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Sammendrag   

Det er i dag 25 prosent som ikke fullfører den videregående skolen i løpet av fem år (Statistisk 

sentralbyrå, 2019). Dette kan medføre store konsekvenser på elever som ikke gjennomfører 

denne opplæringen. Et sentralt element for å hindre frafallet, er å gi elevene kompetanse til å 

ta et karrierevalg på ungdomsskolen som er tilrettelagt for deres videre læring på en best 

mulig måte (NOU, 2016:7, s. 10). Denne masteroppgaven handler om overgangen mellom 

ungdomsskolen og den videregående skolen og hvilke utfordringer karriereveiledningen 

innenfor dette området står ovenfor. Undersøkelsen vil se på hva som er sentralt for at elevene 

skal ta et hensiktsmessig karrierevalg og i hvilken kvalitet karriereveiledningen på 

ungdomsskolen er.  

For å undersøke utfordringer i karriereveiledningen har jeg sammenstilt sentral litteratur og 

forskning. I tillegg er det blitt gjennomført kvalitative intervjuer med tre informanter som 

arbeider med karriereveiledning på ungdomsskolen. Informantenes perspektiver ser på elever, 

fagpersoner og øvrig institusjonelle faktorer innenfor karriereveiledningen på ungdomsskolen. 

Funnene i undersøkelsen ser også ut fra teorier, hvor selvbestemmelsesteorien og det 

sosiokulturelle læringsperspektivet er lagt vekt på. I tillegg belyses også funn fra konseptet 

om student agency.  

Mitt bidrag viser til at elevene må utvikle sin karrierekompetanse for å kunne ta et 

hensiktsmessig karrierevalg. Med å utvikle elevens selvbestemmelse vil elevene kunne ta 

karrierevalg som er basert på deres indre drivkraft. Opplevelsen av mestring og å ha indre 

motivasjon og engasjement kan øke elevenes karrierekompetanse, slik at elevene kan 

reflektere over hvilket karrierevalg som er mest tiltrekkende og hensiktsmessig for videre 

utdanning og arbeid.   

Videre illustrerer funnene at det å utvikle karrierekompetanse har flere utfordringer. Elever 

som har lite motivasjon og engasjement i å lære kan være en utfordring i karriereveiledningen. 

Med tilrettelegging av god veiledning og læringsaktiviteter som fremmer autonomi, mestring, 

kompetanse og tilhørighet kan det øke engasjementet og motivasjonen. Bruk av 

utdanningsverktøy kan fungere som en assistent til refleksjon og læring, slik at behovene for å 

ta et karrierevalg fremmes. Funnene viser at den veiledende, i form av rådgiver og lærer har 

en sentral rolle i karriereveiledningen. Om karriereveiledning ikke er med å utvikle god 

karrierekompetanse, kan elevene ta karrierevalg basert på faktorer som kan være ødeleggende 

for deres fremtid.   
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Funn i oppgaven viser til at foreldre også kan være en avgjørende faktor for elevene til å ta et 

karrierevalg. De kan påvirke karrierevalget både positivt og negativt. Stress og press kan være 

negative påvirkninger, mens oppmuntring og støtte kan fremme mestring og motivasjon.  

Til slutt viser mine funn at karriereveiledning burde være hele skolens ansvar og at kvaliteten 

i karriereveiledningen ofte kan være lav. Lærere som underviser i faget Utdanningsvalg, kan 

mangle den kompetansen som er sentral for å kunne være en karriereveileder. Funn viser at 

lærere som underviser i faget Utdanningsvalg er en viktig aktør i utviklingen av elevers 

karrierekompetanse.  

Formålet med oppgaven er å se på karriereveiledningen på ungdomsskolen og noen 

utfordringer som kan befinne seg i fagfeltet. Jeg håper at undersøkelsen min kan gi et innblikk 

i karriereveiledningen på ungdomsskolen og hvordan man kan oppnå best mulig 

karriereveiledning, slik at elever er rustet for den videre opplæringen som er forut.  
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Forord  

Etter mange uker og måneder med hardt arbeid var endelig masteroppgaven ferdig. Med 

oppturer og nedturer, har jeg skrevet en oppgave som jeg er veldig fornøyd med. Jeg har hatt 

dager hvor jeg var lite motivert og andre dager hvor arbeidet gikk med vinden. Til tider har 

jeg vært usikker på hva der er jeg egentlig holder på med og hvordan jeg i det hele tatt skal 

komme i mål. Samtidig har jeg holdt motet oppe og hatt en indre drivkraft for å gjennomføre 

masteroppgaven min. Når jeg valgte tema for denne oppgaven var det mye frem og tilbake av 

hva som egentlig interesserte meg. Jeg har alltid vært motivert til å gjøre de rundt meg gode, 

og ikke tenke på meg selv. Samtidig var det ingen konkrete temaer som ga meg den virkelig 

indre motivasjonen. Etter flere måneder med leting, kom jeg frem til at jeg ville se på et 

fagfelt som handler om å hjelpe andre til å lære, men samtidig hvorfor denne læringen er 

viktig. Derfor valgte jeg å se på karriereveiledning på ungdomsskolen, som handler om å lære 

å ta det første steget i å bli voksen.  

Gjennom å skrive denne masteroppgaven har jeg lært helt enormt mye. Jeg har lært at ting tar 

tid, hvor viktig det er å planlegge og ikke minst at alt ikke alltid går etter planen. Med å stole 

på meg selv og arbeide hardt får jeg til de mest utrolige ting.  

Jeg er veldig stolt over mitt eget arbeid i denne masteroppgaven, men jeg hadde ikke klart det 

helt alene. Jeg vil derfor takke min veileder, Palmyre Pierroux. Hun har bidratt med positive 

og konstruktive tilbakemeldinger som har hjulpet meg å skrive denne masteroppgaven.  

Tusen takk til alle informanter som ville stille til intervju og var villig til å dele sine tanker og 

erfaringer innenfor fagfeltet. De var med på å gi meg god data å arbeide med. Jeg vil også 

takke min samboer Synne, som har vært en god motivator og tatt imot mye klaging når jeg har 

vært nede. Hun har også vært flink med å lese gjennom oppgaven. Det har vært utrolig viktig 

å ha en som deg å kunne lene seg på til tider. Takk til Mamma og Arnold som har hjulpet meg 

med små detaljer, lest og kommet med gode tilbakemeldinger. Til slutt vil jeg takke Pappa og 

Trudi som har gitt meg et sted å bo mens jeg gjennomførte masteroppgaven.  

Takk for meg og god lesing.  

André Kjærvik Swiboda  

Oslo, Juni 2020 
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1 Innledning 

I 2016 ga Regjeringen ut en rapport om situasjonen til karriereveiledningen i Norge. Norge i 

Omstilling – karrierveiledning for individ og samfunn (2016:7, s. 9-11) skulle gi et helhetlig 

innblikk om Norge fulgte opp OECDs påpekninger innenfor karriereveiledning. Rapporten gir 

en klar anbefaling at kvaliteten på norsk karriereveiledning burde økes. Deriblant å øke 

kvaliteten på karriereveiledning i overgang mellom ungdomsskolen til den videregående 

skolen. Det første store karrierevalget et individ gjør, er nettopp mellom ungdomsskolen og 

den videregående skolen og er startskuddet for læring om karrierekompetanse.  

Ifølge rapporten (NOU, 2016:7, s. 216) er det nødvendig at skolen må få tilstrekkelig med 

ressurser for å kunne tilrettelegge for elevens karrierekompetanse. Karriereveiledningen skal 

starte fra dag én, i det eleven begynner på ungdomsskolen. Som rapporten påpeker er det 

mange elever som føler at denne overgangen er dramatisk og avgjørende for videre utdanning 

og karrierevalg. Det er dermed avgjørende at kvaliteten på karriereveiledningen i 

ungdomsskolen er tilstrekkelig god, slik at kvaliteten skal økes. Utvalget i rapporten mener at 

rådgivingsfunksjonen i grunnopplæringen skal endre navnet fra utdannings- og 

yrkesrådgiving til karriereveiledning.  

Karriereveiledningen på ungdomsskolen er et veldig stort tema, og kan diskuteres i mange 

ulike retninger. I avgrensingen av oppgaven har jeg derfor fokusert på hvilke faktorer som er 

viktig for at elevene skal, på en best mulig måte, bli tilrettelagt og undervist til å kunne ta et 

karrierevalg. Et karrierevalg er ikke et enkelt valg for elevene, og usikkerhet, press og stress 

kan ofte oppstå (Birkemo, 2007). For å minke usikkerheten rundt dette valget, opprettet 

myndighetene faget Utdanningsvalg i 2008. Men ifølge rapporten Norge i omstilling – 

karriereveiledning for individ og samfunn (2016:7, s. 154-157) påpeker utvalgets 

ekspertgruppe at kompetansenivået i karriereveiledningen ikke er tilstrekkelig og kvaliteten er 

for dårlig.  

Ved å se på statistikken fra Statistisk sentral byrå (2019), gir det et innblikk i at frafallet fra 

den videregående skolen fortsatt er veldig høyt. Den siste målingen som ble gjennomført 

tilsier at 25 prosent av videregående elever ikke har gjennomført videregående opplæring 

innen fem år. Dette tallet tar heller ikke i betraktning av hvor mange som har gjort et feilvalg 

eller omvalg etter det første eller andre året i den videregående skolen. Et feilvalg fra 

ungdomsskolen er et av elementene som blir presentert som en av hovedgrunnene for det 
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store frafallet (NOU, 2019:2, s. 108). Samtidig som dårlig karriereveiledning påvirker frafallet 

og eleven, koster det også det norske samfunnet milliarder av kroner. Falch et. al (2010) 

anslår at om frafallet reduseres med 10 prosent, vil det spare det norske samfunnet for 5.4 

milliarder kroner for hvert årskull. For å redusere dette frafallet påpeker Norge i omstilling – 

karriereveiledning for individ og samfunn (NOU, 2016:7, s. 134) at elevene på 

ungdomstrinnet burde lære å utvikle god karrierekompetanse slik at de kan vurdere videre 

karrierevalg bedre.  

 

1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål  

Jeg har lenge vært interessert i å lære mer om karriereveiledning i grunnskolen og hvordan 

utviklingen har vært siden jeg selv gikk på ungdomsskolen for ti år siden. Når jeg tok en 

bachelor i pedagogikk, fikk jeg et større perspektiv på hva utdanning og læring handler om. 

Det ga meg et innblikk i hvor mange aktører som er med på å utvikle og forbedre skole- og 

utdanningssektoren. Når jeg nå skriver en masteroppgave, har jeg fått muligheten til å 

undersøke med deres skolerådgivere om hvilke perspektiver de har på karriereveiledningen i 

ungdomsskolen. Målet med denne oppgaven er å gi et innblikk i hvordan de karakteriserer 

læring, veiledning og undervisning innenfor karriereveiledning på ungdomsskolen og i 

hvilken kvalitet den befinner seg i. 

I denne oppgaven skal jeg se på hvilket perspektiv tre skolerådgivere har på 

karriereveiledningen i ungdomsskolen. Jeg vil ut i fra deres fortellinger undersøke hvorfor 

karriereveiledningen på ungdomsskolen er en nødvendighet for at elevene skal ta et 

karrierevalg og i hvilken kvalitet den befinner seg i. Med hjelp av relevant teori og litteratur 

vil jeg se nærmere på utfordringer som er i karriereveiledningen på ungdomsskolen. Jeg har 

utformet én problemstilling og tre forskningsspørsmål for denne oppgaven:  

Problemstilling: 

Hvilke utfordringer har karriereveiledningen på ungdomsskolen? 

Det kan være flere utfordringer innenfor karriereveiledning på ungdomsskolen som kan være 

interessant å undersøke. Men med bakgrunn i at dette er en masteroppgave er det viktig å 

kunne avgrense hva man vil undersøke. Jeg har derfor valgt tre forskningsspørsmål innenfor 

dette området som jeg ser på som forskningsinteressant. Forskningsspørsmålene jeg har 

designet skal kunne svare på problemstillingen jeg har utformet:  
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Forskningsspørsmål: 

1. Hva er sentralt for at elevene skal lære å ta et karrierevalg og i hvilken grad kan det 

påvirke karrierevalget?  

2. Hvordan er digitale utdanningsverktøy brukt i karrierelæringen, og hvilke 

implikasjoner har de? 

3. Hva slags perspektiv har rådgiverne om karriereveiledning på ungdomsskolen? 

 

1.2 Sentrale begreper  

I denne delen av oppgaven vil jeg gå dypere inn i karriereveiledning på ungdomsskolen og 

hva det innebærer og handler om. For å kunne undersøke karriereveiledning på 

ungdomsskolen vil jeg presentere hva karriereveiledning innebærer og hvordan den fungerer 

på ungdomsskolen i praksis.  

 

1.2.1 Karriereveiledning  

Begrepet karriereveiledning har vært utvikling i flere tiår og har hatt flere betydninger. Ordet 

karriereveiledning kommer fra det engelske ordet career guidance, og begrepet har tatt mye 

fra de internasjonale betydningene. I Norge er begrepet et relativt nytt begrep og det finnes 

ingen felles definisjon av begrepet karriereveiledning og teoretikerne har hatt ulike 

definisjoner i forhold til hvilken sammenheng man befinner seg i (NOU, 2016:7, s. 17). 

OECD sin definisjon fra 2004 er ofte brukt i beskrivelsen av karriereveiledning, men har blitt 

videreutviklet av European lifelong guidance policy network og oversatt av utvalget fra Norge 

i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn:  

«Livslang karriereveiledning omfatter en rekke aktiviteter som setter mennesker i alle 

aldre og stadier i livet i stand til å bli kjent med sine styrker, kompetanser og 

interesser, gjøre meningsfulle valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid, og 

gjennom hele livsløpet håndtere læring, arbeid og andre situasjoner der styrker og 

kompetanser utvikles og brukes» (NOU, 2016:7, 2019, s. 17).  

Den moderne karriereveiledningen hadde sitt utbrudd på 1900-tallet. Grunnleggeren av den 

moderne karriereveiledningen, Frank Parson, viste til hvor viktig det var med individuell 



 

4 
 

karriereveiledning for samfunnets utvikling (NOU, 2016:7, s. 21). Sentralt var hvordan 

karriereveiledning sitt mål var å plassere individer i samfunnet, som var betydningsfull for 

samfunnsutviklingen. De første arbeidskontorene ble opprettet i de største byene, Kristiania, 

Trondheim, Bergen og Stavanger. De neste 100 årene har karriereveiledning vært i konstant 

endring, dette i forhold til samfunnsutviklingen og endringer i utdanning og arbeid. I Norge 

ble ikke karriereveiledning introdusert i utdanningssystemet før velferdsutbyggingen etter 

andre verdenskrig. Etter hvert som barn ikke lenger hadde lov å arbeide og ble introdusert i 

skolen, ble karriereveiledning en del av skolen også. Det ble først opprettet i grunnskolen, og 

styrt av arbeidskontorene. Ettersom nye læreplaner ble innført har karriereveiledning blitt 

endret i takt med utgivelsene i form av ny organisering (Birkemo, 1997). Etter 

Kunnskapsløftet fra 2006 har karriereveiledning vært i stor endring. En større organisering av 

rådgiving og en økende mengde ressurser, har blant annet gitt opprettelsen av faget 

Utdanningsvalg, som var et klart steg på hvordan myndighetene ville organisere 

karriereveiledningen ytterligere på grunnskolen (Utdanningsdirektoratet, 2015). I 2008 vedtok 

EU å bedre livslang karriereveiledning og i 2016 kom den norske regjeringen med rapporten 

Norge i Omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn. Nå skal karriereveiledning 

utvikle karrierekompetanse hos elevene for å kunne ta karrierevalg. Elevene skal klare å 

håndtere utfordringene i karrierevalg og bli «eksperter» i å ta egne selvbestemte beslutninger 

(NOU 2016:7, s. 139).  

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

frem en anbefaling om å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledningen 

(Kompetanse Norge, 2019). Kompetanse Norge fikk dermed i oppdrag av 

Kunnskapsdepartementet å utvikle dette kvalitetsrammeverket. Rapporten fra Kompetanse 

Norge (2019) viser til at karriereveiledning handler om å hjelpe mennesker til å ta valg når det 

kommer til utdanning, opplæring og arbeid, og hvordan mennesker skal klare å håndtere egen 

karriere. Sentrale begrepet innenfor karriereveiledningen blir i denne oppgaven presentert i 

forhold til rapporten fra Kompetanse Norge.   

Karrierekompetanse  

Karrierekompetanse handler om hvordan personer skal håndtere egen kompetanse gjennom å 

utvikle, planlegge og styre egen karriere (Kompetanse Norge, 2019). I praksis handler det om 

hvordan personer må analysere, samle og anvende kompetanse om arbeidslivet, utdanning, 

selvlæring, overgangsfaser og ha kompetanse til å ta karrierevalg. (Pedersen, 2016). Kort 

forklart handler karriereveiledning om læring for å oppnå karrierekompetanse. 
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Karrierekompetanse eller Career management skills på engelsk, handler om individers 

ferdigheter til å ta valg og overganger basert på innsamling, refleksjon og organisering av ny 

kompetanse (Kompetanse Norge, 2019). I denne oppgaven er fokuset på å undersøke hvilke 

utfordringer som befinner seg innenfor karriereveiledning, hvor jeg har avgrenset meg til 

hvordan elever tilegner seg karrierekompetanse til å håndtere et karrierevalg og om kvaliteten 

av tilretteleggingen og læringen er god nok. 

Karrierelæring   

I denne sammenhengen er det viktig å se hvordan karrierekompetanse blir tilegnet gjennom 

karrierelæring (Kompetanse Norge, 2019). Karrierelæring er ifølge Kompetanse Norge (2019) 

en kontinuerlig læringsprosess som skjer gjennom ulike læringsaktiviteter som skal øke 

elevens karrierekompetanse. Læringsaktivitetene kan variere fra veiledningssamtaler, 

undervisning, opplæring og bruk av digital utdanningsverktøy. Karrierelæring foregår 

gjennom bruk av ulike læringsmetoder og læringsverktøy som fremmer kognitive aktiviteter 

som innhenting av informasjon, kompetanse og teori, men også sosiokulturelle aktiviteter som 

refleksjon, diskusjon og samarbeid. Samtidig skal karrierelæring inneholde bruken av 

praktiske metoder som utplassering, praksisbesøk og oppgaveløsning. Det finnes ingen 

bestemt måte karrierelæring blir utformet på, men den skal være tilpasset for å oppnå målet 

om å gi elevene karrierekompetanse.  

