi eleven mulighet til å utforske 
egne tanker og erfaringer med ulike fag og fagområder. Ved å arbeide på denne måten utnytter man hverdagens potensial til 
å bygge karrierekompetanse og forståelse av relevans hos den enkelte. Det vil også bidra til en tydeligere sammenheng 
mellom skolens fag, veiledningsaktiviteter og den unges liv.

• Hvilke fagområder interesserer du deg mest for? Hva er grunnen til det?
• Hvilke fagområder faller deg mest naturlig? Hva er grunnen til det?          
• Hvilke fag utvikler du deg mest i for tiden? Hva er det som gjør det?
• Er det noen fag du ønsker å utvikle deg mer i? Hvordan kan det skje, tror du?
• Hvilke tre fag liker du best på skolen?
• Hvordan trives du i klassen? Venner, friminutt mm.
• Hvilket fag er du best i? Hva er grunnen til det?  
• Hvilket fag på skolen bryr du deg minst om? Hva er grunnen til det?                  
• Hvilke av dine styrker opplever du å ha bruk for i hverdagen din? 
• Hvordan ville en perfekt skoledag sett ut for deg?
• Hvilke fag er meningsfulle for deg? Hvordan gir de mening?
• Hvis du kunne gått det siste året om igjen – hva ville du gjøre annerledes?
• Hva vil du gjøre annerledes neste skoleår? Hva kan du gjøre for at det skal skje? 
• Hvem andre kan hjelpe deg? Nevn tre eksempler.

Drømmer
Disse spørsmålene handler om å åpne elevens øyne for alternativer til egen situasjon, å se seg 
selv i en mulig fremtid og åpne for nye perspektiv.

• Hvordan har du det om 5 år? 10 år? 50 år? (tegn/mal eller fortell)
• Hvordan tror du det vil føles når du er ferdig med videregående om xx år?
• Hvis du hadde en tryllestav, hvordan ville du endret din verden?
• Hvis du kunne gjøre hva som helst i morgen – hva ville du gjøre?
• Hva er et godt liv for deg akkurat nå? I fremtiden?
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• Hvilke verdier er viktige for deg? F.eks. Lønn, venner/familie, kunnskap, status, å hjelpe andre.
• Hvordan tror du livet ditt vil forandre seg gjennom årene som kommer (meninger, interesser, preferanser)?
• Hvor mange jobber tror du at du vil ha i løpet av livet ditt? 
• Ønsker du en jobb som varer hele livet? 

Samfunn/rammer
Spørsmålene her handler om å reflektere over samfunnsforhold og ytre rammer som kan ha betydning 
for framtidige valg. For eksempel samfunnsutvikling, økonomisk utvikling, teknologisk utvikling og politikk.

• Hvordan vil det bli å få jobb innenfor den bransjen du ønsker?
• Hvor kan det bli nye jobber i framtida, tror du? Om et par år? Om ti år?
• I hvilke yrker tror du det vil bli etterspørsel etter arbeidskraft/folk?
• Hvor tror du disse yrkene finnes? I nærheten av deg? I by eller bygd?
• Hvilke yrker tror du vil forsvinne?
• Har du tenkt på om du vil flytte fra der du bor for å få deg jobb eller ta utdanning?
• Hva tror du blir de største utfordringene med hensyn til å få jobb?
• Hvilke jobber kan man få hvis man ikke gjør ferdig videregående?
• Hvordan er arbeidsmarkedet for ufaglærte (som ikke har videregående) i ditt nærområde?
• Hvem påvirker dine valg mest? Nevn tre personer. 
• Hva påvirker ditt liv? 
• Hvordan kan du påvirke rammene rundt ditt liv? Nevn tre eksempler. 

 
Se deg selv utenfra
Disse spørsmålene er ment å bidra til selvrefleksjon og realisme i synet på seg selv, og egne muligheter 
i forhold til utdanning og yrker.

• Kjenner du kravene i utdanningssystemet?
• Har du noen spesifikke ønsker for egen utdanning og framtidig yrke?
• Hvordan harmonerer dine ønsker med kravene i utdanningssystemet?
• Hva tenker du om dine muligheter dersom disse to ikke går sammen?
• Hvem av dine nærmeste kan bidra til ditt yrkesvalg?
• Hva sier dine foreldre/dine beste venner er dine sterke sider?
• Hva synes dine venner/dine foreldre du er god til?
• Hvis du møtte deg selv for første gang, hva tror du du ville tenke?
• Hvis du kjente deg selv gjennom lengre tid, hva tror du da, du ville tenke?
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• Hvor viktig er ditt (utdannelses-/jobb)-mål for deg? Hvor mye vil jeg stå på for å nå det? Hvilke muligheter har du for å oppnå det?
• Hvor viktig tror du jobben vil være for deg, og på hvilken måte? Vil du realisere deg selv gjennom jobben, eller ser du for deg  

at du skal dyrke interesser og lignende ved siden av jobben, og at jobben primært blir en kilde til inntekt?
• Jobb/ ikke-jobb: hva forventer du at jobben skal gi deg, og hva forventer du å dekke/tilfredsstille på andre måter?
• Kan du leve av dine interesser/hobbyer? Hvilke muligheter ser du innenfor det du gløder for i livet?
• Vil du helst ha et trygt og forutsigbart liv? Hva er grunnen til det? Eller er du åpen for usikkerhet/spenning/endring? Hva er 

grunnen til det?
• Hvilke nye ting ønsker du å utforske? 

