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Frå karrieresmultringar til karriereknappar! 

Endringskompetanse

Felles omgrepsapparat



Firdamodellen

 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 (livsmeistring) og 

utdannings- og yrkesrådgivinga (Karriererettleiing) i samanheng.

 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.

 Min påstand;  At vi tilnærmar oss desse forskriftene med prosjektet vi har satt i sving! ☺



Karriere
VI MÅ STARTE MED DET ORDET…..



Definisjon på karrier

«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)

«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.»  (T.Hooley)



Eksempel frå livsmeistringsprogrammet



Psykologi- Maslow- karrierkompetansar









Forsvaret på besøk-

ramme for temaet; 

karrierekompetansene!





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?



Djupnelæring i av 

karrierekompetanseområda??

Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle 

kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og 

sammenhenger i fag og mellom fagområder… 

(Fagfornyinga)

Så er det lov for å drøyme om at vi etterkvart kan 

tilnærme oss det e gje elevane våre djupnelæring om 
karrierekompetansane våre ☺



Modellen
vår har fått
mykje
merksemd-
også av 
elevane
våre! ☺