Digitale utdanningsverktøy  

For å sikre bedre kvalitet i karriereveiledningen, påpeker Kompetanse Norge (2019) at 

digitale utdanningsverktøy er en viktig ressurs i karrierelæringen. Bruk av digitale ressurser i 

karriereveiledningen kan være med å fremme kompetanse og motivasjonen hos elevene, når 

verktøyet blir brukt på en hensiktsmessig måte (Senter for IKT i utdanning, 2015). Samtidig 

skal ikke utdanningsverktøy erstatte underviseren i læringsaktiviteten, men fungere som en 

assistent for å fremme motivasjon og kompetanse gjennom refleksjon og læring.  

 

1.2.2 Utdanningsvalg  

Utdanningsvalg er et fag på ungdomsskolen og har som hensikt i å gjøre det lettere for elever 

mellom åttende og tiende trinn til å ta et godt valg av videre utdanning (Sandvik, 2016). Ifølge 

Kompetanse Norge (2019) er også aktører som underviser i faget Utdanningsvalg, en viktig 

del av karriereveiledningen og påpeker at kjerneelementet i faget handler om å lære eleven 
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om karrierekompetanse. Det er ikke rådgiver alene som skal gi eleven karrierekompetanse, 

men også lærere i faget Utdanningsvalg som dermed er en viktig ressurs for 

karriereveiledningen. I denne oppgaven vil jeg bruke terminologien «den veiledende» i 

forklaringen av lærere og rådgivere innenfor karriereveiledningen, samtidig som jeg vil vise 

til ulikheter mellom rollene. Bakgrunnen er fordi informantene arbeider eller har erfaring som 

rådgiver og lærer i Utdanningsvalg, noe jeg vil komme tilbake til i metodekapittelet.  

NOU 2003:16 I første rekke (Kunnskapsdepartementet, 2003) viser til introduseringen av et 

nytt fag i skolen som skal hjelpe elever med overgangen fra ungdomsskolen til den 

videregående skolen. I 2008 ble Utdanningsvalg innført i den norske grunnskolen, etter 

opprettelsen av Kunnskapsløftet fra 2006. Faget skulle vise seg å ha stor betydning for elever 

og rådgiving. I hovedsak skulle faget redusere avstanden mellom grunnskolen og 

videregående (Utdanningsdirektoratet, 2008). Faget skal foregå over tre år på ungdomsskolen, 

fordelt på 110 timer, med gruppetimer, veiledningstimer, praksis og andre relaterte 

læringsaktiviteter.  

Boken Utdanningsvalg (Andreassen, Hovdenak, & Swahn, 2008) viser til at faget skal sette 

søkelys på elevenes interesser, muligheter og kompetanse. Den første læreplanen innenfor 

faget legger frem at elevene skal utvikle kunnskap og kompetanse om arbeidslivet 

(Utdanningsdirektoratet, 2015). Senere kom læreplanen fra 2015 i Utdanningsvalg og sier at 

elevene skal utvikle kompetanse, gjennom interesser og forutsetninger til et å ta et 

karrierevalg. Utgangspunktet er at lærere i faget skal gi elevene karrierelæring for å utvikle 

elevens karrierekompetanse og karriereutvikling (Kompetanse Norge, 2015). Gjennom læring 

skal elevene bli kompetente til å ta valg ved å se på sine egne ønsker i sammenheng med 

deres muligheter, kravene i utdanning og arbeidslivet (Utdanningsdirektoratet, 2015). Eleven 

skal lære å ta et karrierevalg både til den videregående skole og videre karrieremuligheter. De 

skal i samarbeid med skolerådgiver utvikle komplekse karriererelaterte oppgaver som skal 

fremme utvikling av elevens karrierekompetanse.  

Sentralt er at den veiledende i faget har den kompetansen, undervisningsferdigheten, 

fagkompetansen, undervisningsressurser, kunnskap om eleven og elevens læring og 

kommunikasjonsferdigheter til å ha opplæringen i karriereveiledningen (Øzerk, 2012). 

Elevorganisasjonen viser til kommentarer i en artikkel fra NRK (Elise & Rydland, 2018) at 

lærere som underviser i faget Utdanningsvalg ikke har kompetanse om karriereveiledning. 

Det stilles heller ingen formelle kompetansekrav til faget (Bakke, 2019). Ifølge 

Utdanningsdirektoratet (2015) burde lærere ha den kompetansen de behøver, men det er ingen 
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konkrete krav som tilsier at de må. Dette kan føre til at lærere uten kompetanse i 

karriereveiledning underviser i faget. Dette støttes opp i frafallsstatistikken på den 

videregående skolen (Statistisk sentralbyrå, 2019) og flere andre enkeltstående rapporter og 

intervjuer fra elever og rådgivere i media. Øzerk (2012) forklarer at det er flere faktorer for å 

gi god undervisning. Den veiledende må ha fagkunnskap og undervisningsressurser, kritisk 

tenkning og problemløsningsferdigheter, kunnskap om eleven og kunnskap om elevenes 

læring og undervisningsferdigheter og kommunikasjonsferdigheter for å kunne gi en god 

opplæring.  

Utdanningsvalg har i dag en ansvarsfordeling fordelt inn i fire kategorier, se figur 1. 

(Utdanningsdirektoratet, 2015). De fire kategoriene skal samarbeide på tvers av hverandre for 

at faget Utdanningsvalg skal være mest hensiktsmessig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Ansvarsfordeling i Utdanningsvalg (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 5) 

Det er mange aktører som er involvert i karriereveiledningen i faget Utdanningsvalg. Det er 

derfor viktig at alle aktører samarbeider for at det skal bli hele skolens ansvar, slik at 

Utdanningsvalg skal kunne lykkes (Utdanningsdirektoratet, 2015). For å kunne opprettholde 

at faget Utdanningsvalg og at rådgivingen skal ha god kvalitet, er det en viktig ressurs at 

skolens ledelse tar ansvar for utviklingen av faget. De må sikre at det blir gitt nok ressurser til 

faget og at rådgivingen og veiledningen opprettholder kvaliteten. Kompetanse Norge (2019) 
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påpeker at det er blant annet viktig å ha et nettverk for å kunne samarbeide på tvers av 

aktørene.  

I karriereveiledningen er rådgiveren en nøkkelperson, som er den kompetansedyktige innenfor 

fagfeltet. I hvilken grad rådgiveren er tilgjengelig er opp til hver enkelt skole å diskutere, 

ifølge Utdanningsdirektoratet (2015). Men en rådgiver kan brukes til å tilrettelegge, planlegge 

og gjennomføre undervisningen i Utdanningsvalg. Det er betydningsfullt at det er et tett 

samarbeid med rådgiveren i Utdanningsvalg.  

I hovedsak er det lærere som har ansvaret for undervisningen og opplæringen i 

Utdanningsvalg. Det er opp til læreren å samarbeide med andre aktører i eller utenfor skolen, 

men det oppfordres av Utdanningsdirektoratet (2015) at de gjør det. Læreren burde uansett få 

muligheten til å sette seg inn i hva karriereveiledning handler om. Men dette er opp til hver 

enkelt skolesektor hvordan de utfører dette.  

Foreldre kan også være en viktig aktør i Utdanningsvalg, siden de kan komme med en annen 

form for refleksjon som ikke finner sted i skoleundervisningen (Utdanningsdirektoratet, 

2015). Ifølge Drugli & Nordahl (2016) har foreldre som har et godt samarbeid med skolen en 

stor betydning for elevers læring og utvikling. Haugsbakken & Bruland (2009) forteller at det 

ofte kan være utfordrende å få foreldre til å være aktivt med i skolen, med bakgrunn i at de er 

redd for at deres kompetanse ikke er god nok. Foreldre er derimot de nærmeste til eleven for å 

gi motivasjon og oppmuntring.  Det er derfor viktig at det tilrettelegges for at foreldre er 

delaktig i Utdanningsvalg og får en god oversikt om læringsprosessen eleven går igjennom. 

Dette kan forekomme gjennom foreldresamtaler eller med bruk av digitale utdanningsverktøy 

som informasjons- og refleksjonskilde i læringen (Utdanningsdirektoratet, 2015).  

 

1.3 Oppgavens videre struktur  

Kapittel 2 – Teori  

I dette kapittelet trekker jeg frem oppgavens teori. Jeg har fokusert på teorier som handler om 

læring, siden det er et sentralt omfang i karriereveiledningen. Det vil bli sett nærmere på 

selvbestemmelsesteorien og det sosiokulturelle perspektivet, som går i dybden på hvordan 

eleven skal tilrettelegge seg kompetanse til å ta et karrierevalg, gjennom læring. Til slutt vil 

jeg se nærmere på begrepet student agency i forhold til karriereveiledning.  
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Kapittel 3 – Forskningslitteratur på karriereveiledning   

Forskningslitteraturen vil se på tidligere forskning som er relevant til min studie. Dette 

innebærer studier om karriereveiledning og rådgivingstjenesten i Norge, digitale verktøy i 

undervisningen og elevmotivasjon- og engasjement.  

Kapittel 4 – Metodisk tilnærming  

Dette kapittelet gir en oversikt over mitt kvalitative forskningsdesign og hvilke strategier jeg 

har tatt i bruk. Jeg vil beskrive min datainnsamlingsmetode, bakgrunn for utvalg av 

informanter, utforming av intervju og dataanalyse. Avslutningsvis vil jeg diskutere etiske 

retningslinjer og validiteten i studien.  

Kapittel 5 – Presentasjon og analyse av empiri 

Her vil jeg presentere min empiriske data fra informantene. Ved bruk av en tematisk analyse 

vil jeg presentere kategorier som er tilegnet datamaterialet. I analysen vil jeg diskutere og 

reflektere informantenes forklaringer på tvers av hverandre. Avslutningsvis vil jeg 

oppsummere funn fra datamaterialet.  

Kapittel 6 – Diskusjon  

I dette kapittelet vil jeg drøfte funnene i datapresentasjonen opp mot teori og litteratur. 

Samtidig vil jeg forsøke å svare på forskningsspørsmålene mine i lys av dette.  

Kapittel 7 – Oppsummering og avsluttende refleksjoner  

I det siste kapittelet vil jeg besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene. Følgende 

kapittel inneholder også mine refleksjoner av undersøkelsen. Jeg vil avslutningsvis diskutere 

hvilke begrensninger studien har, min vurdering av studien og fremtidig forskning innenfor 

feltet.  
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2 Teoretisk rammeverk  

Innenfor karriereveiledning finnes det flere teorier som kan være interessant å se på. I forhold 

til oppgavens mål har jeg valgt ut to hovedteorier. Den første er selvbestemmelsesteorien og 

innebærer viktige faktorer for at eleven skal kunne lære om karrierekompetanse. Den andre er 

den sosiokulturelle læringsteorien, som handler om hva som er viktig i opplæringen av 

elevens karrierekompetanse. Jeg vil også ta for meg konseptet om student agency, som er 

sentralt for en elev i denne læringssituasjonen, men også noe den veiledende må være 

oppmerksom på.  

 

2.1 Selvbestemmelsesteorien  

Deci & Ryan publiserte teorien om selvbestemmelse og er en motivasjonsteori som handler 

om å bli et selvbestemt og autonomt menneske (Deci & Ryan, 1985). 

Selvbestemmelsesteorien skiller motivasjonen mellom ytre og indre faktorer (Deci & Ryan, 

2000). De ytre motivasjons faktorene er elementer som gir kortvarig motivasjon for å fullføre 

en handling. Det kan for eksempel være lønn, belønninger eller karakterer. Innsatsen for å nå 

målet er styrt av ytre faktorer som eleven gjør, fordi de må og ikke vil. Dette kan føre til 

press, frustrasjon, stress og usikkerhet. For å redusere sannsynligheten for dette, er det sentralt 

å gi eleven oversiktlighet, trygghet og tilhørighet, opplevelsen av å bli sett, muligheten for 

kontroll over situasjonen, innflytelse på læringsaktiviteten og flere valg muligheter (Glavin & 

Lindback, 2015). Med å gi elevene dette i opplæringen vil den indre motivasjon stimuleres og 

elevene blir styrt av egen vilje til å utføre handlingen for å nå målet etter deres indre drivkraft 

(Deci & Ryan, 2000). Elever som er indre motivert, blir mer målrettet og engasjert for å nå 

målene som er satt. Det er den indre motivasjonen som er viktig for at elever skal kunne bli et 

selvbestemt menneske. 

Dette er naturligvis en av flere motivasjonsteorier, men jeg vil se på denne teorien i forhold til 

hva som er viktig for at elevene tar et karrierevalg og fordi at det å ta et karrierevalg er etter 

elevens egen selvbestemmelse (Kompetanse Norge, 2019). Samtidig er begrepet læring 

sentralt i karriereveiledningen. For at elevene skal lære å ta et karrierevalg er det viktig å vite 

hva det innebærer å ta et selvbestemt karrierevalg. Det å ta et karrierevalg blir påvirket av 

både ytre og indre faktorer. Sentralt står hvordan den veiledende fungerer som en ytre 
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påvirker til å lære elevene til å reflektere og drøfte om de mulighetene de står ovenfor 

(Utdanningsdirektoratet, 2015), noe jeg vil komme tilbake til senere. Samtidig handler det å ta 

et karrierevalg om elevens selvbestemmelse ovenfor valget (Kompetanse Norge, 2019). 

Sentralt i selvbestemmelsesteorien er å gi eleven trygghet og samhold i denne 

læringsprosessen (Deci & Ryan, 2002).  

For å bli et selvbestemmende menneske er det som nevnt viktig at den indre motivasjonen er 

til stede. Den indre motivasjonen oppstår ifølge Deci og Ryan (2008) ved at handlingen som 

blir gjort, er av interesse og glede. Sentralt er også at handlingen som blir utført er 

engasjerende mot målet av handlingen. Vilkårene for å ta et selvbestemt valg ligger i den 

indre motivasjonen.  For å oppnå å bli et selvbestemmende menneske er det tre grunnleggende 

behov som blir understreket som nødvendig; autonomi, kompetanse og tilhørighet.  Når alle 

tre behovene blir tilfredsstilt vil mennesket bli motivert til å ta selvbestemte valg. Ved å 

oppnå en slik motivasjon vil personlighets- og identitetsutvikling, trivsel og kompetanse 

forekomme (Deci og Ryan, 2000). Behovene er ulike, men står ikke uavhengig fra hverandre. 

Det er sentralt at alle tre behovene tilfredsstilles for at eleven skal bli motivert. Blir behovene 

godt tilfredsstilt vil den indre motivasjon oppstå i større grad og påvirke handlingene til 

elevene til å bli mer selvbestemt.  

Autonomi behovet handler om at menneskets verdier og interesser blir satt i første rekke når 

det kommer til handlinger, oppgaver og situasjoner som blir utført (Deci & Ryan, 2002). Om 

eleven har mangel på interesse kan det være med på å senke motivasjonen, samtidig kan lav 

motivasjon bli opprettholdt om elevens interesser ikke blir tilrettelagt (Manger & Wormnes, 

2015). Derimot, med å gi eleven autonomi i læring kan det gi motivasjon og engasjement, 

ifølge Zimmerman (2008). Når elever får et autonomstøttende læringsmiljø kan fri vilje, 

refleksjon, egen tenking og selvregulering bli en del av læringen (Deci & Ryan, 2002). For at 

elevene skal kunne utføre valg, oppgaver og handlinger basert på frihet og indre interesse kan 

ikke ytre elementer oppstå som belønninger, straff eller tvang.  Motsatt av de som er autonom 

orienterte er de som er kontrollert orienterte. Det er de elevene som ofte kan handle ut i fra 

tvang og press fra ytre faktorer som for eksempel venner og foreldre. Deci og Ryan (2000) 

viser til at mennesker som blir utsatt for slike faktorer i en handling, vil bli påvirket til å bli 

mindre autonome og miste sin frie vilje.  

Tilhørighet behovet handler om hvordan elever må føle seg tilknyttet til andre mennesker. I 

skolen handler det om å tilrettelegge for elevenes trivsel med for eksempel lærere og 

medelever. Det er sentralt at lærer eller rådgiver viser interesse ovenfor elevene (Lillejord, 
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Manger & Nordahl, 2013). Tilhørigheten til elever oppstår når de har muligheten til å bidra i 

situasjonen og handlingene som oppstår, for eksempel i undervisning, veiledningstimene eller 

i det sosiale miljøet. Dette kan oppstå gjennom kunnskap, humor eller ferdigheter eleven 

tilføres gjennom kompetanse og autonomi (Deci og Ryan, 2002). Positive tilbakemeldinger er 

viktig for å øke tilhørigheten, fra lærere, rådgivere eller foreldre. Når elever selv har valgt en 

handling, situasjon eller oppgave og får støtte for valget vil dette øke den indre motivasjonen 

(Deci & Ryan, 2000).  

Kompetanse handler om at eleven må ha troen på kunne mestre med den kompetansen de har, 

og med tid og oppfølging vil eleven kunne mestre utfordringer som han eller hun kommer 

ovenfor (Lillejord et al, 2013). Med hjelp av erfaringer og interaksjoner med miljøet som 

lærere, rådgiver og foreldre vil man kunne trene sin egen kompetanse (Deci & Ryan, 2002). 

Gjennom utfordringer som er tilpasset hver elevs mestringsnivå og et ønske om å forbedre 

kunnskapen med hjelp av miljøet rundt læring, vil det øke kompetansen til elevene. Sentralt er 

at læringsprosessen ikke er for vanskelige eller for enkel (Bandura, 2010). Dette vil bli sett 

nærmere på i den neste teorien. Når elevene blir utsatt for positive tilbakemeldinger vil den 

indre motivasjonen stimuleres, som igjen vil øke kompetansen og mestringsevnen (Deci & 

Ryan 2000). Negative tilbakemeldinger vil på den andre siden svekke den indre motivasjonen. 

Det er derimot viktig at positive tilbakemeldinger ikke forekommer når det ikke er berettiget. 

Elevene må ha utført et valg eller handling som har gitt dem en form for kompetanse, ellers 

vil ikke positive tilbakemeldinger ha en effekt. Sentralt er hvordan tilbakemeldingene ikke 

påvirker den frie viljen og selvbestemmelsen i praksis.  