Neste trinn
Spørsmålene her er handlingsrettede og bidrar til å konkretisere neste skritt for eleven. De handler om å reflektere over hva 
som er viktig, og skape fortrolighet og tillit til å ta steget videre. 

• Hvilke tanker har du om hva du skal gjøre når du er ferdig med skolen? På hvilke måter gir det anledning til spenning/glede/
bekymring?

• Hvis du ser for deg ei dør der fremme, som illustrerer valget av utdanningsprogram i videregående skole, hvor nær er du  
den døra akkurat nå?

• Hva er viktig for deg, når du tenker på neste år? Venner/utdannelse/fremtid/jobb/fritid?
• Hvilke mål vil du sette deg for det neste året? Faglig, personlig og sosialt?

Læring
Spørsmålene her handler om å være bevisst på ulike læringssituasjoner, for eksempel i skole, på jobb, i fritid og i relasjoner.

• I hvilke situasjoner lærer du mest?
• I hvilke situasjoner lærer du minst?
• Hva kan du selv gjøre for å komme i situasjoner der du lærer godt?
• Hva er det som får deg til å glemme både tid og sted? Hva er det som gjør at du blir så oppslukt i det?
• Hvilke type oppgaver trives du best med å løse?
• Hva har du lyst til å lære?
• Når har du lyst til å lære om det?
• Hvordan vil du lære om det?
• Hva har du lært mest av?
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Fritid
Disse spørsmålene synliggjør sammenhengen mellom livet 
på skolen og det øvrige liv. Det settes fokus på fritiden som et 
inspirasjonsrom for utdannelse- og jobbmuligheter.

• Hva er viktig for deg i fritida?
• Hvilke interesser har du?
• Hva gjør du når du skal slappe av?
• Hva gjør deg glad?
• Hva gjør deg trist?
• Hva gjør du når du har det morsomt?
• Ser du noen forskjeller på måten du engasjerer deg på,  

på skolen og i fritida? Hvilke? 
• Hvilke forskjeller og likheter er det mellom måten du trives 

på skolen og i fritida? Hva er det du selv gjør som bidrar til å 
opprettholde de forskjellene/likhetene? 

• Har du gjort noe på fritida som har gitt deg en ny forståelse 
av deg selv? Ble du overrasket? På hvilken måte?

Relasjoner til andre
Spørsmålene her styrker elevens evne til å se seg selv i 
forhold til andre. Samt å forholde seg åpen og anerkjennende 
til andres verdier. Spørsmålene handler også om å få øye på 
hvordan det kan skapes nye erfaringer og relasjoner ved å ta 
kontakt med andre.

• Hvem kunne du/vi snakke med, slik at du tar et bedre valg  
i forhold til utdannelse og jobb?

• Hva kan vi gjøre for at du skal ta et bedre valg i forhold til 
utdannelse og jobb?

• Kjenner du noen som har en jobb som ser spennende ut? 
Hva er det? Hva er det med den jobben du liker godt?

• Hva må til for at du skal trives? Hvilke forhold kan du selv 
endre på? Hvilke forhold kan jeg hjelpe til med å forandre, 
slik at du trives bedre?

• Hvem beundrer du? Hva er grunnen til det?
• Hva vil du at andre skal beundre deg for?
• Er det noen som du ikke vil kopiere/være lik? Hva er 

grunnen til det?»

Aktiviteter ut av huset
I denne delen har vi satt fokus på aktiviteter ute av huset, 
som for eksempel besøk på videregående skoler, besøk på 
høgskoler/universiteter og bedriftsbesøk. Det kan også dreie 
seg om besøk av rollemodeller eller foreldre, eller andre som 
besøker skoler og forteller om og drøfter egne erfaringer med 
utdanning og arbeid.

I tillegg til å utløse reflekterende prosesser hos elevene, kan 
spørsmålene også bidra til å forberede eksterne samarbeids-
partnere på besøket. Spørsmålene kan derfor sees på som 
eksempler på hva man kan drøfte med elevene.

I et karrierelæringsperspektiv er det viktig å sikre at besøket 
ikke blir en isolert begivenhet, men har sammenheng med 
skolens hverdag og elevenes livssituasjon.
I forlengelsen av dette har vi valgt å inndele spørsmål knyttet 
til eksterne aktiviteter i tre kategorier. Først spørsmål til 
forberedelse, så spørsmål til refleksjon underveis, deretter 
spørsmål for å bearbeide erfaringer fra besøket.

Noen av spørsmålene som er viktig å stille i forberedelsen av 
et besøk, er det lurt å gjenta i etterarbeidet av besøket. Dette 
for å undersøke og gjøre eleven bevisst på en kvalitativ 
utvikling når det gjelder elevens erfaringsgrunnlag og 
refleksjon. Et annet poeng med å stille samme spørsmål i 
både for- og etterarbeid er å gi eleven mer trygghet og et 
bedre grunnlag for å gå videre. Det viktigste er å skape en 
nysgjerrighet både før og under besøket, og få de unge til å 
være nysgjerrige på en mer kvalifisert måte.
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Det er vesentlig at både elever og lærere ikke kun ser på 
besøk ut av huset som en aktivitet der formålet er å avklare 
elevens valg av utdannelse. Det skal også bidra til en bredere 
erfaring med utdannings- og jobbmuligheter. Og til en mer 
nyansert forståelse av seg selv og omverdenen.