Først når behovene er oppfylt vil elevene være selvbestemmende ovenfor egne valg og 

handlinger. Valg og handlinger som påvirker autonomien, kompetansen og tilhørigheten til 

elevene, har en indirekte virkning på deres indre motivasjon (Lillejord et al, 2013). I 

karriereveiledningen kan elever få muligheten til å velge arbeid og læring som er etter deres 

interesser og ønsker. En kan gi karrierelæring som fremmer elevens selvstendighet, samtidig 

som de føler en tilhørighet fra lærere, rådgiver eller eventuelt foreldre gjennom veiledning og 

tilbakemeldinger. Samtidig tilrettelegge for at elevene får den kompetansen om karrierevalg-, 

muligheter, utdanning og yrker som er nødvendig. Dette vil øke den indre motivasjonen og 

elevene blir i større grad et selvbestemmende individ, som kan ta et karrierevalg gjennom 

refleksjon, erfaringer, kompetanse, autonomi og tilhørighet.  
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2.2 Sosiokulturell læringsteori 

Lev Vygotsky (1978) var en sentral bidragsyter innen den sosiokulturelle læringsteorien og 

legger til grunn at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis, med bruk 

av artefakter eller verktøy. Den sosiokulturelle læringsteorien ser på hvordan læring foregår i 

sosial kontekst og hvordan ny kunnskap oppstår gjennom mennesker med ulike forkunnskaper 

og forståelser. Perspektivet ser på hvordan læring oppstår gjennom et felleskap av mennesker, 

i samarbeid og interaksjon. Den lærende skal selv være en aktiv deltaker i å oppnå ny 

kunnskap. Motsatt fra den kognitive læringsteorien som mente at kunnskap oppstår i 

mennesket, mente Vygotsky (1978) at kunnskapsutviklingen oppstår i en sosialkontekst 

gjennom diskusjoner og refleksjoner med mennesker og situasjoner med hjelp av medierende 

artefakter. 

 

2.2.1 Medierende artefakter  

Begrepet medierende artefakter er et av flere sentrale begreper innenfor den sosiokulturelle 

læringsteorien. Medierende artefakter handler om hvordan mennesker bruker fysiske og 

symbolske ressurser til å øke kunnskapen eller læringen (Vygotsky, 1978). Ressursene 

oppstår gjennom menneskers refleksjoner, holdninger og kunnskap. Begrepet mediering 

defineres som det å finne svaret på et problem eller konstruere ny kunnskap (Säljö, 2001). 

Mediering foregår gjennom det Vygotksy (1978) forklarer som tools og signs. Tools og signs 

beskriver de fysiske redskapene og symbolske eller språklige ressurser vi mennesker bruker 

for å interagere med hverandre. Dette blir kalt for artefakter og er menneskelige skapte 

ressurser som er utviklet gjennom kulturen vår.  

De fysiske artefaktene (tools) er redskaper mennesker har utviklet for seg selv (Vygotsky, 

1978). Artefaktene kan bestå av ulike apparater og verktøy, lignede måleinstrumenter eller 

ulike teknologier av kommunikasjon og informasjon (Säljö, 2001). Innenfor utdanning og 

læring har kalkulator, linjal, datamaskiner og applikasjoner vært med på å utvikle 

pedagogikken. Mennesker er med på å produsere nye fysiske artefakter som har en bestemt 

hensikt om å bedre kvalitet på pedagogikken. Innenfor karriereveiledning har det blitt 

produsert ulike informasjonsredskaper som skal være med å øke kompetansen til elevene. 

Utdanning.no og Vilbli.no er noen eksempler på ulike informasjonsartefakter som blir brukt 

innenfor karriereveiledningen på ungdomsskolen.   
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Symbolske artefakter (signs) handler om de psykologiske ressursene vi mennesker bruker. 

Med de psykologiske verktøyene forteller Vygotsky (1978) som språket, lover og tegn. Han 

anser språket som den viktigste artefakten av de alle. Det er igjennom språket og interaksjon i 

samhandling med mennesker at læring oppstår. Ved bruk av språket blir historier, 

refleksjoner, følelser og oppgaver kommunisert i samhandling med flere mennesker. I 

utviklingen av fysiske artefakter, vil alltid språket være en sentral ressurs. Språket som et 

artefakt er med andre ord avgjørende for å fremme kompetansen. Elever får ikke erfaringer og 

kompetanse på egenhånd, men for eksempel gjennom bruken av ulike utdanningsverktøy eller 

være med på praksisuker, får eleven erfaringer og kompetanse gjennom språket. Om det 

foregår gjennom interaksjon eller lese, er språket avgjørende ifølge Vygotsky (1978). Den 

viktigste læringsarenaen fremmer Säljö (2001) som selve språket og interaksjonen, er en 

viktig forutsetning for å øke kompetanse og kunnskap.  

De medierende artefaktene er dermed de fysiske og symbolske verktøyer eller ressurser som 

blir brukt mellom individer, med at de medierer sammen med menneskers ulike kunnskaper 

(Nygren 2004). Når rådgiver eller lærer skal tilrettelegge for elevene bruker de derfor både 

fysiske og symbolske artefakter. De artefaktene som den veiledende tar i bruk, medierer 

elevene. Ved å bruke medierende artefakter kan vi løse situasjoner, reflektere og 

kommunisere hvordan man kan løse situasjonen og handlinger (Säljö, 2006). Artefaktenes 

kunnskap vil påvirke elevenes læring og utvikling, gjennom dialog og samtaler med andre 

mennesker. Säljö (2006) utrykker at læring er knyttet til artefaktene. Derfor er menneskers 

kompetanse og kunnskap avhengig av de medierende artefaktene og læringen som oppstår 

gjennom samarbeid og refleksjon. Elevene bruker og tolker de medierende artefaktene for å 

tilegne seg høyere kompetanse og kunnskap (Vygotsky, 1978). Oppsummert handler det om å 

tilegne seg kunnskap ved å bruke de medierende artefaktene som redskaper som skal være til 

hjelp for å gjennomføre handlinger og oppgaver og oppnå målsetninger. Redskapene kan for 

eksempel være digitale verktøy, som er med å gi læring og kunnskap på tvers av tid og sted.  

 

2.2.2 Den proksimale utviklingssone 

Vygotsky (1978) kom med begrepet zone of proximal development, som på norsk blir 

oversatt til den proksimale utviklingssonen. Den proksimale utviklingssonen handler om 

hvordan eleven med hjelp av en annen, mer erfarent individ, kan oppnå ny kunnskap og 

kompetanse. Dette foregår gjennom veiledning av den mer kompetente individ, som f.eks. en 
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lærer, forelder eller rådgiver. Det er mellom det elevene allerede har kunnskap om og hvor 

målet av nye ferdigheter den proksimale utviklingssonen forekommer, se figur 2. 

 

Figur 2: Den proksimale utviklingssonen (Imens, 1998, s. 159) 

Det eleven klarer alene er forklart som det faktiske utviklingsnivået, med andre ord hvilke 

ferdigheter og kunnskap som allerede er eksisterende hos eleven. Den potensielle 

utviklingssonen er det området eleven ennå ikke har fullstendig kompetanse om. Gjennom 

læring med andre kompetansedyktige personer vil eleven med tid oppnå den kompetansen 

som den potensielle utviklingssonen innehar. Det er derfor viktig at et mer kunnskapsrikt 

individ er til stede i læringsprosessen. I læringen står lærere og foreldre som den 

kunnskapsrike personen for eleven (Vygotksy, 1978). Et sentralt element med den proksimale 

utviklingssonen er hvordan utfordringene ikke skal være for vanskelige, dette kan dermed 

hindre utviklingen av læringen.  

 

2.2.3 Scaffolding 

Begrepet scaffolding eller stillasbygging ble introdusert av Wood, Bruner & Ross (1976) som 

en videreføring fra Vygotksys proksimale utviklingssone. Når elever lærer ny kunnskap og 

ferdigheter trenger de hjelp fra en lærer eller voksen. Denne personen fungerer som en 

støttespiller for eleven i utviklingen av ny kunnskap. Dette foregår gjennom en læringsprosess 

med interaksjon mellom lærer eller voksen og elev. Den mer kunnskapsrike personen bygger 
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et stillas rundt eleven som skal virke støttende til å føle seg trygg og tilfreds for å utføre en 

læringssituasjon. Med hjelp av artefakter utvikler eleven nye ferdigheter og kompetanse. Når 

eleven har fått utviklet de nye ferdighetene og oppnådd ny kompetanse, fjernes stillaset. Slik 

fortsetter læringen gjennom oppbygging av nye stillasbygg, før de deretter fjernes og bygges 

opp på nytt. Når elevene oppretter ny kunnskap gjennom scaffolding bygger elevene opp sin 

mestring, kompetanse og autonomi.  

Den kunnskapsrike veilederen må ha kunnskap om hvilken form for støtte som skal bli gitt til 

eleven. Sentralt står hvilken form for læring som skal bli gitt i de ulike læringssituasjonene i 

karriereveiledningen. Innenfor læring av karrierekompetanse blir det derfor sentralt med et 

tett samarbeid med andre som står nært eleven, som blant annet foresatte (Nordahl, 2007). I 

andre sitasjoner kan ulike utdanningsverktøy bli brukt i læringssituasjonen for å gi rådgiver 

eller lærer en tydeligere oversikt over eleven.  

 

2.3 Student agency  

Konseptet om student agency har ingen overordnet definisjon. I denne oppgavens 

sammenheng blir student agency definert som læringsaktiviteter som er relevante og 

meningsfulle, gjennom elevens egne interesser (Ploon, 2018). Læringsaktiviteten skal 

forekomme etter hva eleven ønsker, med hjelp av veiledning fra rådgiver eller lærere. Elever 

influerer sin egen retning mot mestring, ved å bli oppmuntret til å ta initiativ på egen hånd. 

Når eleven har kontroll over egne valg utøver eleven agency (Bandura, 2001). Med andre ord 

handler student agency om å gi elevene selvbestemmelse, med veiledning og læring fra 

utdannende rådgivere og lærere (Klemenčič, 2015). Det er derfor viktig å se på teoriene om 

selvbestemmelse og det sosiokulturelle perspektivet i ett, for å definere konseptet om student 

agency. En kan se konseptet i fire deler, se figur 3.  
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Figur 3: Student agency (Ploon, 2018) 

Den veiledende må hjelpe eleven til å sette seg mål for læringsaktivitetene som kommer. Når 

eleven setter seg et mål, er det viktig å gi eleven et innblikk i hva deres styrker og svakheter er 

(Ploon, 2018). Med å vite sine styrker og svakheter gir det eleven klarhet i hva som kan være 

et mest hensiktsfullt læringsmål. Eleven velger læringsmålet etter eget ønske, men den 

veiledende oppretter mulighetene elevene ønsker ved å gi åpne-valg muligheter. Denne 

læringsstrategien oppstår gjennom scaffolding. Autonomi er et sentralt begrep i student 

agency, og handler i dette konseptet om at veileder skal gi eleven selvlæring, gjennom 

effektive læringsstrategier som fremmer motivasjon og engasjement (Klemenčič, 2015). Selv 

om strategien er planlagt for selvlæring, er det ikke gitt at det gir det resultatet eleven ønsker. 

Derfor skal eleven reflektere over målet som har blitt valgt. Den veiledende må være til stede, 

gi tilbakemeldinger og veiledning på elevens selv-refleksjoner av prosessen.  

 

2.3.1 Mestring 

En kan forstå de tre første delene i et tidsperspektiv, fra fremtid, nåtid og fortid (Ploon, 2018). 

Fremtid presenterer målene som blir satt, nåtid er læringsaktiviteten som gjeninnføres for å nå 
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målet og fortiden handler om å reflektere om læringsprosessen. Den fjerde delen i 

forklaringen av student agency handler om self-efficacy (mestringstro), eller troen på 

mestring. Desto sterkere eleven tror på at de kan bli kompetansedyktig, desto mer motivert og 

engasjerende er innsatsen deres for å nå målene som er satt (Bandura, 1989). Mestringstroen 

blir svekket av gjentatte nederlag, det er derfor viktig å hindre at eleven opplever nederlag 

tidlig i læringsprosessen (Skaalvik & Skaalvik, 2018). Motsatt vil positive opplevelser 

forsterke mestringstroen til eleven. Om eleven opplever sterk mestringstro, kan eleven sette 

seg mer krevende mål (Bandura, 1989). Med sterk mestringstro vil også eleven oppleve 

høyere utholdenhet i forhold til de utfordringene som de blir møtt med. Elevens engasjement 

for å oppnå målene vil også opprettholdes, selv om eleven møter utfordringer og nederlag. 

Har derimot eleven lav mestringstro vil de unngå oppgaver som er utfordrende og være 

tvilende på sine egne evner. Målene som blir satt av elever med lav mestringstro er lave og er 

mindre motivert til å oppnå målet. Med bruk av ulike læringsstrategier kan den veiledende 

stimulere elevens mestring ved å rette seg mot den proksimale utviklingssonen, samtidig som 

man tar i betraktning av påvirkende faktorer, som foreldre, men også ivaretar elevers 

tilhørighet (Ploon, 2018).  

Mestringstro kan med andre ord være tilrettelagt alle elever i skolen, så lenge den kan variere 

mellom hva eleven trenger å stimuleres i. Den kan variere fra hvilke type oppgaver eleven står 

ovenfor, hvor lang tid som trengs for å fullføre handlingen, hvilke hjelpemiddel eleven har til 

rådighet og hvilket arbeidsforhold befinner eleven seg i (Skaalvik & Skaalvik, 2016). Det 

kreves derimot at undervisning og veiledningen er tilpasset for elevene.  

Konseptet om student agency er derfor viktig i karriereveiledningen fordi det fremmer 

motivasjon, mestring og selvbestemmelse (Klemenčič, 2015). Det kan også fremme elevers 

endringskompetanse gjennom refleksjon og drøfting, om eleven har troen på mestring (Ploon, 

2018). Endringskompetanse handler om å ta ansvar for egne tanker og følelser, ved at man 

selv tar initiativ til å tenke kreativt til å lete etter andre alternativer. Når eleven opplever høy 

mestringstro øker engasjementet til å fortsette læringen, selv når man møter på utfordringer og 

nederlag (Bandura, 1989). En kan dermed veilede eleven mot nye mål og muligheter av 

karrierevalg. Dette er viktig for å gi eleven best mulig karrierelæring for å ta et 

hensiktsmessig karrierevalg basert på deres kompetanse, ønsker og muligheter.  
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2.4 Teoriene og konseptet i ett  

I karrierelæringen handler det om å oppnå karrierekompetanse, for å kunne ta et 

hensiktsmessig karrierevalg (Kompetanse Norge, 2019). For at elevene skal ta et karrierevalg 

basert på fri vilje, må den veiledende utføre læringsaktiviteter som gjør at eleven lærer om å 

bli et selvbestemt menneske (Deci & Ryan, 2000). Det skal fungere som et rammeverk i hva 

som er viktig for at elevene skal ta et karrierevalg. Sett dette rammeverket i lys av konseptet 

om student agency (Ploon, 2018), og at elevene må oppleve mestring for å kunne bli motivert 

(Wood et al, 1976), er dette faktorer som må stimuleres i karriereveiledningen for at elevene 

skal øke sin karrierekompetanse. Samtidig for å oppnå denne karrierekompetanse er lærere og 

rådgivere sentrale aktører. Derfor er det viktig at undervisningen og veiledningen 

tilrettelegger opplæringen fra et sosiokulturelle læringsperspektiv. Undervisningen må 

forekomme gjennom interaksjon og samarbeid mellom elevene og den veiledende, med bruk 

av medierende artefakter (Vygotsky, 1978). Samtidig må eleven ha læringsaktiviteter som er 

tilpasset for det mestringsnivået eleven befinner seg på (Bandura, 1989).  

 

2.5 Oppsummering  

I dette kapittelet har jeg sett nærmere på motivasjonsteorien og selvbestemmelse av Deci & 

Ryan (2000) og det sosiokulturelle læringsperspektivet av Vygotsky (1978). Til slutt har jeg 

sett nærmere på konseptet om student agency (Ploon, 2018). Jeg valgte 

selvbestemmelsesteoriens og dens begreper fordi de tar for seg sentrale elementer for hva 

eleven trenger for å kunne ta et hensiktsmessig karrierevalg. Fordi karrierelæring handler om 

å få karrierekompetanse, valgte jeg også bruke konseptet student agency og dens begreper om 

målsetning, refleksjon, autonomi og mestring. Samtidig handler karriereveiledning om læring 

og veiledning, derfor ser jeg på det sosiokulturelle læringsperspektivet. Begrepene som jeg 

har valgt i dette kapittelet vil være med å skape et rammeverk for min analyse av data.  
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3 Forskningslitteratur  

Dette kapittelet har som formål å se på relevant forskningslitteratur om karriereveiledning i 

sammenheng med min forskningsinteresse. Å gjennomføre en fullstendig avhandling av 

forskning om karriereveiledning er ikke målet ved denne oppgaven. Det er blitt presentert en 

rekke større rapporter på karriereveiledning tidligere i oppgaven, disse kommer ikke til å bli 

sett nærmere på under dette kapittelet. Fokuset i dette kapittelet er å se nærmere på forskning 

som er blitt gjort innenfor feltet rådgiving, elev engasjement og motivasjon og digitale 

verktøy i undervisning. All forskning som blir presentert er også tatt ifra norske studier, fordi 

jeg ikke undersøker karriereveiledning internasjonalt, men nasjonalt.   

 

3.1 Rådgiving 

Mordal, Buland & Mathiesen (2015) utførte en forskningsrapport av rådgiverrollen på 

ungdomsskolen og videregående skolen. Studien hadde som hensikt å se på rådgiverens 

perspektiv av sin egen rolle innenfor skolen, gjennom kvalitative gruppeintervjuer fra ulike 

skoler. Studien har sett på hva rådgivere mener er viktig for videreutviklingen av 

kompetanseheving, arbeidsoppgaver, arbeidsfordeling og samarbeid innenfor 

karriereveiledning. Studien kom frem til fire hovedfunn, men jeg vil kun ta for meg to av de 

som er relatert mot oppgavens helhet.  

Første funnet handler om utvikling og organisering av rådgiving innenfor skolen. Rådgiveren 

skal gi grunnleggende kompetanse og kunnskap mot å ta et karrierevalg, men ifølge Mordal et 

al. (2015) er dette et kollektivt ansvar og ikke rådgiverrollen sitt eget ansvar. Resultat fra 

studien viser at rådgivere mener at de møter en mer krevende elevgruppe, med større 

utfordringer. Elever mangler ofte kompetanse og kunnskap om et komplekst utdannings- og 

yrkesvalg, som stadig er i forandring. Ungdommene er mer løsrevet fra hvilke yrker familien 

har, og har muligheten til å ta valg ut i fra sine egne verdier. Ifølge Mordal et al. (2015) 

handler utviklingen av utdannings- og yrkesrådgiving om mer enn bare det konkrete og frie 

valget eleven gjør, men at også at de skal få opplæring om karrierekompetanse. Her må det 

defineres konkrete læringsmål og kreve høyere kompetanse av de som arbeider rundt faget 

Utdanningsvalg, mener informantene i studien.  
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Det andre funnet i studien handler om rådgiverrollen. Mordal et al. (2015) sier at 

rådgiverrollen er en sammensatt rolle mellom arbeid med elevene og systemoppgaver. 

Elevene er kjernen i rådgivingen, men også annet arbeid er viktig som for eksempel 

nettverksbygging. Et større nettverk innenfor rådgiving vil kunne forsterke det kollektive 

ansvaret. Studien beskriver derimot hvordan rådgivere ofte ikke anser rådgiving som hele 

skolens ansvar og at tiden med elevene, når det kommer til veiledning, ikke er til stede. 

Mordal et al. (2015) resultat av studien viser til hvordan rådgiverrollen er under endring, i 

skolen og samfunnet. Rollen burde innebære et større preg av kollektivt ansvar, hvor hele 

skolen er ansvarlig for å lære eleven å ta et karrierevalg. 

Buland, Mathiesen, Aasild, Haugsbakken, & Bungum (2010) gjennomførte en stor forskning 

på skolerådgiving gjennom flere valgte kvantitative og kvalitative metoder av ulike aktører 

tilknyttet til skolerådgiving. Et av studiens forskningsmål var nettverket rundt rådgiverne og 

viser til at rådgivere er avhengig av å ha et godt nettverk for at kvaliteten på rådgivingen skal 

bli god. Resultat fra studien antyder at rådgiving er på vei mot hele skolens ansvar innenfor 

aktører som er tilknyttet skolen. Derimot er ikke samarbeidet med andre aktører utenfor 

skolen like mye prioritert. Buland et al. (2010) viser til at nye utfordringer for rådgiverne har 

oppstått. Rådgiver må være en koordinator og nettverksbygger for de nødvendige aktører i og 

utenfor skolen. Her viser studien til at rådgivere etterlyser mer kompetanse innenfor lokalt 

næringsliv. Lokalsamfunnet er en sentral påvirker av elevens utvikling og elever velger ofte å 

se imot hvilke muligheter som befinner seg i nærområdet. Som tidligere forskning har vist blir 

eleven påvirket av flere aktører fra samfunnet, hvor foreldre ofte er fremstilt som den 

nærmeste påvirker (Kunnskapsdepartementet, 2003). 

 

3.2 Elev motivasjon og engasjement   

Saeed & Zyngier (2012) utførte en casestudie om hvordan motivasjon og engasjement er 

sentralt for elevers læring. Studien tok for seg elever mellom 11 og 13 år, med andre ord to år 

før de skal ta et karrierevalg. Resultat fra studien viser hvordan elever med indre motivasjon 

assosiert med elevengasjement gjør at elever utfører flere læringsaktiviteter, men også får en 

større forståelse av hva læringen handler om. Det å ha kunnskap om de ulike karrierevalgene 

er en av de mest sentrale faktorene innenfor karriereveiledningen på ungdomsskolen (NOU; 

2016:7, s. 139-140). Samtidig viser studien at for elever som ikke er indre motivert, burde 

lærere ta i bruk ytre motivasjons teknikker for å øke den indre motivasjon (Saeed & Zyngier, 
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2012). Derimot skal aldri ytre motivasjon bli brukt over indre motivasjon, men derimot som et 

virkemiddel for å øke den indre motivasjon. Saeed & Zyngier (2012) understreker at 

motiverte og engasjerte elever lærer bedre og har et best mulig utfall mot videre utdannelse. 

Men for å oppnå motiverte og engasjerte elever må den veiledende ha kunnskap og 

kompetanse til å veilede eleven.  

Ifølge Nordahl (2007) er elevers motivasjon og engasjement for skolene også påvirket av 

foreldrene og deres engasjement til skolen. Foreldres roller i karriereveiledning burde 

forsterkes og ikke erstattes. Dette støttes opp av Utdanningsdirektoratet (2015) om at lærere 

og rådgivere burde samarbeide med foreldre. Det burde oppfordres for større 

foreldreengasjement fordi det gir støtte til elevene. Nordahl (2007) oppsummerer gjennom sin 

og andres forskning at det er nødvendig med ytterligere samarbeid mellom skole og hjem.  

Hegna & Smette (2016) gjorde en undersøkelse på unge mennesker fra ulike familier, 

hvordan foreldre påvirker deres karrierevalg og hvordan foreldre på forskjellige måter kan 

forme elevers følelser ved å ta et karrierevalg.  Undersøkelsen viser til at negativ og sterk 

påvirkning av foreldre kan påvirke elevers autonomi. Det kan påvirke elevene til å føle at valg 

er vanskelig fordi de er stresset eller i tvil. Foreldres påvirkning kan derimot gi elever 

oppmuntring og støtte, som igjen kan øke evnen til at elevene tar autonome valg. Hegna & 

Smetta (2016) oppsummerer at elevers utdanningsvalg kan ha negative, men også positive 

påvirkninger fra foreldrene. Det kan både styrke og svekke elevers autonomi.  

 

3.3 Digitale verktøy i undervisning  

Kongsgården & Krumsvik (2013) utførte en kvalitativ studie med bruken av digitale verktøy i 

læring. Nye digitale verktøy er med å utfordre den tradisjonelle måten å tenke undervisning, 

læring og vurdering på. Studiens utvalg var 40 elever på videregående skole, hvor 

datamaskiner var et viktig artefakt i skolehverdagen. Det ble gjennomført gruppeintervjuer i 

to klasser. Undersøkelsen viser til at elever ofte bruker digitale verktøy i skolearbeidet sitt. 

Men undersøkelsen påpeker derimot at det blir lagt opp til lite interaksjon mellom lærer og 

elev etter bruken av de digitale verktøy. 

Lærere må kunne forholde seg til hvordan de skal ta i bruk de digitale utdanningsverktøyene 

på en pedagogisk metode for å fremme effektiviteten av de (Senter for IKT i utdanning, 

2015). Som nevnt tidligere skal de fungere som et verktøy som skal være til hjelp i 



 

23 
 

undervisningen, ikke ta over undervisningen. Det må oppfordres til å bruke digitale 

utdanningsverktøy gjennom interaksjon for å oppmuntre, reflektere og motivere elevene.  

 

3.4 Oppsummering  

I dette kapittelet har jeg presentert forskning som er relevant for min analyse senere i 

oppgaven. Forskningen som er valgt ut, viser karriereveiledning fra tre aspekter; eleven, den 

veiledende og det øvrige institusjonelle. Den første viser til elevens engasjement og 

motivasjon som en viktig faktor for læring. Digitale verktøy og foreldre er en viktig ressurs 

for elevens engasjement og motivasjon for å gi refleksjon og læring. Forskningen og tidligere 

rapporter viser til at både rådgiver og lærere er sentrale aktører i karriereveiledningen, men at 

det kreves høyere kompetanse innenfor karriereveiledningen. Samtidig viser forskningen at 

det ikke er rådgiver sitt eget ansvar å gi eleven karrierekompetanse, men at hele skolen står 

ansvarlig.  Jeg bruker denne inndelingen i min analytiske tilnærming. 
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4  Metodisk tilnærming  

I dette kapittelet blir forskningsdesignet og valg av metode presentert, opp mot prosessen av 

datainnsamlingen. Jeg presenterer hvilke valg og avgjørelser jeg tok gjennom fire faser. I 

første omgang vil beskrive hvorfor jeg har valgte kvalitativ metode ovenfor kvantitativ, og 

fordeler og ulemper med den kvalitative metoden. Videre vil jeg presentere hvordan jeg 

gjorde datainnsamlingen gjennom dybdeintervjuer. Her under kommer jeg nærmere innpå 

styrker og svakheter ved bruken av intervju som datainnsamling. Deretter blir min valgte 

metode for dataanalyse presentert i detaljer. Her går vi nærmere inn i hvordan jeg brukte en 

tematisk analyse til å kode datamaterialet. Til slutt vil jeg se på kvaliteten og de etiske 

forholdene av den valgte metoden i forskningen som er gjort. 

 

4.1 Kvalitativ metode  

Det var flere spennende temaer jeg ønsket å utforske. Men jeg ønsket å se på et fagfelt som 

stadig er i forandring og er viktig for samfunnets utvikling. Derfor valgte jeg å se på 

karriereveiledning på ungdomsskolen som mitt forskningstema. Det er også derfor viktig at 

jeg har satt meg godt inn i hvilket tema jeg skal studere, slik at jeg har rikelig med kunnskap 

innenfor fagfeltet (Postholm, 2010).  

Med bakgrunn av hva forskningsspørsmålene skal besvare og det begrensede tidsrommet 

rundt oppgaven, valgte jeg en kvalitativ forskningsmetode. Om jeg hadde valgt å ta i bruk en 

kvantitativ metode hadde det gitt meg muligheten til å samle store mengder data og 

informasjon (Bryman, 2016). Ulempen med en kvantitativ forskningsmetode er derimot 

hvordan den ikke går i dybden av datamaterialet, men gir heller ulike matematiske statistikker 

som er lettere å sammenligne på tvers av hverandre. Min vurdering av å bruke kvantitativ 

forskningsmetode ble raskt avkreftet i forhold til masteroppgavens tidsperiode og ressurser 

jeg hadde til rådighet. En kvantitet forskningsoppgave vil også være bestående av statistikk, 

noe jeg ikke ønsket ovenfor det kvalitative datamaterialet. Selv om kvantitativ forskning som 

karriereveiledning kan ha sine fordeler i form av statistikk.  

Styrken med at jeg har valgt en kvalitativ forskningsmetode befinner seg i hvordan man går i 

dybden på materialet, og setter detaljerte ord og tekst for å forklare datamaterialet (Bryman, 

2016). Det som kjennetegner en kvalitativ studie er hvordan den sentraliserer seg på et relativt 
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lite og begrenset fagfelt, med færre deltakere enn hva en kvantitativ metode hadde hatt. Den 

gir meg også muligheten til å være i nærheten av deltakerne, som kan gi meg et bedre 

innblikk inn i deres ulike meninger, situasjoner og følelser. Det kan introdusere nye begreper 

og tanker, som kan gi meg muligheten for ny tekning og ideer (Kleven & Hjardemaal, 2011).  

I forskningsrollen er det også viktig å være klar over at man har egne holdninger og verdier. 

Jeg har mine egne subjektive hypoteser og forskningsspørsmål ut i fra egne interesser jeg 

ønsker å få svar på gjennom forskningen (Kleven & Hjardemaal, 2011). Det er derfor viktig at 

jeg imøtekommer det jeg skal studere med åpenhet for nye ideer og meninger. Det er veldig 

viktig når jeg skal studere andres mennesker erfaringer og inntrykk at jeg fremstiller meg selv 

objektivt ovenfor deltakeren og deres fagfelt. Samtidig må jeg ikke bli påvirket av andres 

meninger og perspektiver av fagfeltet, som jeg kan være uenig i. Uansett så er kvalitativ 

forskningsmetode en metode som foregår gjennom et sosialt samspill mellom deltakerne og 

meg som forsker. Det er derfor viktig at jeg har gode ferdigheter innenfor kommunikasjon og 

at jeg kan håndtere store mengder av datamateriale (Postholm, 2010). Jeg har fått god erfaring 

av dette gjennom mine syv år som student.  

Jeg ønsket også å bruke både observasjon og intervjuer som forskningsmetode, men på grunn 

av tid og planlegging var ikke dette oppnåelig. Dette var også en nødvendig begrensing av 

masteroppgaven. Derfor valgte jeg å fokusere på intervju som min forskningsmetode. 

Observasjon hadde derimot gitt meg et større datamateriale å arbeide med, samtidig som det 

hadde gitt meg en annen form for datamateriale med å sammenligne intervjuene.  

 

4.2 Intervju  

I det forrige kapittelet har jeg skrevet om hvilken forskningsmetode, hvilken rolle jeg som 

forsker har og ulike utfordringer som foreligger. Nå vil jeg utdype hvilken form for 

intervjustruktur jeg har valgt og hvordan jeg gjennomførte intervjuene. Intervju som 

forskningsmetode passer bra i min forskning fordi den gir mye forskningsdata fra 

informantene (Bryman, 2016). På en annen side medbringer det store mengder data som må 

transkriberes og analysere i etterkant, noe som er tidkrevende. Før transkriberingen og 

analysen måtte jeg etablere en intervjuguide, samtidig som jeg fikk avtalt tid og sted med 

informantene. Selve metoden er derfor tidkrevende. Det er også viktig å kunne formulere seg 

riktig under intervjuet. Ved å stille klare og tydelige spørsmål til informanten, samt ikke bruke 
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fremmedord eller fagbegreper som en ikke vet om informantene er fortrolige med (Larsen, 

2012). Like sentralt som å formulere seg korrekt i et intervju, er hvordan jeg også må vite at 

det finnes en grense for hva som kategoriseres som det private området ovenfor deltakerne.  

Det å være objektiv under forskningsprosessen er viktig i forhold til påliteligheten ovenfor 

resultatet av forskningen (Kleven & Hjardemaal, 2011). Derfor har jeg forsøkt å hindre i å 

være subjektiv i hele forskningsprosessen. Det i seg selv var en utfordring, i forhold til at man 

har egne holdninger og refleksjoner når man arbeider så lenge og mye om ett forskningstema. 

Jeg har derfor prøvd å holde meg mest mulig objektiv under intervjuene, men også i 

dataanalysen som kommer senere i oppgaven. Jeg valgte i det kommende kapittelet å 

presentere dataen gjennom sitater, ord og uttrykk, slik at leseren kan tolke og vurdere mine 

tolkninger. Dette gjør jeg for å hindre graden av subjektivitet.   

Jeg har gjennomført tre intervjuer med rådgivere fra ungdomsskolen. Alle informantene har 

erfaring med faget Utdanningsvalg og har undervist i faget det siste året eller tidligere. 

Intervjuene hadde en tidsramme mellom 30 til 40 minutter. Det ble også brukt to lydopptakere 

for å ikke risikere eventuelle tekniske problemer under og i etterkant av intervjuene. Tolkning 

av kroppsspråk eller visning av dokumenter ble notert, ettersom intervjuene ikke ble filmet. 

Dokumenter eller rapporter som ble vist under intervjuet ble i etterkant sendt til meg av 

informantene.  

 

4.2.1 Semistrukturert intervju 

En skiller mellom strukturert og ustrukturert intervju, men også en blandingsform mellom de 

to, kalt for semistrukturert intervju. I et strukturert intervju er spørsmålene satt på forhånd i en 

intervjuguide og det er ingen ekstra spørsmål utenfor de fastsatte spørsmålene (Bryman, 2016) 

I et ustrukturert intervju blir det presentert et tema hvor forskeren ofte kan ha ett spørsmål 

klart på forhånd, før intervjuet flyter etter valgte tema man skal undersøke. Jeg valgte derimot 

å følge et semistrukturert intervju, ofte også referert til som kvalitativt intervju. Ifølge Kleven 

& Hjardemaal (2011) er et semistrukturert intervju er ofte brukt i sammenheng med 

kvalitative studier. Her blir det formulert spørsmål på forhånd i en intervjuguide, som i et 

strukturert intervju. Spørsmålene blir kategorisert i samme rekkefølge ovenfor alle 

informantene. Oppfølgingsspørsmål ble også formulert, men ble stilt i forhold til hva 

deltakerne forteller. Samtidig kunne det komme informasjon som gjorde at jeg stilte et 
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ytterligere oppfølgingsspørsmål som ikke var opprinnelig med i intervjuguiden. Dette er med 

å gjøre at intervjuene blir behandlet likt i forhold til hovedspørsmålene, men samtidig som 

deltakernes svar er med å gjøre hver informant unik.  

Intervjuguiden min ble fordelt inn i åtte spørsmål, fordelt på tre temaer i forhold til 

forskningsspørsmålene. I forkant hadde jeg utformet ulike oppfølgingsspørsmål til de ulike 

hovedspørsmålene som ble tatt i bruk når jeg følte at informanten ikke ga et utdypende svar. 

Det er uansett viktig å respektere meninger og tolkninger informantene har om de ulike 

spørsmålene, slik at det ikke oppstod refleksivitet. Samtidig gir semistrukturert intervju meg 

en mulighet til å stille spørsmål som ikke var forberedt i forkant, når det eventuelt dukker opp 

interessante tolkninger og meninger informantene uttrykker. Dette var med på å gi meg 

ytterligere data som var nyttig og utslagsgivende i dataanalyseringen (Bryman, 2016). Jeg 

valgte uansett å forholde meg til intervjueguiden til en viss grad, for å hindre at intervjuet ville 

flyte ut av kontekst. Jeg gikk også igjennom intervjuguiden på forhånd med min rådgiver. 

Dette hjalp meg til å formulere spørsmålene mine bedre, luke bort feil og ledende spørsmål.  

Intervjuene startet med å stille et spørsmål om hvilken bakgrunn informantene hadde innenfor 

karriereveiledningen. Jeg valgte å starte med et spørsmål som ikke ga noen form for store 

refleksjoner eller diskusjoner. Dette gjorde jeg fordi det gir informanten muligheten til å gi et 

enkelt svar og en myk start på intervjuet (Larsen, 2012). Spørsmålene videre var formulert i 

den form av at informantene skal kunne gi åpne svar. Dette gjorde jeg for at informantene 

skulle kunne reflektere over spørsmålet og gi mer utdypende data. Om informantene ikke 

reflekterte over spørsmålet, valgte jeg å stille informantene et oppfølgingsspørsmål. Til slutt 

fikk informantene muligheten til å avlegge tilleggs informasjon, som han eller hun mente 

kunne være nyttig. Her fikk jeg veldig mye nyttig og ekstra informasjon mot mine 

forskningsspørsmål, som jeg før intervjuene ikke hadde reflektert over.  