Forberedelse
Nedenfor gir vi noen eksempler på spørsmål man kan stille i 
forberedelsesfasen av skole- eller bedriftsbesøket. Disse er 
avdekkende og undersøkende. Denne type spørsmål kan hjelpe 
de unge til å oppdage hva som er viktig å undersøke og gi 
bedre utbytte av besøket.  Dette kan bidra til at den unge blir 
mer reflektert og kanskje endrer noen av sine fordommer.

Bakgrunn for besøk
• Hva er årsaken til at du vil finne ut mer om dette utdannings- 

programmet? 
- Hva mer vil du finne ut om…..?

• Hvilke tanker lå bak/gjorde du deg når du ønsket å besøke/
hospitere på denne skolen eller bedriften?

• Hvilke utfordringer ser du for deg i forbindelse med denne 
hospiteringen/dette besøket?

• Hva tror du vil være positivt for deg med denne hospiteringen/
besøket?

Hva er det viktig for deg å undersøke
• Hva mangler du kunnskap om? Kan du få den kunnskapen 

gjennom denne hospiteringen/besøket?
• Forestill deg at du skal jobbe i denne bedriften. Hva vil det 

være viktig for deg å få kunnskap om?
• Hva er det første du tenker på ved denne bedriften?
• Hva er du mest opptatt av å få vite noe om ved denne 

bedriften?
• Hva er du mest opptatt av å få vite om i forhold til en venn/

klassekamerats hospitering/besøk?

Dine forestillinger om og forventninger 
til besøket/hospiteringen?
• Hvordan tror du man jobber her? Jobber man selvstendig 

eller jobber man i samarbeid med andre? Hva er det mest av? 
Hvilken arbeidsform vil passe deg best?

• Hvilke forventninger har du til: 
- Læreren 
- De andre 
- Sosiale miljø 
- Kantine

• Hvordan tror du kulturen er på denne skolen/bedriften? 
Hvordan passer dine verdier med det?

• Hvilke forskjeller og likheter tror du det er mellom den 
skolen du går på i dag og den skole/bedrift du ønsker å 
besøke?

• Hvordan tror du kjønnsfordelingen er på dette utdannings-
programmet? Hvilken betydning har dette for deg som 
elev?

• Hvilke ferdigheter tror du det er viktig å tilegne seg, hvis 
man går på dette utdanningsprogrammet?

• Hva er det beste som kan skje på dette besøket/hospiterin-
gen? Hva er det verste som kan skje?

• Hvilke oppgaver tror du de jobber med i denne bedriften/ 
denne skolen?

• Hvordan håper du å bli mottatt i denne bedriften/skolen?
• Hva gleder du deg til?
• Hva er du nervøs for?
• Hvordan tror du de fysiske rammer er på denne skolen/

bedriften?
• Hvordan tror du miljøet er på denne skolen/bedriften?
• Hvilke forventninger har du til dette besøket?
• Kunne dette vært noe for en av dine venner?



Hverdag 
• Hvordan vil en hverdag se ut for deg, hvis du gikk på utdanningsprogrammet som du nå skal besøke? 

- Hvordan kan du undersøke dette?
• Hva vil du spørre om?

Refleksjon over seg selv i forbindelse med besøket/hospiteringen
• Hva vil et godt besøk på dette utdanningsprogrammet/ i denne bedriften være for deg?
• Hva kan du selv gjøre for at dette skal bli en god opplevelse for deg?
• Hvis vi hadde spurt din mor/far det samme spørsmålet – Hva tror du han/hun ville sagt?
• Hva vil bety mest for at du skal kunne gjennomføre det utdanningsprogrammet du nå skal besøke? 

- Vilje 
- Interesse 
- Sosialt miljø 
- Lønn under utdannelsen

• Hva betyr det for deg at det er noen du kjenner dit du skal?
• Hva betyr det for deg hva andre mener om ditt valg om å besøke denne utdanningsinstitusjonen eller bedriften?
• Hva sier din mor/far at du skal velge å besøke? Hvorfor? Hva er dine tanker om det?
• Hva er viktig for deg for å møte opp hver morgen hvis du hadde hatt denne jobben?
• Hva er viktig for deg for å kunne møte opp hver dag når du er ute i praksis?
• Hvilket førsteinntrykk tror du dine kolleger vil få av deg på arbeidsplassen?
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Underveis
En støtte underveis for den unge kan være å føre loggbok under hospiteringen/utplasseringen. Loggen kan benyttes aktivt 
under etterarbeidet.
• Hvem har du møtt i dag?
• Hva har overrasket deg? Hva har vært morsomt? Hva har vært som forventet? Hva har du særlig lagt merke til?  

Hva var vanskelig? Hvem kunne hjelpe? Hva har du lært?

Etterarbeid
Nedenfor gir vi noen eksempler på spørsmål man kan arbeide med etter besøket. Disse er både avdekkende lineære spørsmål 
(spørsmål over midtlinjen i Karl Tomms modell) og sirkulære spørsmål (spørsmål under midtlinjen i Karl Tomms modell).