 

4.2.2 Informantene  

Selv om karriereveiledning og faget Utdanningsvalg ikke er et nytt fenomen, viser tidligere 

rapporter at dette temaet er under endring hele tiden. Jeg ønsket derfor å utvelge informanter 

som hadde kompetanse innenfor fagfeltet. Målet mitt er å se på karriereveiledning på 

ungdomsskolen, og hvilken kvalitet den har. Om jeg hadde valgt informanter som ikke hadde 
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kompetanse innenfor fagfeltet kunne det ha gjort at datamaterialet mitt hadde blitt lite 

representativ i forhold til individer som har erfaring innenfor fagfeltet.  

Informantene er derfor blitt plukket ut gjennom en skjønnsmessig utvelging. Det vil si at 

informantene er plukket ut etter ulike kriterier og er ikke et tilfeldig utvalg av rådgivere eller 

lærere (Larsen, 2012). Kriteriene i utvelgelsen baserte seg på deres utdannelse, erfaring, 

geografisk bosted og arbeidssted. Dette ble gjort for å samle inn datamateriale mot 

forskningsspørsmålene på en mest relevant måte (Bryman, 2016). Alle informantene måtte 

blant annet være under kategorien rådgiver på ungdomsskolen, samt ha undervist i faget 

Utdanningsvalg. En annen grunn til at informantene ble valgt gjennom en skjønnsmessig 

utvelging var fordi det gir god kvalitativ data uten å bruke for mye tid til å samle informanter 

gjennom et sannsynlighetsutvalg. Dette gir relevant data mot forskningsspørsmålene, fordi jeg 

vet på forhånd at informantene sitter med historier, refleksjoner og tolkninger innenfor 

fagfeltet.  

Prosessen med å finne utvalgte informanter startet på Karrierehuset. Gjennom deres sosiale 

nettverk fikk jeg informasjon av hvilke rådgivere de hadde vært i samarbeid under et av deres 

prosjekter som omhandlet karriereveiledning og faget Utdanningsvalg på ungdomsskolen. 

Derimot var det bare én rådgiver fra dette prosjektet jeg fikk kontakt med. De to resterende 

informantene ble kontaktet gjennom skjønnsmessig utvelging fra samme kommune som den 

første rådgiveren. Jeg hadde også blitt informert om at denne kommunen hadde opparbeidet 

seg et godt nettverk og ønsket å gi ressurser for å forbedre karriereveiledningen.  

I mitt tilfelle var det derimot vanskelig å finne kontaktinformasjonen til informantene. Dette 

var fordi at flesteparten av nettsidene til de ulike ungdomsskolene ikke opplyser hvem som er 

rådgiver og heller ikke hvem som underviser i faget Utdanningsvalg. Dermed valgte jeg å 

kontakte ulike rektorer på ungdomsskoler i den utvalgte kommunen. Ved hjelp av rektorene 

fikk jeg muligheter til å kontakte ulike rådgivere fra de utvalgte ungdomsskolene i 

kommunen. Her støttet jeg derimot på to ytterligere problemer. Det første problemet var at 

flesteparten av de rådgiverne jeg fikk kontaktinformasjonen til ikke besvarte forespørsmålene 

mine, noe som gjorde at jeg måtte øke antallet forespørsmål. Det andre problemet var at noen 

av de utvalgte hadde endret kontaktinformasjon, uten å endre dette på skolenes nettsider. 

Løsningen kom derimot med hjelp fra den første informanten, som forklarte at på grunn av 

omgjøring og sammenslåing av kommuner kunne det oppstå feilinformasjon på nettsidene til 

enkelte ungdomsskoler. Jeg valgte dermed å kontakte rektorene på nytt for å spørre spesifikt 
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om deres kontaktinformasjon. Etter å ha gitt forespørsmål til ni ungdom skolerådgivere, endte 

jeg opp med å få tre intervjuer.  

Min betenking av de utvalgte informantene var om datamaterialet skulle bli likt siden de 

befant seg innenfor samme kommune, samtidig om informantene skulle gi et kritiskblikk 

ovenfor deres eget fagfelt. Kommunen informantene befinner seg i gir også store mengder av 

ressurser til karriereveiledning på ungdomskolen, noe som også påvirker informantenes 

tanker. Men gjennom et godt planlagt semistrukturert intervjuguide og at informantene viste 

stor interesse og engasjement ovenfor utfordringene karriereveiledningen står ovenfor, ble 

datamaterialet ulikt gjennom både kritisk refleksjon og holdninger. Men også hvordan de viste 

positive holdninger ovenfor fagfeltet og hvilke muligheter karriereveiledning har som 

potensial å gi.  

Alle informantenes refleksjoner, holdninger og meninger har blitt anonymisert og de blir 

derfor referert som informant 1, 2 og 3 gjennom studien.  

Informant 1: 

Den første informanten har en stilling som rådgiver på ungdomsskolen og underviser i 

Utdanningsvalg på 10.trinn og noen timer med spesialpedagogikk. Hun har arbeidet innenfor 

rådgiverstilling i 10 år og har derfor lang erfaring. Tidligere har hun også hatt 9.trinn i 

Utdanningsvalg. Hun er også koordinator for resten av rådgiverne i samme kommune. 

Informant 2: 

Min andre informant er sosiallærer og rådgiver og er på sitt tredje år i rådgiverrollen. Han har 

hatt tidligere erfaringer som kontaktlærer på ungdomsskolen. Han arbeider også med å 

fullføre en master i karriereveiledning, og er også utdannet som lektor og lærer i kroppsøving. 

Han underviser i Utdanningsvalg mellom 8 og 10.trinn på sin ungdomsskole. 

Informant 3: 

Den tredje informanten har arbeidet som rådgiver i 14 år. I begynnelsen var han rådgiver med 

en 30-40 prosent stilling, men nå har han en 80-prosentstilling som rådgiver. Han underviser 

ikke i Utdanningsvalg, men har erfaring med det. Han forteller derimot at han følger lærerne i 

Utdanningsvalg tett og ønsker å være til stede for samarbeid til enhver tid. Samtidig 

organiserer han for Utdanningsvalg mellom 8 og 9.trinn.  
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4.3 Dataanalyse 

Ved at jeg har valgt å ta i bruk kvalitative intervjuer fordi det gir utdypende tolkninger og 

detaljerte svar, bringer det også store mengder av datamateriale som må analyseres. 

(Silverman, 2015). Derfor er det sentralt å kategorisere datamengden for å kunne se likheter 

og ulikheter mellom kategoriene og begreper, samt redusere den informasjonen som ikke er 

relevant for forskningsspørsmålene (Larsen, 2012). Min dataanalyse består av tre transkriberte 

kvalitative intervjuer, hvor jeg har brukt en tematisk analyse som verktøy.  

 

4.3.1 Tematisk analyse  

Problemstillingen handler om identifisering av hvilke utfordringer har karriereveiledningen på 

ungdomsskolen. I tillegg skulle jeg undersøke hva er sentralt for at elevene skal lære å ta et 

karrierevalg og i hvilken grad kan det påvirke karrierevalget, bruk av digitale 

utdanningsverktøy brukt i karrierelæringen, og ikke minst perspektiver rådgiverne har om 

karriereveiledning på ungdomsskole. For å finne svar på disse spørsmålene i intervjudata har 

jeg brukt tematisk analyse som tilnærming. Tematisk analyse er den mest brukte 

analysemetoden innenfor kvalitativ forskning og er et fleksibelt verktøy for å kode og 

kategorisere datamengden (Bryman, 2016). Det første som tok sted, var at jeg noterte meg ned 

erfaringer og tilbakemeldinger fra informantene rett etter intervjuene. Dette gjorde jeg fordi 

jeg ønsket å ha et notat av mine erfaringer fra intervjuet. Erfaringene jeg tok med fra første 

intervjuet, gjorde at de neste to intervjuene ble utført på en mer profesjonell måte. Etter 

intervjuene startet prosessen med å transkribere intervjuene som jeg hadde tatt opp på 

lydfilene. Gjennom transkriberingen noterte jeg meg interessante opplysninger som jeg fant i 

øyeblikket. 

Etter transkriberingen av intervjuene startet analyseprosessen, hvor teksten ble kodet ved å 

definere relevante ord og setninger (Hammersly & Aktionson, 2006). Dette skjedde etter jeg 

hadde lest grundig gjennom datamaterialet, slik at jeg hadde god kjennskap til materialet. 

Kodingen foregikk gjennom gjentatte noteringer og markeringer i teksten. Dette foregikk ved 

at jeg noterte på et separat papirdokument og at jeg markerte ulike fargekoder i datamaterialet 

som hadde blitt printet ut. Dette ga meg en oversikt over datamaterialet som gjorde at jeg 

kunne se etter nyttige analytiske begreper for å forstå hva informantene pratet om. Under 
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kodingen var jeg oppmerksom på å finne teoretiske ideer, erfaringer og stereotyper, som 

kunne være interessant for analysen min.  

Sentralt under denne prosessen var at jeg hadde problemstillingen og forskningsspørsmålene 

ved siden av meg, slik at jeg kunne holde fokus mot dem. Dette gjorde jeg for at 

datamaterialet som blir presentert i analysen skal være relevant for hva jeg undersøker. 

Deretter ble kodene klassifisert i ulike kategorier etter ulike begreper og inntrykk 

informantene hadde gitt. Jeg knyttet datamaterialet videre tettere opp mot 

forskningsspørsmålene, teori og litteratur. Her ble det produsert ulike kategorier som ble 

justert i en lengre periode. Det dukket også opp andre temaer som var interessante, blant annet 

venners påvirkning i karrierevalget. Dette hadde jeg ikke kapasitet til å ta med i denne 

oppgaven. Forskningsspørsmålene mine ble også justert etter at jeg gjorde nye funn. Til slutt 

formulerte jeg fem kategorier, som jeg følte var viktig for oppgavens mål. Kategoriene vil bli 

presentert under presentasjon og analysen av empiren.  

 

4.4 Kvaliteten på studien  

I en kvalitativ studie må det presenteres forskningsprosjektets fremgangsmåte. Leseren må ha 

troverdighet over prosjektet som har blitt gjennomført. Derfor presentere jeg oppgavens 

pålitelighet, generalisering og validitet.  

  

4.4.1 Reliabilitet  

Reliabilitet handler om oppgavens pålitelighet. Det handler om å dobbeltsjekke svaret fra 

undersøkelsen som er gjennomført (Postholm, 2010). I denne studien er målet å se på 

karriereveiledningen i et tidsbestemt fenomen. Det er derfor vanskelig å få det identiske 

resultatet på nytt. Karriereveiledningen er et fenomen som alltid er i utvikling, og resultat fra 

undersøkelsen kan være annerledes om man tar intervjuer med samme informanter seks 

måneder senere. Dette er heller ikke målet med studien, men å bruke intervju som et 

instrument for å kunne videreutvikle og teste i en større studie. 
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4.4.2 Generalisering  

Generalisering handler om at resultatet fra undersøkelsen kan overføres til en annen kontekst. 

Denne oppgaven kan ikke generaliseres, noe studien ikke har hensikt i å gjøre heller. Men 

man kan se på tolkninger og refleksjoner i oppgaven som kan være hensiktsmessige å ta i 

betraktning, om man ønsker å se på karriereveiledning på ungdomsskolen.  

 

4.4.3 Validitet 

Validitet handler om forskningen har gyldighet eller relevans til hva forskeren ønsker å 

undersøke (Postholm, 2010). Forskningens gyldighet eller relevans ser på om resultatet fra 

forskningen faktisk svarer på hva forskeren spør om. Validitet handler også om man kan se på 

forskningsresultatene i hvilken grad de stemmer overens med virkeligheten.  

 

Som nevnt tidligere er det ikke sikkert at resultatet fra denne undersøkelsen vil forekomme i 

andre undersøkelser. Forskningsresultatet er heller ikke noe som kan vises til i hele 

forskningsfeltet. Informantene er som nevnt tidligere ikke et tilfeldig utvalg, men valgt ut etter 

ulike premisser. Derfor kan ikke utvalget mitt vurderes som et representativt valg for resten av 

fagfeltet. Dette er med på å svekke oppgavens validitet, relabilitet og generalisering. Den blir 

derimot forsterket av at jeg har samlet inn eget empirsk materiale, noe som gir validitet siden 

jeg er nær datakildene. Andre kan i prinsippet gå inn og analysere dataen fra andre 

synsvinkler opp mot andre type data. Jeg håper derfor at mine funn kan være med å sette et 

lys på hvor viktig karriereveiledning på ungdomsskolen er og hvorfor kvaliteten innenfor 

området bør økes.  

 

4.4.4 Etiske hensyn  

Studien er meldt og godkjent av Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) før 

datainnsamlingen startet (se vedlegg 1). I en kvalitativ forskning er det viktig med etisk 

hensyn fra start til slutt av prosjektet. Dette gjelder fra datainnsamling før og etter og når man 

skal håndtere datamaterialet (Bryman, 2016). Med å ha gode etiske retningslinjer vil det 

hindre at datamaterialet blir forfalsket. De skal også beskytte informantene mot å bli skadet av 
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ulike implikasjoner (Hammersly & Aktinson, 2006). Å publisere en kvalitativ studie kan 

inntreffe på flere ulike måter og påvirke informantenes offentlig og private situasjon. Deres 

meninger og oppfatninger kan blant annet bli identifisert i samfunnet. Det er derfor viktig med 

gode etiske retningslinjer for å hindre og beskytte mot en slik situasjon.  

Informantene er blitt godt opplyst med de etiske retningslinjene om frivillig deltakelse, 

informert samtykke og anonymisering. Retningslinjene gir informantene innsikt i 

forskningsprosjektet og fremgangsmåten, og at informantene samtykker på bakgrunn av 

informasjon og fri vilje. Informantene fikk tilsendt informasjonsskriv og samtykkeerklæring i 

forkant av intervjuene. Her fikk informantene god informasjon om deres rettigheter, intervjuet 

og prosjektet. I etterkant har informantene fått muligheten til å lese mine tolkninger før 

publikasjon.  

Informantenes anonymitet er et viktig element i de etiske retningslinjene. Jeg har valgt å 

anonymisere informantene slik at de ikke kan bli identifisert med forskningsprosjektet 

(Bryman, 2016). Dette gjorde jeg i forhold til deres personvern. Opplysningene som 

informantene kom med har blitt anonymisert, med at opplysningene og navn har blitt byttet ut 

med koder.  

 

4.5 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg presentert mitt forskningsdesign og hvilken metode jeg valgte i 

oppgaven. Oppgaven startet med forsinkelser og problemer med å finne informanter som 

kunne stille til intervjuer. Noe som medførte til at jeg ikke fikk intervjuet det antall 

informanter jeg hadde ønsket. Mesteparten av datamaterialet som ble samlet inn fikk derimot 

en betydning for analysen og forskningsspørsmålene mine. Det var det innsamlende 

datamaterialet som viste seg å bli nødvendig for å kunne svare på problemstillingen og 

forskningsspørsmålene mine. Jeg valgte å anonymisere informantene på grunn av personvern.  
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5 Presentasjon og analyse av empiri  

Empirien blir presentert i form av en tematisk analyse, som vil si at empirien har jeg sortert 

etter ulike temaer eller kategorier som blir analysert og sammenlignet. Ved å presentere en 

tematisk analyse mener jeg at empirien vil også bli mer strukturert for leseren for å forstå 

datamaterialet. Kategoriene er valgt ut ifra et mønster i transkriberingen og basert mot den 

tidligere forskning og de teoretiske begrepene. Kategoriene er også valgt ut på den måten at 

det er mulig å vise sammenligning og kontraster på tvers av dem. Dette har jeg gjort for å 

forsøke å utdype kategoriene på en best mulig måte. Jeg har også valgt ut spørsmål og svar fra 

informantene som vil belyse kategoriene på en best mulig måte.  

Gjennom kodingen av datamaterialet var det mye som var tydelig, men det var også dypere 

tolkninger som måtte til for å kode materialet. Ved å gå inn i analysen med et åpent sinn, 

oppdaget jeg kategorier og temaer i analysen av datamaterialet jeg ikke hadde tatt i betrakting 

tidligere.  

 

5.1 Presentasjon av kategoriene  

Etter mange runder med utvikling av koder og kategorier kom jeg frem til fem kategorier som 

jeg føler er nødvendig i forhold til problemstilling og forskningsspørsmålene. Kategoriene er: 

Tilrettelegge elevers karrierekompetanse, Kartlegging av elevene, Involvering av 

medierende artefakter, Håndtering av elevenes foreldre og Hele skolens ansvar og er 

referert i figur 4. Kategoriene vil knytte seg opp til teoriene i oppgaven, og vil bli diskutert i 

lys av litteratur, empiri og teori for å svare på problemstillingen og forskningsspørsmålene i 

det siste kapittelet.  

Tabell 1: Presentasjon av kategoriene 

Nr.  Kategorier Beskrivelse 

1. Tilrettelegge elevers 

karrierekompetanse 

Handler om å tilrettelegge for elevers kompetanse, 

selvbestemmelse, interesser og muligheter 

2. Kartlegging av elevene  Belyser informantenes kartlegging av elevene for å 

kunne veilede.   
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3. Involvering av medierende 

redskaper  

Belyser informantenes tanker og erfaringer av 

bruken av medierende redskaper i 

karriereveiledningen.   

4. Håndtering av elevenes 

foreldre 

Informantenes tanker og erfaringer av 

påvirkningsfaktorer eleven har.    

5. Hele skolens ansvar  Handler om hvordan informantene ser på hvordan 

karriereveiledning på ungdomsskolen ikke bare er 

deres ansvar, men hele skolen sitt ansvar.  

 

5.2 Datapresentasjon 

2-3 setninger om hvordan du går fram her. Du bruker en narrativ tilnærming og beskriver de mest 

sentrale utfordringene i karriereveiledningen på ungdomsskolen, med utdrag fra intervjuene 

for å illustrere og utdype temaene.  Etter hvert utdrag skal du først beskriver hva informantene sier 

fra deres ståsted og så knytter du den til temaet.   

 

5.2.1 Tilrettelegge elevers karrierekompetanse 

Ut i fra hva informantene forteller i intervjuene er kompetanse, selvbestemmelse og interesse 

viktige begreper i karriereveiledningen. Begrepene henger sammen i form av hvordan 

selvbestemmelse handler om at eleven skal ta initiativ til autonom læring og ta selvbestemte 

valg av hva han eller hun ønsker. Men elevene er avhengige av å få kompetanse om 

utdanningsprogrammene og få undervisning i hvordan de skal håndtere egne karrierevalg. 