Kunnskap og nye perspektiver
• Hva opplevde du?
• Hvordan ble du mottatt der du var?
• Hvilke arbeidsoppgaver har de på denne praksisplassen?
• Hvilke oppgaver fikk du?
• Hva var annerledes enn det du er vant til?
• Hva overrasket deg? Hva var som forventet?
• På hvilke måter arbeider man selvstendig og på hvilke måter arbeider man sammen med andre der du var? Hva er det mest 

av? Hvordan forholder du deg til det?
• Hvilke kompetanser/ferdigheter er viktig å tilegne seg for å ta denne utdannelsen? Hvilke kompetanser/ferdigheter er det viktig 

for deg å utvikle?
• På hvilke måter har besøket/utplasseringen bidratt til: 

- Undring? 
- Nye spørsmål? 
- Nye vurderinger?

• Hvilke tanker fikk du da dere var på …? 
- Har du fått noen nye tanker/ideer? 
- Hva gjorde du/dere?

• Hva har overrasket deg mest/minst ved bedriften?
• Beskriv en situasjon du husker spesielt godt fra utplasseringsperioden. Hvorfor husker du denne situasjonen godt? Hva lærte du?
• Hvilke fordeler ser du ved å jobbe der? Nevn to.
• Hvilke ulemper ser du ved å jobbe der? Nevn to.
• Hvilke skrevne og uskrevne regler la du merke til i bedriften?
• Hvilke forskjeller og likheter var det mellom skolen og bedriften?
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• Hvordan var kjønnsfordelingen? Har det noen betydning for deg?
• Hva forventet andre av deg? Hva var forventet av medarbeiderne ved denne bedriften?
• Hvordan var stemningen på arbeidsplassen?
• Hvordan var de fysiske rammene på arbeidsplassen?
• Beskriv en god kollega i bedriften? Hva gjør den personen til en god kollega? Hva gjør deg til en god kollega?
• Hva ville være viktig for deg for å kunne møte hver dag på denne utdannelsesinstitusjonen/virksomheten?
• Tenk deg at du er sjef på arbeidsplassen. Hva ville du legge vekt på?
• Hva lærte du om hvordan en skulle oppføre seg på denne arbeidsplassen? Hvilke sammenheng er det mellom denne måten  

å oppføre seg på og de arbeidsoppgaver som skal gjennomføres?
• Hvilke andre jobber kjenner du til der man arbeider med det samme?
• Hvilke ulike utdannelser hadde medarbeiderne på denne arbeidsplassen?
• Kjenner du til en eller flere av medarbeidernes vei til valg av utdannelse, eventuelle videreutdanninger og mot det arbeide som 

vedkommende ivaretar i dag?
• Hva synes en konkret medarbeider er mest interessant med sitt arbeid?
• Hva synes en konkret medarbeider er mest utfordrende med sitt arbeid?
• Hvordan kan arbeidsplassen utvikles/endres slik at den blir en bedre arbeidsplass?
• Hvordan kunne det vært på en slik arbeidsplass i et annet land? (spørsmålet retter seg mot hvordan man anerkjenner 

mennesker med ulik kulturbakgrunn i virksomheten).
• Hva vet du nå som du ikke visste før du besøkte denne virksomheten?
• Hvordan stemmer det bildet du nå har av praksisjobben sammenlignet med det bildet du hadde før besøket/oppholdet?
• Hva vil du nå undersøke nærmere når det gjelder utdannelser og yrker? Hva og hvem kunne hjelpe deg med det?
• Hva kunne du tenke deg å vite mer om?
• Du har nå besøkt to (eller flere) utdanningsinstitusjoner. Hvilke forskjeller la du merke til? Hva var likt og hva var forskjellig
• Så det ut som om elevene/studentene på utdanningsinstitusjonen eller de ansatte på arbeidsplassen trivdes?
• Hvordan var omgangstonen mellom elevene/studentene/de ansatte?
• Hvordan opplevde du det psykososiale arbeidsmiljøet?

Hverdag
• Hvordan ser hverdagen ut hvis du går på denne utdanningen/har denne jobben?
• Hva er viktig for deg i framtiden i forholdet mellom arbeid og fritid/familieliv? 
• Prøv å forestille deg at du hadde praksisjobben som virkelig jobb om noen år. Hvordan ville din hverdag se ut (antall timer  

på jobb, reiser, transport til og fra, tid til fritidsaktiviteter, familie, andre gjøremål)?
• Hvordan er forholdet mellom en arbeidstakers arbeid og hans/hennes øvrige liv? 

Hvordan passer arbeidstidene til et normalt familieliv? Hvordan er muligheten til å få arbeidsliv og familieliv til å henge 
sammen?