Interessene elevene har er et nøkkelpunkt, fordi det ofte bestemmer hva elevene ønsker å 

velge av utdanningsprogrammer å lære om. Informant 1 forteller at det handler om å bruke 

timene på skolen til å lære elevene om utdanningsprogrammene og ulike verktøy som elevene 

kan bruke i ettertid for å øke kompetansen om de utdanningsprogrammene elevene selv er 

interessert i. 

 Informant 1:   «Jeg viser de ting, og så skal de finne ut av ting selv. Forrige 

    uke så brukte vi vilbli.no til å vise dem hvor de finner fag og 

    timefordeling i alle utdanningsprogram osv. Fordi hvis jeg skal 

    bruke alle føttene i utdanningsvalgene til å vise dem og fortelle 
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    dem om alt, om alle 15 utdanningsvalgene, så er det mange som 

    vil sitte å dette helt ut. (...) så jeg må få dem til å skjønne at de 

    må finne ut del ting selv, men jeg må jo vise dem hvor de finner 

    det. Så jeg legger vel egentlig mye til rette for at de skal kunne 

    oppsøke informasjon selv. Men det er klart at det blir veldig mye 

    vising og vising av struktur osv». 

Ved å gi elevene muligheten til å bestemme selv hvilke utdanningsprogram de vil lære om, 

kan det fremme elevers karrierekompetanse og gi elevene en følelse av selvbestemmelse.  

Som informant 1 forteller vil hun at elevene skal kunne lære om utdanningsprogrammene på 

egenhånd, etter at elevene har fått undervisning i hvordan de kan tilegne seg informasjon om 

utdanningsprogrammene. Hensikten med å få elevene til å forstå at de må søke opp 

informasjon selv, er for å hindre at motivasjonen til elevene reduseres. Elever som er 

interessert i å få mer informasjon om idrett, er ikke interessert i hvilke muligheter restaurant 

og matfag gir.  

Dette indikerer at på å sette elevers interesser i første rekke, er viktig. Gjennom å la elevene 

velge selv hva de vil studere, kan det øke motivasjonen til elevene til å lære om 

utdanningsprogrammene.  

Informant 1 viser derfor til hvordan elevene skal oppleve det å være autonome når de skal 

velge det de ønsker å studere om i Utdanningsvalgtimene. Samtidig forteller informant 3 at 

det er utfordringer i å la elevene kunne være helt selvbestemt. Han understreker at elevers 

interesser og ønske for et karrierevalg ikke alltid er mulig å velge, i forhold til hvilken 

kompetanse og kunnskap eleven har.  

 Informant 3:  «Utgangspunktet så skal jo elevene bestemme selv hva de skal 

    søke. Av og til har man elever som har minimal sjanse for at de 

    kommer inn på, det de ønsker. Har du en elev som har under 3 i 

    snitt, som vil ha studiespesialisering på videregående skole 1 

    som første valget, og ikke er interessert i å sette opp de skolene 

    de kan konkurrere seg inn på. Da tar jeg de selvfølgelig på 

    alvor og kjører helt likt som en elev som realistisk kommer inn 

    på førsteønske. Går igjennom, ser på fagene og mulighetene og 

    så bruker jeg ekstra god tid på andre og tredje valget. Sånn at 

    de går ut fra veiledningsavtalen og føler at ønsket sitt er tatt på 
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    alvor. Samtidig som jeg har gardert litt at det er andre og tredje 

    valget som er mest sannsynlig, at det er gjennomtenkt til gode 

    valg. Fordi da føler jeg at jeg har dekt både selvbestemmelse og 

    fått inn litt realisme og litt opp mot de ferdighetene eleven har 

    per i dag». 

Informant 3 forklarer hvordan han justerer sin veiledning til å tilpasse elevenes interesser, 

selvbestemmelse og kompetanse. Når en rådgiver forteller én elev at karakterene ikke er gode 

nok for førstevalget, kan det føre til frustrasjon og reduserende motivasjon. Ved å justere 

veiledningen slik at eleven vet at den veiledende fortsatt har tiltro til elevens førstevalg, kan 

det hindre at elevens motivasjon reduseres og det kan fjerne eventuell frustrasjon hos eleven.  

Her viser informant 3 til hvordan eleven må ha en tilhørighet fra den veiledende om at han 

eller hun tar førstevalget til eleven på alvor. Om eleven føler at den veiledende ikke gir eleven 

muligheter å lære mer om førstevalget, kan eleven føle at de ikke har en tilhørighet til 

utdanningsprogrammet de ønsker å velge. Dette kan det føre til at eleven får dårlig motivasjon 

til å lære om andre utdanningsprogrammer eller andre videregående skoler som har de samme 

mulighetene. 

Samtidig sier informant 3: «Det er så viktig at man får tid på andre og tredje valget, slik at de 

er positive innstilt uansett hvilket utdanningsprogram de kommer inn på». Han ønsker å bruke 

mye tid på andre og tredje valget, som kan være mer realistiske. Ved å vise eleven ulike 

muligheter som befinner seg på videregående skole, samtidig som rådgiver stimulerer elevens 

første valg, kan eleven å få andre ideer og muligheter som ikke har blitt tatt i betraktning 

tidligere. Ved å øke kompetansen om de ulike utdanningsprogrammene kan dette gi eleven 

andre refleksjoner som han eller hun ikke har vurdert tidligere. Her prøver informant 3 å øke 

karrierekompetansen til eleven, for å gi eleven flere karrierevalg muligheter.  

Når jeg spurte informant 3 om hvordan han tilrettelegger for elevenes kompetanse, autonomi, 

interesser og muligheter svarte han; «Det er jo det veiledningen går ut på, det blir jo finne ut 

av det, gi dem litt tips og veiledning». Videre forklarer han at det handler om å utfordre 

elevene på interessene de har, fordi elever ofte har flere interesser. Slik kan man opprettholde 

at eleven føler motivasjon av å arbeide med deres interesser, samtidig utfordre elevene på 

deres interesser slik at de kan oppleve mestring. Som informant 3 avslutter med å forklare, er 

hvordan man må se på elevens sterke karakterer og hva som interesserer eleven for å finne. 

Hvor elevene har sterke karakterer kan eleven oppleve større mestring, og kombinere det med 
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elevens interesser. Deretter kan man finne de utdanningsprogrammene som kan være 

passende i forhold til interesser og deretter fremsnakke mulighetene de 

utdanningsprogrammene gir. På denne måten kan eleven oppleve at andre valgmuligheter kan 

være like gode som det nåværende førstevalget. Han uttrykker at arbeid med 

endringskompetanse hos eleven er nødvendig og noe som den veiledende kanskje burde bli 

flinkere til; «endringskompetanse er jo sentralt, det kanskje noe vi burde vært flinkere på, 

innenfor Utdanningsvalg. Jobbe med oppgaver som fremmer elevers endringskompetanse».  

Han forklarer samtidig at det er naturlig at elevene gjør feilvalg, men at det er han som den 

veiledende sin oppgave å øke karrierekompetansen og kunnskapen om 

utdanningsprogrammene, slik at elevene selv kan finne det ut. Fordi valget er til slutt deres 

eget.  

Informant 3:   «Det er jo klart at elever gjør feilvalg, og igjen så ser man oftere  

   at elever som går mot den studieforbedrende retning som ikke er  

   modne nok og klare for det. Man prøver å styre de inn mot, noe  

   de vil oppleve som en helt annen mestring, som yrkesfagene. Men det 

   er jo elevene selv som velger, det er jo ikke jeg som skal   

   bestemme hva de skal søke på. Jeg må prøve å øke kunnskap om  

   de ulike utdanningsprogrammene». 

Å få eleven til å bli et selvbestemmende menneske tolker jeg som et rammeverk for å forstå 

hvordan informantene utrykker hvordan elevene skal oppnå karrierekompetanse og hvordan 

eleven skal ta et selvbestemt valg basert på deres interesser og ønsker. Ut i fra hva 

informantene forklarer, foregår karriereveiledningen i et samspill mellom autonomi, 

tilhørighet og kompetanse, for å kunne finne de mest relevante karrierevalgene som passer til 

elevens interesser og ønsker. Det er som informant 3 utdyper, eleven må få veiledning før han 

eller hun kan bli selvbestemt i sitt valg. Men samtidig er det viktig opprettholde elevens 

tilhørighet, øke og tilpasse elevens kompetanse og la eleven være autonome i hva de ønsker, 

som informant 1 uttrykte.   

 

5.2.2 Kartlegging av elevene   

Kartlegging av elevene handler om hvordan form rådgivere bruker ulike strategier og 

teknikker for å finne ut hva som interesserer og engasjerer elevene. Informant 2 tydeliggjør 
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virkemiddelet at ved å kartlegge elevene er det første punktet som kommer frem i 

karriereveiledning. Han utdyper at «først og fremst så snakker vi om mapping og kartlegging 

av elevene, med bakgrunn og mål». Ut i fra informants 2 utdrag ser vi hvordan bakgrunnen til 

eleven er sentralt for den veiledende å ha kunnskap om. Hvilke interesser og hva eleven er 

engasjert i, er derfor sentralt for den veiledende å finne ut av. Informant 3 forklarer; «det er 

derfor jeg har det intervjuskjemaet og mapping oppgaven for å få litt oversikt av hva de 

egentlig driver med, og hva de liker». Informanten belyser hvordan kartlegging av elevene er 

viktig for den kommende læringsprosessen elevene skal igjennom. Det å vite hva som 

interesserer eleven kan være en byggestein for videre steg i karriereveiledning. Det å dermed 

konkludere med at bakgrunn og interesser til eleven gjenspeiler seg i målet til eleven, kan 

være en alvorlig antakelse. Informant 3 forteller at bruken av interessetester kan være en 

strategi som ikke alltid gir utsalg i et korrekt svar.  

   Informant 3:  «(…) jeg gjør meg litt kjent med ulike interessetester,  

    men klart de gir jo veldig utslag. Jeg har ikke funnet  

    noen interessetest som er veldig god. Syns du det er gøy å lage 

    mat, scorer man kjempehøyt på restaurantfag og matfag, for det 

    om man ikke har noe interesse å jobbe med det. Så jeg bruker 

    mest interessetester for å sette i gang noen tankeprosesser, som 

    utgangspunkt for å snakke videre om det».  

Det å være interessert i noe behøver ikke å være en indikasjon på at elevene ønsker å studere 

det på den videregående skole, eller videre i livet. Som informant 3 forteller videre bruker han 

denne strategien som en kartleggingsstrategi for å sette i gang tankeprosesser hos elevene. Det 

å få elevene til å reflektere over egen kompetanse og interesser, er viktig for å øke 

karrierekompetansen.   

Karriereveiledning på skolen har et treårs forløp, hvor elevene skal lære om seg selv og hvilke 

yrker og studier som kan være motiverende og engasjerende. Dette understreker informant 1 

ved å si at læringsprosessen ved å finne ut hvilket karrierevalg som er best egnet for elevene 

er lang, og handler om læring og erfaring. Informant 1 beskriver det slik:  

 Informant 1:   «Jeg prøver å begynne tidlig, men så er det også noe med at det 

    er ikke så veldig mye poeng å snakke med hver og én så tidlig 

    heller. Fordi det er så mange ting de skal oppleve og erfare først 

    og lære». 
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Tolkning av hva informantene har uttrykt i intervjuene viser til hvordan elevens bakgrunn 

ikke nødvendigvis er resultatet i hva eleven har som mål i valg av videregående skole. 

Karrierevalget skal komme etter flere år med karrierelæring. Det er gjennom opplevelser, 

læring og erfaringer eleven skal oppnå karrierekompetanse og ta et karrierevalg. Dette 

samsvarer med informant 3 som forteller at det handler om å starte noen tankeprosesser slik at 

elevene kan begynne å reflektere over veien videre. Men det er viktig at dette starter tidlig, 

ellers kan det redusere karrierekompetansen til eleven.  

Det å kartlegge elevene i denne prosessen er basert på å at den veiledende skal kunne gi 

eleven veiledning og læring, samtidig som eleven skal lære fra sin egen kartlegging til å finne 

ut hvilke karrierevalg som skal bli tatt. Informant 3 beskriver det slik:  

 Informant 3:   «Jeg har individuelle samtaler, der går vi igjennom alt av  

    utdanningsprogrammene og da har jeg et intervjuskjema som 

    elevene har fylt ut i forkant. Og så har jeg en mappingoppgave 

    som jeg har gjort med elevene som blir grunnlaget mitt i forkant. 

    Så startet vi med å kaste de utdanningsprogrammene de ikke er 

    interessert i, går igjennom det de velger bort, sånn at vi har 

    redusert hvilke utdanningsprogram vi må bruke mer tid på». 

I tolkningen av hva informant 3 forteller handler denne prosessen om en kombinasjon av å 

veilede eleven til å lære å ta autonome valg, basert på erfaringer og ønsker. Gjennom denne 

læringsprosessen må derimot eleven få hjelp fra den veiledende til å redusere eller finne 

utdanningsprogram som er tilpasset for dem. Som informant 3 forklarer handler det om å 

redusere de ulike valgene eleven har, for å finne ut hvilken retning eleven ønsker eller er 

interessert i. Eleven vil derimot utvikle erfaringer og kompetanse gjennom faget 

Utdanningsvalg, som kan skape endring i karrierevalget, noe informant 1 påpekte tidligere. 

Som informantene utdyper, er hvordan valget eleven skal foreta individuelt og skal basere seg 

på hva eleven ønsker selv. Selv om eleven skal være selvbestemt i sin avgjørelse, har ikke 

eleven nok kompetanse til å ta et slik valg alene, ifølge informant 3. Det er dermed viktig å gi 

eleven læringsaktiviteter som er på deres nivå av mestring, for å fremme karrierekompetanse. 

Ut i fra min tolkning av hva informantene forteller om kartlegging av elevene og 

tilrettelegging av deres karrierekompetanse er det viktig å forstå at dette er noe som må skje 

gjensidig gjennom hele karriereveiledningen. Kartleggingen skal gi den veiledende innsikt i 

hvilke interesser og ønsker elevene har, men også hvilken kompetanse og muligheter eleven 

har. Den veiledende må derfor kunne vite hva eleven er interessert i, samtidig ha et 
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pedagogisk innblikk på hvilket nivå eleven har av karrierekompetanse og øke elevens 

karrierekompetanse for at eleven skal være best rustet for å ta et karrierevalg.  

 

5.2.3 Involvering av medierende artefakter  

Medierende artefakter blir i denne sammenhengen referert til ulike utdanningsverktøy som 

blir brukt i karriereveiledningen. Informantene uttrykker at bruken av utdanningsverktøy er 

noe som ofte blir brukt i karriereveiledningen. Det finnes flere typer utdanningsverktøy, men 

informantene forklarer at det er utdanning.no og vilbli.no som er mest brukt blant de 

veiledende, men også fagfilm.no og velgriktig.no er verktøy som blir brukt. Alle informantene 

uttrykte at utdanningsverktøyene som blir tatt i bruk er nødvendige verktøy i 

karriereveiledning.  

Informant 3 forklarer i sitt intervju hvordan utdanningsverktøyene blir brukt både i 

Utdanningsvalgtimene og veiledningstimene, og beskriver hvordan verktøyene blir brukt til å 

lære elevene om de ulike utdanningsprogrammene.  

 Informant 3:   «I Utdanningsvalg så blir de jo brukt som et eksempel, da er det 

    snakk om hvordan de kan bruke sidene på en mest   

    hensiktsmessig måte, hvordan man finner frem de ulike tingene. 

    Og da må jeg bruke et eksempel på politi, for det om det kanskje 

    bare er 1 eller 2 elever i klassen som vurdere eller er interessert 

    i den retningen. Og når vi da sitter inn på veiledningssamtalen 

    er de veldig konkrete på hva de skal bli. Så bruker vi tid å slå 

    opp det yrket, litt på arbeidsoppgaver, litt hvor i landet man kan 

    studere først etter videregående, innenfor det de ønsker. Fordi 

    du får opp alt av dette på utdanning.no siden, men så klart et 

    fint tema å også snakke om. Om de sikter seg inn på noe som 

    kun har utdanningsmuligheter for på universitet på Tromsø, er 

    det greit å sette i gang noen tankeprosesser på at man må være 

    villig til å flytte på seg. I klassen blir det mer generelt hvordan 

    vi skal bruke sidene og i veiledningssamtalene blir det mot det 

    elevene ønsker. Og som jeg sa isted, blir det det å vise dem litt 
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    andre retninger innenfor det de er interessert i. Vise dem litt 

    bredden hva som finnes ut i den store voksne verden».  

Han utdyper at det handler om å lære eleven å bruke de utdanningsverktøyene i 

Utdanningsvalgtimene på en hensiktsmessig måte. Deretter se på hva eleven har ønsket å 

studere om. Når eleven i ettertid befinner seg på veiledningstimen, starter en sosial dialog 

mellom elev og rådgiver, som starter diskusjoner og refleksjoner av hva eleven har lært. Dette 

gjør informant 3 fordi han ønsker å øke karrierekompetansen til eleven, som kan utvide 

horisonten av hva eleven ønsker å studere om.  

Informant 2 forklarer i likhet med informant 3 om hvordan utdanningsverktøyene er positive 

for elevene og den veiledende i karriereveiledningen.  

 Informant 2:   «Det blir lettere å holde samtalene i gang og du kan dra tilbake 

    senere når man tar en oppfølgingssamtale. Det blir lett å  

    oppsummere, og det kan være lettere for elevene når de ser det 

    visuelt når det er noen ting de ikke har tenkt med på, men når du 

    setter det opp rett foran dem så blir det veldig konkret. (…) når 

    jeg lært de å orientere seg rundt de ulike verktøyene, da gjør det 

    at elevene kan utforske selv».  

Med bruk av verktøyene i karriereveiledningen gir det den veiledende anledning til å vise 

elevene hva utdanningsprogrammene inneholder, og hvilke muligheter de gir på en mer 

visuell måte enn tidligere tradisjonelle læringsmetoder. Samtidig forklarer informant 2 at det 

gir elevene muligheten til å utforske de ulike utdanningsprogrammene selv. Som han 

beskriver, vil han at elevene skal utforske utdanningsprogrammene selv og deretter diskutere 

sammen med elevene etter hva de føler er interessant. Dette kan blant annet med være på å 

stimulere elevenes selvbestemmelse og indre motivasjon.  