• Hvordan er skillet mellom arbeidstid og fritid for arbeidstakerne?
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Hvordan kan jeg bruke de erfaringene jeg har fått til å lære om meg selv og omverdenen?
• Kjente du noen der du var på besøk?
• Hvordan hadde det betydning for deg?
• Hvordan var det å være en del av det sosiale miljøet? Hva fikk det deg til reflektere over?
• Hvordan så de andre ut? Og er du en slik en? Og gjør det noe om du ikke er det?
• Kunne du være deg selv? På hvilken måte, eventuelt hvorfor ikke?
• Hvilke av dine styrker kan du bruke som elev på denne utdanning/jobb?
• På hvilken måte kan denne utdanningen være noe for deg? På hvilken måte er den ikke noe for deg?
• Hva vil bety mest for deg for at du skal kunne gjennomføre en slik utdanning?
• På hvilken måte kan denne utdannelsen være noe for en av dine venner? Hvorfor?
• Hvilke aspekter ved dette arbeidet vil være viktig for deg i din framtidige jobb?
• Hvilke aspekter ved dette arbeidet er det viktig for deg å unngå i ditt framtidige arbeid?
• Hvordan må du utvikle deg personlig for å kunne gjøre denne jobben?
• På hvilken måte vil du si at dette kunne ha vært en bra arbeidsplass for deg?
• Hva er det som hindrer deg i å velge denne jobben?
• Forstill deg at du er ansatt i en slik jobb. Hva ville vært det vanskeligste og det letteste for deg?
• Hva lærte du på jobben som har betydning for din skolegang?
• Hva synes du var mest interessant ved jobben? Og minst interessant?
• Hva var det du likte godt med jobben?
• Hva var det du ikke likte med jobben?
• Hvordan trivdes du på bedriften/skolen?
• Hvordan var de fysiske forholdene?
• Hvordan var relasjonen til de andre der?
• Hvordan bidro du til trivsel?
• Hva bidro de andre med for at du skulle trives?
• Var det noen som du fikk en spesielt god relasjon til? 

Hva var det som gjorde det tror du? 
Hvordan bidro du til det?
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I introduksjonen beskriver vi en rekke begrep som er viktige 
for å forstå bakgrunnen for de konkrete spørsmålene i del 1, 
og de prosesser de kan bidra til. 

Karriere
Tradisjonell forståelse av begrepet karriere handler om at det 
«å ha en karriere» betyr å klatre opp på rangstigen i en 
organisasjon eller profesjon. I motsetning til dette handler 
karrierebegrepet her om å skape sammenheng mellom liv, 
læring og arbeid i et livslangt løp. Karriere er i den forstand 
noe alle mennesker har. Den skapes i samspill med andre, og 
påvirkes av livsbetingelser som gir både muligheter og 
begrensninger, som individet kan lære å påvirke og få mer 
kontroll over (Thomsen, 2014). 

Veiledning - karriereveiledning
Veiledning har som mål å sette borgere «i stand til gennem 
hele livet at gøre sig deres evner, kompetencer og interesser 
bevidst, at træffe beslutninger vedrørende uddannelse, 
erhvervsuddannelse og beskæftigelse og at tilrettelægge 
deres individuelle livsforløb med hensyn til læring, arbejde og 
andre omstændigheder, hvor man tilegner sig og/eller bruger 
disse evner og kompetencer». (Rådet for den Europæiske 
Union, 2008) 

Karrierelæring og karriereundervisning
Karrierelæring omhandler aktiviteter innarbeidet i skolenes 
undervisning på bakgrunn av mål nedfelt i læreplaner. Fokus er 
rettet mot læring og progresjon med målsetting om å utvikle 
et solid grunnlag for å håndtere overganger i utdanning og 
arbeid (Guichard, 2001).

Erfaringer fra Norge viser at spørsmål og emner knyttet til valg 
og karriere i liten grad er innarbeidet i skolenes undervisning 
og pensum (Buland, Mathisen, Mordal et al 2014). Det samme 
er tilfelle i Danmark. Å gjøre karriereveiledning/karrierelæring 
til «hele skolens oppgave» i større grad enn det som i dag er 
tilfelle, er derfor en viktig utfordring i begge land. 
Norske rådgivere forteller at de ofte oppleves som «tidstyver», 
altså at deres aktiviteter oppleves som å ligge på siden av og 
komme i veien for skolens «egentlige oppgave» - læring av 
sentrale fag. (Mordal, Buland og Mathiesen 2015). Det samme 
gjelder i Danmark. Å bringe karriereveiledning inn i skolens 
hovedspor, gjennom økt bevissthet rundt karrierelæring som 
en felles oppgave for hele skolen, er derfor en utfordring. Med 
vårt hefte ønsker vi bidra med spørsmål som kan skape 
refleksjon hos elever, lærere, rådgivere og andre.

Karrierekompetanse 
Karrierekompetanse handler om å være aktør i eget liv. Det 
handler om å 
• forstå og utvikle seg selv
• utforske livet, læring og arbeid
• håndtere liv, læring og arbeid ved forandringer og overganger

Det er altså fokus på
• hva den enkelte gjør – og på hva denne kan gjøre
• at den enkelte formes via sin livsførsel og sine handlinger, 

og samtidig påvirker egne fremtidsmuligheter. 
(Thomsen, 2014)

Karrierekompetanse danner grunnlag for de mange valg barn 
og unge må ta gjennom hele livet for å skape sammenheng 
mellom utdanning, arbeid og personlig liv. Karrierekompetanse 

Del 2 Teori
Introduksjon til karrierelæring og Bill Laws karrierelæringsteori



18

utvikles gjennom hele livet. I skolen kan det skapes et 
fundament for dette. Det er derfor viktig å være oppmerksom 
på at innsatsen i skole og veiledning ikke bare handler om 
valg av videregående opplæring. Det er kun det første av alle 
valg de kommer til å ta i løpet av livet (Skovhus, 2014).

Karrierekompetansebegrepet samsvarer godt med formåls- 
paragrafer for den norske og den danske folkeskole/grunn-
skolen:

Formålet med opplæringen formuleres i Norge slik: 
«Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å 
møte livsens oppgåver og meistre utfordringar saman med 
andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om seg 
sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre 
til hjelp.

Opplæringa skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens 
arbeidsliv, og gi grunnlag for seinare i livet å kunne gå inn i 
yrke som enno ikkje er skapte. Ho må utvikle dei evner som 
trengst for spesialiserte oppgåver, og gi ein generell 
kompetanse som er brei nok for omspesialisering seinare 
i livet. Opplæringa må både gi tilgjenge til dagens arbeids- 
og samfunnsliv og kompetanse til å meistre skiftande 
omgivnader og ei ukjend framtid. 

Ho må derfor tilføre haldningar og kunnskapar som kan 
vare livet ut, og leggje fundamentet for den nye dugleik som 
trengst når samfunnet endrar seg raskt. Ho må lære dei 
unge å sjå framover og øve evna til å velje med fornuft. Ho 
må venje dei til å ta ansvar - til å vurdere verknadene for 
andre av eigne handlingar og å dømme om dei med etisk 
medvit» (Generell del av læreplanen).

I Danmark er formålet med folkeskolen formulert på denne 
måten: 

«Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give 
eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem 
til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere (…) 
og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling (…) 
Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer 
for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler 
erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og 
baggrund for at tage stilling og handle (…) Folkeskolen skal 
forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder 
og pligter i et samfund med frihed og folkestyre (…)’ 
(Undervisningsministeriet, 2009, Kapitel 1).

I formålsparagrafene er det fokus på å støtte oppunder 
elevenes allsidige utvikling, samt evnen og lysten til å ta del i et 
fremtidig voksenliv på en måte som oppleves som meningsfull 
for den enkelte. Det er nettopp dette karrierekompetanse 
handler om. Karrierekompetanse kan derfor ses i lys av 
dannelsesperspektivet i folkeskolen/grunnskolen (Poulsen, 
2015; Thomsen & Skovhus, 2014).

Hva samfunnet har bruk for er også en viktig del av karriere-
kompetansen. Derfor må elever bevisstgjøres rundt viktigheten  
av å reflektere over egne valg sett i lys av samfunnets behov. 
Det er viktig at karrierekompetanse og karrierevalg ikke gjøres 
til et ensidig individuelt ansvar, men at ungdom også lærer å 
reflektere rundt det samfunn de inngår i, med de muligheter 
og begrensninger det innebærer. Dette er en sentral del av 
deres handlingsrom. Elevens refleksjon må inngå i en kontekst, 
der enhver er aktør i eget liv, men samtidig inngår i sammen-
henger som påvirker, positivt og mindre positivt (Mathiesen, 
Mordal og Buland 2014). 



19

Karrierelæring
Karrierelæring handler om den læringsprosessen som er 
knyttet til utvikling av karrierekompetanse. Hele forutsetningen 
for å snakke om karrierelæring og karrierekompetanse, er et 
helhetsperspektiv på sammenhengen mellom liv, læring og 
arbeid i et livslangt perspektiv.

Karrierelæring skjer på mange ulike arenaer: rundt middags-
bordet, i veiledningsaktiviteter, i undervisning på skolen, i 
bedrift osv. I dette inspirasjonsheftet har vi valgt å rette fokus 
mot karrierlæring knyttet til undervisning og veiledning, men 
heftets perspektiv vil også være relevante for karrierelæring i 
arbeidslivet. 

Snakker vi om karrierelæring i undervisning må den ses i lys 
av det enkelte fags formål og innhold. Å jobbe med karriere-
læringsperspektivet som lærer handler om at se sitt eget fag 
i en kontekst, å se hvordan faget kan styrke forbindelser 
mellom skole og samfunn. Læreren skal ikke overta rollen 
som karriereveileder, men skal hjelpe ungdommene med å 
oppdage og reflektere over hvordan faget har relevans i liv, 
lære og arbeid. 

Når vi i heftet anvender begrepet karrierelæring bygger vi på 
den engelske karriereteoretikeren Bill Law. Han er særlig 
opptatt av karriereutvikling som læring, og mener at det å ta 
valg/beslutning er noe som må læres på samme måte som 
at man må lære å lese, skrive og regne. Det kompetente valg 
beror på en rekke ferdigheter. De fleste mennesker har 
potensial til å utvikle spesifikke ferdigheter som gjør dem i 
stand til å ta vare på egen livs- og karriereutvikling. Law har 
utviklet en modell for karrierelæring hvor han beskriver 
nivåene på følgende måte:

Nivå for karrierelæring
1. Å oppdage (sensing – finding out) 

Sanse, se, høre, oppleve, merke. Få nok inntrykk, informasjon 
og kontakter til å komme videre

2. Å ordne (sifting – sorting out) 
Ordne informasjonen på en meningsfull måte for å bli klar 
over forskjeller og likheter. Sammenligne, bemerke, 
oppdage sammenhenger

3. Å fokusere (focusing – checking out) 
Vite, hvem og hva man skal være oppmerksom på, og 
hvorfor. Merke og sjekke, hva som er virkelig viktig (for meg 
og for andre)

4. Å forstå (understanding – working out) 
Vite hvordan noe fungerer og hvilke handlinger som synes å 
føre til hva. Forklare, foregripe

Oversatt fra Law (1999, 2001). 