Informant 3 påpeker også at utdanningsverktøyene gjør kvaliteten på tiden han har med 

elevene bedre.  

 Informant 3:   «Det gir bedre kvalitet på tiden sammen med dem. Jeg merker jo 

    det når jeg har de inne på veiledning at elevene har brukt  

    sidene, fordi de snakker jo om de. Jeg spør «hva er det  

    som gjør at du tenker sånn eller sånn?» så er det oftere og 

    oftere at elevene sier at de har vært inne på utdanningssiden og 
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    sett det der og da syns de det virker interessant,   

    nysgjerrig eller ser spennende ut. Så det hever nok kvaliteten 

    på tiden jeg har med elevene». 

Ved å øke kvaliteten forklarer informant 3 hvordan det leder til muligheter å skape 

diskusjoner mellom den veiledende og elevene, som kan få elevene til å reflektere over de 

interessene han eller hun har valgt å lese om. Som informant 2 forklarer etter å ha blitt spurt 

om utdanningsverktøyene fungerer som et hjelpemiddel til å ta et valg basert på elevens 

kompetanse, interesser, personlighet og selvbestemmelse, svarer han «ja, det tror jeg, men jeg 

tror samtalen etter er veldig viktig. Det er så veldig mye informasjon, jeg tror det er viktig å 

snakke om denne informasjon». Han viser til den samme metoden informant 3 forklarer, 

hvordan utdanningsverktøyene er et effektivt verktøy som skal gi kompetanse og deretter til 

videre refleksjoner over den informasjon som har blir gitt. Dette er dermed med på å øke 

karrierekompetansen hos elevene.  

Når jeg spør informant 3 om utdanningsverktøyene er med å hjelpe elevene, svarer han 

kontant; «Ja» og fortsetter; «Jeg tror de verktøyene vi har snakket om nå gjør elevene 

tryggere. De får kunnskap som gjør at de blir i stand til å ta et valg som er mer rett for seg 

selv». Når elevene føler seg trygge og øker kompetansen ved å bruke verktøyene, kan den 

veiledende utfordre elevene til å reflektere om hva de har lært. Som informant 3 forklarer i 

utdraget over, hvor han spør eleven hvorfor du tenker slik, kan det gi eleven nye 

tankeprosesser og refleksjoner over hva han eller hun har lest om. Tidligere i intervjuet 

utdypet informant 3 hvordan det handler om å utfordre elevene på deres interesser og 

forklarer videre hvordan han bruker utdanningsverktøyene til å gi elevene nye utfordringer til 

å starte flere tankeprosesser.  

 Informant 3:   «De kan sitte her inne på kontoret og ønske å jobbe med  

    mennesker. En 15 åring kjenner til hva foreldre har som  

    yrker, politi, psykolog, brannmann, sjukepleier, lærer og lege. 

    Klassiske yrker som elevene har kunnskap om, men så sitter de 

    her og vil arbeide med mennesker. En utdanning som sosionom 

    er jo ukjent for veldig mange av elevene. Og det å gå inn på 

    jobbkompetanse på utdanning.no, klikk inn på sosionom, gå 

    videre derifra og få opp en oversikt over hva du jobber med 

    innafor det yrket, er jo med å åpne øyene deres og få et «åh, 

    det har jeg ikke hørt om før» uttrykk. Det er derfor jeg viser deg 
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    det, at det er så mange mulighet med det å jobbe med  

    mennesker. Så ja det verktøyene er med på å hjelpe å utvide 

    horisonten til elevene». 

Ved å bruke utdanningsverktøyene gir det muligheten til å utfordre elevene videre til å se på 

andre fag og yrker som kan være interessant for eleven, som også kan gi eleven ny motivasjon 

og mestring. Med å gi elevene nye utfordringer som kan forbedre kompetansen, 

refleksjonsevnen og gi eleven bedre erfaring om hvilket valg eleven ønsker å ta til slutt.  

Samtidig som informantene forklarer at utdanningsverktøy er nyttige verktøy i 

karriereveiledningen til å bygge opp mot refleksjon og øke kompetansen til eleven, forklarer 

derimot informantene at det er utfordringer med å få eleven til å bruke verktøyene på en 

hensiktsmessig måte. Spesielt før de befinner seg i tiendeklasse.  

 Informant 1:   «(…) Jeg viser dem hvordan de kan bruke det, sånn at de kan 

    bruke det hjemme og ikke trenger å bruke veldig mye tid på det. 

    Men så klart, utfordringen er jo at det er en god del elever som 

    ikke gjør det. Så utfordringen er jo også, spesielt i niende å få de 

    interessert. Ikke nødvendigvis interessert, men få de til å søke 

    opp informasjon selv. (…) I tiendeklasse er det helt annerledes, 

    fordi nå har de skjønt at de begynner å nærme seg første mars. 

    Da er de flinkere til å søke opp informasjon,og spørre, også 

    videre». 

Informant 1 forteller hvordan det å få elevene til å ta i bruk verktøyene er en utfordring. Et 

viktig element i karriereveiledningen er å la elevene ta sitt eget valg og lære seg å være 

selvbestemte. Men når eleven ikke har engasjement og interesse til å lære om de ulike 

utdanningsprogrammene, kan det gi utslag på hvor god kompetanse eleven har til å ta et 

karrierevalg. Som informant 1 forklarer videre i intervjuet, er det ingen vurdering i faget. 

  Informant 1:  Det er ikke er et fag hvor de får vurdering, og de syns det er 

    godt de slipper, og det syns jeg og. Men det gjør at de virkelig 

    må ha en indre motivasjon, for å søke opp informasjon. Den er 

    dessverre ikke til stede før i tiendeklasse.   

Hun er selv glad for at det ikke er vurdering, men det kan gi utslag på engasjementet og 

motivasjonen fordi det krever at elevene er virkelig indre motivert til å lære. Når elevene ikke 
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blir motivert før sent, kan læringen om karrierekompetanse minke og dermed påvirke 

karrierevalget. Dette er noe informant 1 reflekterer over, ar det er viktig at elevene viser 

interesse og engasjement tidlig i prosessen og ikke kun i tiendeklasse. Min tolkning av 

informanten er at hun ønsker at elevene skal være indre motivert mot det valget de skal 

gjennomføre, slik hun forklarer de ofte er i tiendeklasse. Men at karriereveiledningen ikke er 

appellerende for elevene i store deler av ungdomsskole perioden og de ofte kan bli fraværende 

i åttende og niende trinn. Dette samsvarer med informant 3, som påpeker at elevene er mer 

engasjert til å bruke utdanningsverktøy når de befinner seg i tiendeklasse enn klassetrinnene 

før. 

 Informant 3:   «Det er jo å få elevene til å bruke de automatisk når de ikke har 

    tilgang til meg, men man ser jo lengre ut i 10.trinn man kommer, 

    hører man at elevene er innom sidene på fritiden en del. Det er 

    jo det å få enda flere til å bruke sidene mer. Når jeg er sammen 

    med elevene er det ikke noe problem å bruke de, men det er det 

    å få tid nok til å få elevene til å bruke sidene på en   

    hensiktsmessig måte». 

Som informantene indikerer til, er det at hensikten med å lære elevene om 

utdanningsverktøyene er fordi de er gode og fungerende læringsverktøy som fremmer 

selvbestemmelse og kompetanse. Kombinert med undervisning fra den veiledende kan 

elevene få muligheten til å reflektere og lære for å øke karrierekompetansen. Når et valg om 

videre utdanning skal bli tatt er det viktig at det blir grundig reflektert av eleven. Denne 

refleksjonen foregår gjennom hele prosessen, og den kan endres etter at elevene får mer 

kunnskap og erfaringer. Bakgrunnen av karrierevalget eleven skal foreta seg er ikke noe som 

befinner seg i et lite øyeblikk i slutten av tiendeklasse. Karrierevalget blir formet etter hva 

eleven har opplevd gjennom hele læringsprosessen. Det er derfor viktig å få elevene til å 

forstå hvor elementært dette karrierevalget er og hvordan utdanningsverktøyene kan være et 

bidrag til å øke deres karrierekompetanse. I spørsmålet om hvordan den veiledende skal få 

elevene til å bruke utdanningsverktøyene oftere, forklarer informant 3 at elevene får læring i å 

bruke verktøyene gjennom åttende- og niendetrinn.  

 Informant 3:   «Vi prøver å bruke de i Utdanningsvalg timen. Det er jo lagt 

    opp på både 8 og 9 trinn og vi har oppgaver i Utdanningsvalg 

    som innebærer at man skal bli kjent med sidene. Jeg ser det i 

    noen flere fag, sånn som i arbeidslivsfag. Der har vi i  
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    samarbeid med faglæreren begynt å dra inn sidene når de  

    arbeider med teoretiske oppgaver og rapportskriving i det  

    faget».   

Han presiserer at ved å samarbeide på tvers av andre fag åpner det for muligheter til å bruke 

utdanningsverktøyene oftere. Jo oftere eleven får muligheten til å bruke 

utdanningsverktøyene, desto mer erfaring får de på hvordan man skal bruke verktøyene på en 

hensiktsmessig måte. Også når de bruker verktøyene på egenhånd. Som informant 3 antyder 

er utdanningsverktøyene laget for å øke kompetansen til elevene, men samtidig ta i 

betraktning at det er uerfarne ungdommer som trenger veiledning i og etter bruken av 

utdanningsverktøyene.  

 Informant 3:   «Verktøyene er med å øke kompetansen til elevene, 

     definitivt. Jo mer kompetanse, jo mer vet de selv  

     angående videregående, høyere utdanning og alt det der. 

     Det er et stort fagfelt, og man kan ikke forvente at  

     elevene kan alt når de er femten år». 

Informantene forklarer at bruken av utdanningsverktøyene er effektive til hva de har som 

hensikt å levere, altså øke kunnskapen hos elevene om utdanningsprogrammene. Når den 

veiledende har kontroll på læringssituasjonen, er bruken av utdanningsverktøyene 

hensiktsmessige i måten å lære elevene om utdanningsprogrammene på. Dette gir elevene 

muligheten til å velge å lære om utdanningsprogrammer de har interesse for, samtidig som 

den veiledende er til stede med spørsmål og svar som kan bli diskutert og reflektert til å øke 

karrierekompetansen. De gir også elevene videre muligheter til å lære om 

utdanningsprogrammene på egen fritid. Som informantene forklarer er problemet at elevene 

ikke er interessert og engasjert til å bruke verktøyene før sent i tiendeklasse. Informantene 

forklarer at det nærmere elevene er valgfristen, desto mer interessert og engasjert blir eleven 

til å ta initiativ selv.  

Som informantene utdyper handler karriereveiledningen om å gi elevene en forståelse av at 

dette er et karrierevalg som er basert på deres ønsker. Samtidig som at eleven må lære at det 

medbringer et ansvar i å ønske å lære om karrierekompetanse, hvor utdanningsverktøyene 

fungerer som effektive informasjonsverktøy for læring i og utenfor undervisningen. Den 

veiledende står til disposisjon som en veileder og lærer, men skal ikke bestemme valget til 

eleven, utdyper informantene. Det virker derfor som at informantene uttrykker at de ønsker at 
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elevene skal bruke utdanningsverkøyene utenfor undervisningen oftere. Informant 1 presiserer 

at det er viktig at foreldre også tar et ansvar; «Etter hvert som jeg har hatt foreldremøte 

oppfordrer jeg foreldrene til å prate til dem om de verktøyene. Da blir det mer bruk av de». 

På denne måten kan skoleundervisningen bli brukt til mer diskusjon og refleksjoner mellom 

elev og den veiledende.  

 

5.2.4 Håndtering av elevenes foreldre 

Informantene har uttrykt at elevene er mer motiverte i tiendetrinn, men at det er viktig å få 

elevene interessert og engasjert tidligere. Dette er noe informantene påpeker at den veiledende 

ikke klarer helt på egenhånd. Som informant 2 påpeker er det mye forskning på at foreldre er 

elevens nærmeste utdanningsveileder.  

 Informant 2:   «Det er veldig mye forskning på at foreldrene er den største 

    utdanningsveilederen. Så det å lage noen spørreskjemaer de 

    skal gjøre sammen, hjemme med foreldrene er nyttig. De skal 

    også dra på utdanningsmesser med foreldre. Så det er blant 

    annet for å få  med de også».  

Som informant 2 antyder, er at foreldre er en sentral bidragsyter i påvirkning av elevens 

læringsprosess mot å ta et karrierevalg. Foreldre er derfor et viktig element i 

karriereveiledningen. Når foreldrene er med i veiledningen og utdanning kan det være med å 

gi positive fordeler for karriereveiledningen. Ved å oppfordre foreldrene til å samarbeide med 

eleven kan det øke motivasjonen hos eleven. Som det ble forklart tidligere av informant 1, kan 

det være enklere for elevene til å ta i bruk utdanningsverktøyene når foreldrene oppfordrer til 

det. Informant 2 påpeker i utdraget over, at foreldrene burde også være med i 

karriereveiledningen. Å utføre oppgaver gjennom spørreskjemaer eller bruke 

utdanningsverktøyene sammen med foreldrene kan det gi elevene muligheten til å få en annen 

eller ny forståelse av yrker og utdanninger. Det kan dermed gi en økende kompetanse til 

elevene, men også gi dem muligheten til å reflektere og diskutere med foreldrene. 

På den andre siden påpeker informant 3 hvordan foreldre kan gi en negativ innvirkning på hva 

elevene velger.  
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 Informant 3:   «(…) klassisk er jo når elevene eller ungene har ett ønske en 

    retning, mens foreldrene pusher på en annen retning. Da er det 

    jo oftest innenfor at elevene ønsker noe yrkesfaglig  

    utdanningsretning, mens foreldrene styrer dem og pusher dem 

    mot studieforbedrende retningen». 

Som informantene forklarte tidligere i intervjuet er det ønsket at eleven selv skal ta et 

karrierevalg etter deres ønsker og interesser. Når foreldrene presser ungdommene til noe de 

selv mener er mer attraktivt, blir det autonome individet fraværende hos elevene. Selv om 

foreldrene har erfaring fra arbeidslivet, er det ikke gitt at de vet hva som er best for eleven 

selv. Informant 1 forklarer at det ikke bare handler om å lære elevene om 

utdanningsprogrammene og hvilke muligheter de gir videre, men at foreldre også må forstå 

hvilke muligheter de ulike videregående studieretningene gir.  

 Informant 1:   «Det som er kjempeviktig, er at foreldre vet muligheter av  

    videregående (…) for eksempel hvilke muligheter som finnes om 

    du velger yrkesfag, kontra studiespesialisering. At du godt kan 

    bli lege for det om du går påbygg, en gang i fremtiden. Så du 

    har alle muligheter, men foreldre er ikke lett å overbevise på 

    det, fordi de selv er vant til et annet system når de gikk på  

    skolen. Så det er kjempeviktig, å få med de. Informasjon til 

    foreldre, det er viktig». 

Foreldre vet ofte ikke hvilke muligheter de ulike utdanningsprogrammene gir. Som informant 

1 utdyper i utdraget over, er det viktig at foreldrene har en god nok kunnskap om 

utdanningsprogrammene, før de presser elevene. Det å gi informasjon til foreldrene er derfor 

viktig i karriereveiledningen. Når jeg spør informant 1 hvordan de gir denne informasjon til 

foreldrene svarer hun at foreldremøter er klassiske, men at de også tar i bruk ulike digitale 

plattformer som Teams, Vigilo og Mails. Derimot kan det være frustrerende og vanskelig å 

overbevise foreldrene hva de ulike utdanningsprogram har å gi, noe informant 1 forklarer i sin 

frustrasjon og viser til at noen foreldre ikke møter opp eller forstår hva som er viktig på et 

foreldremøter; «Jeg har jo foreldremøte, men det er ikke alltid de møter opp der og det er ikke 

alltid de får med seg essensen der». Hun gir inntrykk av at det å få foreldre til å forstå hva 

læringsprosessen som eleven går gjennom er viktig, fordi eleven i denne alderen ikke har god 

nok karrierekompetanse til å ta et karrierevalg helt alene. På tross av at eleven skal være 
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autonom i hva han eller hun ønsker å velge, må foreldre også være en gode veiledere for at 

eleven skal kunne ta et mest riktig karrierevalg.  

Informant 3 forklarer derimot at det kan oppstå situasjoner hvor elevene ikke forstår hvilket 

karrierevalg de ønsker, men at foreldrene som kjenner eleven best har noen forslag og ideer.  

 Informant 3:   «Men så er det av og til at man får telefon fra foreldre som er 

    skeptiske til hva elevene ønsker. Som ser og kjenner sitt barn så 

    godt at de vet at dette blir feil for mitt barn. Og da kan jeg pushe 

    dem mer, og få dem bort fra det som kanskje jeg, lærere og 

    foresatte mener jeg er et feilvalg. Da jeg kan pushe litt mer, med 

    litt samtykke fra foresatte. Da finner elevene fort ut hva som 

    kanskje er mer riktig». 

Som informant 3 utdyper, er hvordan foreldrene er elevenes nærmeste veileder og er de som 

kjenner og forstår elevene best. Den veiledende kan se hvilke utdanningsprogrammer som 

passer eleven mest gjennom ulike læringsstrategier- og metoder. Når foreldrene ønsker å 

veilede eleven mot andre retninger, som også den veiledende er enig i, gir det den veiledende 

muligheter til å endre tankeprosessen til eleven ytterligere. Han uttrykker derfor at foreldre er 

viktige bidragsytere i karriereveiledningen, men å gi god informasjon slik at foreldre forstår 

situasjonen. Sentralt er hvordan foreldre kan fremme elevens motivasjon og mestring for å 

hjelpe eleven til å finne et mest korrekt karrierevalg.  

 Informant 3:   «Så tror jeg det med foreldre er en nøkkel, i det å få god  

    informasjon ut til foreldre så de kan være gode hjelpere for egne 

    barn. Hjelp dem til å se muligheter, hjelpe dem til å bli bevisst 

    på styrkene sine, interessene sine, osv. Dette er veldig  

    sammensatt». 