Laws nivå leses ovenfra og ned, slik at de første nivåene er 
forutsetninger for de som kommer nedenfor. Noen er kritiske 
til å forstå læring som en lineær, hierarkisk prosess, slik Laws 
teori kan forstås. Modellen kan imidlertid brukes til å analysere 
hvilke kompetanser ulike aktiviteter bidrar til å utvikle og 
trene. Modellen kan også brukes til å forstå hvordan læreren/
veilederen kan utvikle en aktivitet, slik at den bidrar til 
karrierelæring på alle nivå (Thomsen & Skovhus, 2015). Det er 
viktig at barn og unge ikke bare får erfaring med for eksempel 
«å oppdage». Aktiviteter må forberedes og bearbeides slik at 
de kan forstås i en sammenheng. I en tiltakskjede vil ulike 
tiltak bygge på hverandre i en bevisst progresjon i stedet for å 
dreie seg om løsrevne enkelttiltak (Havn og Buland, 2003). 

Progresjon i karrierelæring forstås først og fremst som 
progresjon i evnen til å reflektere over eget karriereløp. Ofte 
går barn og unge fra en veiledningsaktivitet til vurdering av 
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om det er noe for dem eller ikke, om det de deltok i var artig 
eller ikke (Skovhus, 2014). For å støtte opp om utvikling av 
karrierekompetanse er det viktig at de hjelpes inn i noen 
prosesser hvor de får mulighet til å reflektere mer helhetlig 
over utdanning og arbeidsliv, seg selv og sin rolle i samfun-
net.  

Refleksjon
Vi arbeider med forskjellige dimensjoner av refleksjon:

1. Refleksjon som ettertanke eller (re)vurdering av en situa-
sjon. Hva skjedde? Hva sto jeg ovenfor? 

2. Refleksjon som en prosess hvor personen relaterer reflek-
sjonen til seg selv - sin selvforståelse – og det man har møtt 
og møter betyr for en selv. Men vurderer med sin egen 
identitet som målestokk (Illeris, 2006, side 79-83).

Mange unge vurderer veiledningsaktiviteter ut fra om 
aktiviteten etter deres vurdering kan bidra til at de kan ta 
utdanningsvalg. Hvis den unge allerede har tatt et valg, eller 
hvis aktivitet som tilbys oppleves å ligge helt utenfor det som 
aktuelt, kan den unge oppfatte karriereveiledningen som 
meningsløs. Hvis de unges fokus er direkte knyttet til 
umiddelbar nytteverdi – Var dette noe for meg eller ikke? – 
blir utbyttet av og potensialet for veiledningen lite (Skovhus, 
2014). Hvis ungdommene derimot forstår aktivitetene i et 
bredere perspektiv, for eksempel «kjennskap til meg selv, 
mine kompetanser, mitt potensiale, min omverden, andre 
mennesker eller lignende», blir potensialet for karrierelæring 
vesentlig større. 

Forskjellige kontekster og aktiviteter fremkaller  forskjellige 
former for meningsdannelse og refleksjon:

1. Handlinger og beslutninger 
2. Mange versjoner av et saksforhold bringes frem i lyset
3. Personlig beslutning

I veiledning og undervisning er det viktig å legge til rette for 
prosesser, slik at de unge får mulighet til å reflektere på alle 
områder. 

Karl Tomms spørsmålstyper
I heftet peker vi på at det er viktig å organisere veilednings- og 
undervisningsaktiviteter slik at de understøtter de unges 
refleksjonsprosesser. 

Et sentralt element i veiledning og undervisning er kompetansen 
til å kunne stille spørsmål som skaper grunnlag for refleksjon 
og læring. Den tyske veiledningsforskeren Karl Tomm 
fremhever at man ofte stiller spørsmål uten å forholde seg til 
hvilke typer spørsmål som stilles, og hvilke prosesser man 
forestiller seg at spørsmål setter i gang. Spørsmålsformuleringen 
har også betydning for hvilke svar kan forvente å få (Tomm, 
1992).

Tomm peger på at det bak hvert spørsmål ligger noen 
antakelser og hensikter. Antagelsene kan være av lineær eller 
sirkulær karakter. Hensiktene kan være undersøkende og 
påvirkende, og når disse aksene krysses får vi en modell med 
fire typer spørsmål.
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Avdekkende, undersøkende spørsmål er faktaspørsmål 
som gir innsikt i den aktuelle situasjon.  De bidrar til å skape 
klarhet over, og en felles forståelse av, samtalens fokus.

Utvidende, utforskende spørsmål bidrar til å få en større og 
mere nyansert forståelse av det man vil finne ut. Man 
undersøker sammenhenger, forskjeller og likheter.

Utprøvende, reflekterende og genererende spørsmål 
bidrar i særlig grad til å betrakte problemstillingen fra andre 
vinkler. Det kan handle om å åpne for ideer til å håndtere 
utfordringen som kanskje er annerledes enn det ungdommen 
og veilederen/læreren hadde tenkt i første omgang. 

Konkluderende og retningsgivende spørsmål retter seg 
mot konkrete handlinger – å ta en beslutning om hvordan en 
utfordring konkret skal gripes an. Hva må gjøres først osv. 
Spørsmålene kan derfor oppfattes som gode råd.  

Det er et viktig poeng at gode spørsmål bidrar til at både 
spørsmålsstilleren og den spurte får en dypere og mer 

nyansert forståelse, får utvidet sitt perspektiv og derved et 
bedre grunnlag for å handle. 

Vårt inntrykk er at veiledere og lærere kan ha en tendens til 
primært å stille spørsmål over midtlinjen - de lineære 
spørsmål. Kanskje fordi man er presset på tid eller fordi 
sirkulære spørsmål er vanskeligere å stille? 

Hvis man arbeider over midtlinjen med lineære spørsmål, vil 
man først avdekke hva problemet er, og deretter bevege seg 
til konkluderende og retningsgivende spørsmål. Ved å 
arbeide på denne måten mister man de muligheter som 
ligger i sirkulære spørsmål – spørsmålene under midtlinjen. 
Hvis man primært arbeider med lineære spørsmål er det en 
fare for at de handlingsforslag man kommer fram til ikke 
oppleves som relevante for den unge. Dette fordi de ikke er 
basert på en nyansert refleksjon, og fordi de kanskje baserer 
seg mer på den profesjonelles antagelse og hensikt med 
samtalen enn den unges.  

Utvidende og utforskende spørsmål, og utprøvende, reflekte-
rende og genererende spørsmål – spørsmålene under 
midtlinjen - er sirkulære spørsmål. De bidrar til å få en økt 
forståelse av problemet, og til å se problemet på andre måter 
enn før. Prosesser basert på sirkulære spørsmål gir et bedre 
grunnlag for videre samtale om mulige handlinger, som for 
eksempel valg, enn man får ved prosesser basert på lineære 
spørsmål.

De sirkulære spørsmålene kan bidra til å hjelpe den unge 
med å forstå sentrale faktorer som er viktig i utvikling av 
karrierekompetanse - hvem er jeg og hvem er de andre, hva 
synes jeg er viktig og hva legger de andre vekt på, hva er mine 
og våre muligheter, hvordan skal jeg og vi håndtere overgan-
ger. Hvordan kan jeg skape sammenheng i min tilværelse, og 
hvordan kan jeg ta valg som er gode for meg?

Lineære antagelser

AVDEKKE-UNDERSØKENDE
Hvordan ...?
Når ...?
Hvor mye ...?
Hvem ...?

KONKLUDERE - RETNINGSGIVENDE
Spør om konkrete handlinger ...
Når vil du gjøre ...?
Hva vil du først ...?
Hvem vil du fortelle at ...?
Hvor vil du ...?

  Undersøkende hensikt
Spør om relasjoner
Spør om forskjeller
Spør om mest og minst
Spør om andre tidspunkt
Spør om muligheter
Spør om fordeler og ulemper
UTVIDE - UTFORSKENDE

                                    Påvirkende hensikt
Still spørsmål om fremtiden
Spør om hindringer
Still konfrontenrende spørsmål
Still tankeleserspørsmål
Spør om konsekvenser
AVDEKKE - REFLEKTERENDE, 
GENERERENDE

Sirkulære antagelser

Figur 2 Oversikt over spørsmålstyper (bearbeidet av Randi Skovhus og 
Bo Klindt Poulsen, etter (Tomm, 1992).



22

Litteraturliste 
Buland, Mathiesen & Mordal (2014). “Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ” – Skolens rådgivning i Møre og Romsdal, 
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Trondheim: NTNU Program for lærerutdanning

Buhl, R. (2014). Om børn og unges karrierelæring. Projekt Unge På Tværs, Broen. UU Danmark.  
Retrieved from http://ungepaatvaers.dk/2014/10/21/om-born-og-unges-karrierelaering/ 

Guichard, J. (2001). A century of career education: Review and perspectives. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 1, 155–176. 

Havn & Buland (2003).  De første skritt er tatt; Veien videre venter? Sluttrapport fra evalueringen av prosjektet ”Delt rådgivningstjeneste”,  
Trondheim:  SINTEF Teknologiledelse IFIM

Illeris, K. (2006). Læring. Roskilde Universitetsforlag. 

Læreplanverket: Generell del av læreplanen 

Retrieved from http://www.udir.no/upload/larerplaner/generell_del/generell_del_lareplanen_bm.pdf 
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

Mordal, Buland & Mathiesen (2015). Rådgiverrollen - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet, Trondheim: SINTEF

Poulsen, B. K. (2015). Mellem selvforvaltning og statsstyring – perspektiver på karrierekompetencer og folkeskolens emne ’Uddannelse og job. 
Vejlederforum Magasinet, (2).

Skovhus, R. B. (2014). Fra valg til læring - potentialer i at skifte perspektiv. Unge på Tværs.  
Retrieved from http://ungepaatvaers.dk/wp-content/uploads/fravalgt1.pdf

Skovhus, R. B. (n.d.). Ph.d. forskning under tilblivelse. VIA University College og Aarhus Universitet.

Thomsen, R.  (2012). Veiledning i fællesskaber – karrierevejledning fra et deltagerperspektiv, Aarhus: Schultz

Thomsen, R. (2014). Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv - Karrierevalg og karrierelæring (Concept note). Oslo: NVL & ELGPN.

Thomsen & Skovhus (2015). Karrierekompetence i skolen. In Utdanningsvalg - identitet og danning. Gyldendal Akademisk.

Tomm, K. (1992). Er hensigten at stille lineære, cirkulære, strategiske eller refleksive spørgsmål? Forum, (4).





Karrierekompetanse
- kan ses i lys av dannelsesperspektivet i grunnopplæringen

Karrierekompetanse handler om å være aktør i eget liv  Det handler om å 

• forstå og utvikle seg selv

• utforske livet, læring og arbeid

• håndtere liv, læring og arbeid ved forandringer og overganger