Ut i fra hva informantene uttrykte forteller de hvordan de må håndtere foreldrene på flere 

måter. Det er viktig at foreldrene forstår hvilken situasjon elevene befinner seg i, men 

samtidig gi dem god informasjon om hvordan de kan være en god bidragsyter i 

karriereveiledningen. Samtidig som det er viktig for den veiledende å lytte til foreldrene, med 

bakgrunn av at de er elevens nærmeste veileder.  

Når det kommer til kommunikasjon med foreldrene forklarer informantene at foreldremøter er 

et viktig middel, men at digitale plattformer som Teams, Vigilo og Mail også er sentrale i 
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informasjonsutdelingen. Derimot er det utfordringer i å få foreldrene til å forstå situasjonen. 

Hvordan man kan få foreldrene til å forstå situasjonen til eleven bedre, forklarer informanten 

at utdanningsverktøyene er gode verktøy som foreldrene også kan ta i bruk. Dette vil gi 

foreldrene økt kompetanse om det elevene også lærer, nemlig karrierekompetanse. Elevene 

bruker ofte de digitale verktøy individuelt, men ved å bruke utdanningsverktøyene i 

samarbeid med foreldrene, kan det gi foreldrene en bedre innsikt i hva elevene går igjennom. 

Det kan også føre til refleksjoner og diskusjoner mellom elevene og foreldrene, som også gir 

elevene mer kompetanse og erfaringer. I min tolkning av hva informantene forklarte i 

intervjuene burde utdanningsverktøyene den veiledende har til rådighet, bli brukt på tvers av 

rådgiver, lærer, elev og foreldre. Dette for å gi god informasjon til både elevene og foreldrene, 

økt samarbeid og refleksjon mellom elevene og den veiledende, men også mellom elevene og 

foreldrene og for å gi elevene økt karrierekompetanse. Til sammen skal dette kunne gi elevene 

best mulig materiell til å ta et karrierevalg. 

 

5.2.5 Hele Skolens ansvar  

Rådgiver er en kompetansedyktig person som fungerer som en tilrettelegger og organiserer 

for undervisningen i faget Utdanningsvalg. Som nevnt tidligere står det sentralt i 

læringsplanen at karriereveiledning og Utdanningsvalg er hele skolens ansvar, både rådgiver 

og lærer. Dette påpeker også informantene i intervjuene. Samtidig fremhever informant 1 når 

hun får spørsmålet om Utdanningsvalg har blitt hele skolens ansvar; «nei, jeg syns ikke at jeg 

har fått det til».  

Informant 1 forklarte et eksempel i hvordan hun ønsker å være tilgjengelig for de som 

underviser i Utdanningsvalg; «Nå var det en av lærerne som spurte om jeg kunne komme inn 

å gi dem en oversikt, klassen og henne, over disse femten utdanningsprogrammene. Som hun 

sier, var det fint for meg å høre det også».  Læreren i denne situasjonen ønsket at rådgiveren 

skulle komme å gi henne og hennes elever en mer erfaren oversikt om 

utdanningsprogrammene. Som informant 1 meddeler videre er at dette er noe hun ønsker å 

gjøre oftere, men at det er ikke alltid lærere spør om hjelp. Videre forklarer hun dermed 

frykten for at Utdanningsvalg ikke blir brukt på en hensiktsmessig måte, som kan 

argumenteres med at underviserne i faget ikke har god nok kompetanse i fagfeltet.  
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 Informant 1:   «Men de har nok litt lett for å bruke det på andre ting, det er det 

    jeg er redd for. Det er klart at jeg kan ikke alt selv, men det 

    hadde blitt best om jeg kunne ha gjort det. Jeg vet mest, men det 

    skal mye til, på en måte. Det er jo en lang prosess å lære seg alt 

    det jeg kan, så det vet jeg de andre lærerne ikke kan. Så vet jeg 

    at noen ganger blir det litt sånn vranglæring og det er det jeg er 

    redd for, at de sier noe som kan være feil. Det skjer noen  

    ganger. Men er de litt ydmyke, sånn som hun tidligere og spør 

    om jeg kan komme, så gjør jeg gjerne det. Det gjør at flere 

    lærere kan ha det, og bli hele skolens ansvar. Ikke bare mitt».  

Hun utdyper at det er veldig viktig at det er hele skolens ansvar og ikke bare hennes som 

rådgiver. Ut i fra hvordan jeg tolker hva informant 1 forklarer ønsker hun mer kompetanse inn 

i karriereveiledningen for å kunne gi elevene best mulig valg får videre karriere. Hun 

presiserer i utdraget over at hun er utdannet rådgiver, og dermed kan og vet mest om 

situasjonen til elevene. Noe hun også forklarer senere ved å vise til at når hun underviser i 

faget selv, føler hun at det oppstår færre problemer. Dette gir mening med bakgrunn i hennes 

utdanning og erfaring. Men ved at lærerne som underviser i faget også er en del av 

karriereveiledningen, tar det tid for at de skal få en sammenlignet kompetanse som en 

utdannet rådgiver, forteller informant 1. Derimot er det viktig at lærere som underviser i faget 

allerede har kompetanse om Utdanningsvalg og karriereveiledningen. Om det ikke er til stede 

kan det være ødeleggende for elevenes videre karriere. Som Utdanningsdirektoratet (2015) 

beskriver om faget Utdanningsvalg, skal det være hele skolens ansvar og at det skal være et 

kontinuerlig samarbeid mellom rådgiver og lærere om organisering, koordinering og 

gjennomføring av faget. Derimot forklarer informanten. i utdraget over, at hennes frykt er når 

faget ikke blir brukt til hva det opprinnelig handler om.  

Som informant 2 forklarer i likhet med informant 1, er hvordan Utdanningsvalg ofte ikke blir 

brukt på en hensiktsmessig måte; «Det er som jeg har hørt om på noen skoler, der de har en 

restpott for Utdanningsvalg. Og gjerne får et hefte med min fremtid, men at det ikke blir en 

mer gjennomtenkt tanke bak det». Dette viser igjen til at den undervisende ikke har god nok 

kompetanse om faget. Hvis dette oppstår, kan hele prosessen eleven skal igjennom bli 

fraværende og feilvalg kan oppstå i en større grad. Informant 3 påpeker at dette forekommer 

ulikt fra kommune til kommune, og at det handler om å samarbeide på tvers av skoler for å 

øke deres egen kompetanse innenfor karriereveiledning.  
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 Informant 3:   «Ta veldig lokalt, i vår kommune har vi et veldig tett  

    samarbeid. All ungdomsrådgiverne møtes 12-15 ganger i løpet 

    av et skoleår. Har egne møter i forkant av individuelle søkere i 

    forhold til innsending av skjema. Så vi har et forum for å drøfte 

    og diskutere og tenke høyt sammen for å finne løsninger for 

    elevene. I tillegg har fylket en del felles samlinger for felles 

    ungdomsskolerådgivere og videregående rådgivere i hele  

    regionen. Det er jo for å øke kompetansen for oss som  

    jobber  med eleven. Da er det temabasert, som vi rådgivere 

    ønsker. Øke vår kompetanse. Det går jo på den kompetansen vi 

    har, og det er der vi tror det skiller seg voldsomst på landsbasis. 

    Fordi  når jeg møter gamle medelever som sitter på  

    rådgiverstilling i andre deler av landet, når vi snakker sammen 

    er vi ikke på samme planet». 

Det å kunne ha et tett samarbeid på tvers av rådgivere er med på å gi bedre kompetansen hos 

rådgiverne, men også hvordan de skal håndtere lærerne. Som informant 3 forklarer handler 

det om å diskutere nye løsninger som skal forbedre karriereveiledningen. Mitt inntrykk av det 

informants 3 opplyser, forteller meg at mine aktuelle informanter er fokusert på at dette er 

hele skolens ansvar og ønsker økt samarbeid for å forbedre kvalitet. Derimot viser han til at de 

omstendighetene som befinner seg i deres kommune er unike og det er store variasjoner når 

det kommer til andre kommuner.  

Informant 1 opplyser i slutten av intervjuet hvordan et godt nettverk mellom alle aktører som 

har med karriereveiledning er essensielt for å kunne gi en kvalitetssikker karriereveiledning til 

elevene. Det å lære av hverandre, dra på seminarer om ulike temaer og ha tilgang til å spørre 

spørsmål til hverandre er en viktig faktor til karriereveiledning, forklarer hun. At 

karriereveiledning er hele skolens ansvar, er alpha omega. Om den ikke er til stede kan 

veiledningen bli dårlig og i verste fall føre til store mengder av feilvalg hos elevene. Men som 

informant 1 forklarte tidligere i intervjuet, er det ofte vanskelig å få blant annet lærerne til å 

forstå at dette er hele skolens ansvar, men at vi er på riktig vei; «det er en utfordring å få de 

andre lærerne med på det. Jo flere år det går jo større blir den.. Nå er det jo til og med i 

lærerutdanningen.» 
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5.3 Funn fra datapresentasjonen  

Datamaterialet viser flere utfordringer som ligger til grunn for å gi karrierelæring. Det 

kommer konkret frem at elevers motivasjon og engasjement er en utfordring i 

karriereveiledningen. Engasjementet kommer oftest frem i slutten av læringsprosessen, noe 

som kan svekke karrierelæringen og gi utslag på karrierevalget. Ut i fra denne teorien er dette 

også en direkte påvirkning på elevers utvikling av selvbestemmelse, noe som påvirker elevens 

autonomi i karrierevalget.  

Informantene påpeker at digitale verktøy kan være et hensiktsmessig hjelpemiddel i 

karrierelæringen. De viser også til at digitale verktøy kan fremme informasjon til foreldre og 

være med å skape refleksjon mellom eleven og andre. Derimot har informantene erfart at 

elevene ikke er motiverte til å bruke verktøyene utenfor skolen før sent i læringsprosessen. 

Utfordringen trekker seg tilbake til det å motivere eleven og bruke verktøyet på en effektiv 

måte. 

Informantene pekte på at foreldre kan både være en utfordring og en fordel. Likevel er de 

elevens nærmeste motivator og veileder, men kan også være en ytre påvirkning som skaper 

press og tvang. Datamaterialet viser til at foreldre er en viktig faktor i karriereveiledningen, 

som må håndteres for å kunne gi eleven best mulig karriereveiledning, men at dette kan være 

en betydelig utfordring. 

Analysen viser at karriereveiledningen ofte er preget av flere aktører, og at alle burde være 

ansvarlig får å gi eleven best mulig karrierelæring. Det er derimot utfordringer med at 

kompetansenivået ofte ikke er til stede blant de veiledende og at karriereveiledningen ikke er 

preget av at det er hele skolens ansvar. Dette henviser til at hele skolens ansvar innebærer 

deling mellom fokus på eleven, den veiledende og det øvrige institusjonelle. 
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6 Diskusjon  

I dette kapittel vil jeg diskutere funnene fra dataanalysen i lys av teori og litteratur for å svare 

på problemstillingen og forskningsspørsmålene. Jeg har undersøkt utfordringer i 

karriereveiledning på ungdomsskolen. Først og fremst har jeg undersøkt hvordan 

informantene mener elevene skal oppnå en god karrierekompetanse, i forhold til relevant 

teori. Dette innebærer tilretteleggingen av elevenes interesser, motivasjon, selvbestemmelse 

og gi eleven den kompetanse de behøver. Videre handler det om utdanningsverktøy som blir 

brukt i undervisningen, og hvilken implikasjon de har. I tillegg har jeg sett på informantenes 

perspektiv på karriereveiledning og hvordan det er hele skolens ansvar. Dette leder opp til 

oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål jeg vil besvare i dette kapittelet:  

Problemstilling:  

Hvilke utfordringer har karriereveiledning på ungdomsskolen? 

Forskningsspørsmål:  

1. Hva er sentralt for at elevene skal lære å ta et karrierevalg og i hvilken grad kan det 

påvirke karrierevalget?  

2. Hvordan er digitale utdanningsverktøy brukt i karrierelæringen, og hvilke 

implikasjoner har de?  

3. Hva slags perspektiv har rådgivere om karriereveiledning på ungdomsskolen? 

 

6.1 Tilrettelegging for elevens utvikling av karrierekompetanse   

Funn i både litteraturen og datamaterialet viser at det å tilrettelegge elevene til å forbedre sin 

karrierekompetanse, kan gi elevene bedre mulighet til å håndtere valget om videregående 

skole. Rapport fra Kompetanse Norge (2019) presiserer at veileder skal hjelpe elevene til å 

bedre karrierekompetansen. Informantene forklarer at karriereveiledningen handler om 

hvordan veileder skal på en best håndterbar måte gi eleven karrierekompetanse for å ta et 

karrierevalg. Dette ligger i sammenheng med hva Mordal et al (2015) forklarer, hvordan 

utdannings- og yrkesrådgiving handler, ikke om bare det konkrete valget, men om 

karrierelæring. Ifølge Mordal et al. (2018) oppstår karrierekompetansen gjennom 

karrierelæring, hvor veileder gir undervisning av ulike læringsaktiviteter som skal tilegne 
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eleven kompetanse og kunnskap til å ta et valg. Som informant 3 understreker, er at i 

utgangspunktet skal eleven selv bestemme hva de ønsker å velge av karriere, men at elever på 

ungdomsskolen ikke alltid har god nok kompetanse til å ta valget. Det er med andre ord viktig 

at elevene får god opplæring til å bli et selvbestemt individ, for å kunne ta et godt 

karrierevalg. Dette samsvarer med formålene til Utdanningsvalg fra Utdanningsdirektoratet 

(2015). Oppnår derimot elevene god nok karrierekompetanse til å ta et selvbestemt valg i en 

alder av femten år? 

 

6.1.1 Et selvbestemt valg  

I følge Deci og Ryan (2002) må eleven oppnå behovene om tilhørighet, kompetanse og 

autonomi for å bli et selvbestemmende menneske. Selv om elevene skal ta valget etter hva de 

ønsker, er det allikevel den veiledende sin oppgave å gi eleven en kvalitetssikker undervisning 

og veiledning for at eleven oppnår behovene for å bli selvbestemt (Kompetanse Norge, 2019). 

Informant 3 påpeker derimot at elevene tar feilvalg, hvor man kan se at eleven hadde hatt 

større mestring av å velge noe annet. Frafall statistikken fra videregående skole bekrefter også 

at et stort antall elever tar feilvalg (Statistisk sentralbyrå, 2019). Dette antyder at eleven ikke 

har blitt stimulert til å bli selvbestemt og er dermed ikke kompetansedyktig til å ta et valg. 

Man kan diskutere om behovene ikke har blitt stimulert gjennom undervisning, om det har 

skjedd en større endring etter ungdomsskolen eller at elevens rett til å ta et autonomt valg, har 

gått på bekostning av hva den veiledende anbefaler. Hva eleven tar av valg til slutt, er uansett 

en beslutning som ligger hos elevens rett til frivilje (Kompetanse Norge, 2019). Som 

informantene understreker er det deres oppgave å øke kunnskapen til elevene, slik at de kan 

reflektere hva som er best for dem til å ta et kompetansedyktigvalg. Men med alt dette tatt i 

betraktning, er det derimot elevens eget karrierevalg. Det er derfor viktig at 

karriereveiledningen blir å gi eleven den nødvendige karrierekompetansen, for å stimulere 

behovene for å kunne ta et karrierevalg.  

For å forstå hvordan eleven skal oppnå karrierekompetanse, kan vi argumentere for at eleven 

må bli selvbestemmende. Når eleven blir selvbestemt vil det fremme den indre motivasjonen 

og det vil være med å utvikle elevens kompetanse og autonomi (Lillejord, et al, 2013). 

Læringssituasjonen må med andre ord fokusere på aktiviteter som får eleven til å bruke sin 

kompetanse til mestring (Bandura, 1989), samtidig som de er med på å ta egne valg om læring 
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(Deci & Ryan, 2000). Som informant 1 presiserer er det viktig at eleven selv bestemmer hva 

hun eller han ønsker å lære om innenfor utdanningsprogrammene. Oppgaven til den 

veiledende blir å gi elevene den karrierekompetansen de trenger til å ta et karrierevalg. Med å 

følge den proksimale utviklingssonen som læringsmodell, vil elevene oppleve tilpasset læring 

som skal fremme mestring og motivasjon ovenfor hva eleven ønsker og er interessert i, 

innenfor karriereveiledningen (Vygotsky, 1978).  

Når den veiledende går inn i situasjonen til eleven og prøver å forstå hvilket perspektiv de har, 

gir det eleven trygghet og tilhørighet ovenfor den veiledende (Lillejord et al, 2013). Selv om 

elevene skal bestemme hvilke utdanningsprogram de ønsker å lære om, poengterer 

informantene at det å kartlegge eleven er en viktig faktor. Det å kartlegge eleven gir tilgang til 

informasjon om hvilke interesser og perspektiver eleven har. Ved å fokusere på eleven, 

gjennom å vise interesse og oppmerksomhet, kan det også øke elevens tilhørighet til den 

veiledende, ifølge Deci & Ryan (2002). Samtidig gir det den veiledende en retning på hvilke 

utdanningsprogram som kan være interessant å holde et ekstra fokus på. Som informant 3 

påpeker er hvordan han forkaster de utdanningsprogrammene eleven ikke er interessert i, etter 

kartleggingen, for å redusere antall utdanningsprogram eleven ønsker å lære om.    

Ut i fra hva informantene antyder er det sentralt å lære eleven til å bli et selvbestemmende 

individ. Ved å sammenligne behovene i selvbestemmelsesteorien med karriereveiledning kan 

vi se likhetstrekk i læringen av karrierekompetanse. Eleven må ha kompetanse til å håndtere 

utfordringer gjennom å reflektere og ha kunnskap om seg selv og utdanningsprogrammene 

(Kompetanse Norge, 2019). Ved å tilpasse læringen imot tilhørighet, kompetanse og mestring 

og autonomi blir eleven indre motivert (Lillejord et al, 2015), samtidig som eleven øker 

kompetansen om utdanningsprogrammene, lærer om seg selv og hvordan en skal håndtere 

situasjoner og handlinger (Kompetanse Norge 2019). Dette samsvarer med Saeed & Zyngier 

(2012) som poengterer at elever som er indre motiverte og engasjerte, er bedre kompetente 

mot videre utdanning. Informant 1 påpeker også at indre motivasjon hos elevene er viktig 

fordi Utdanningsvalg ikke har karakterer som tvinger elevene til å være engasjert. Med andre 

ord kan man gi paralleller til at karrierelæring handler om å utvikle elevens 

karrierekompetanse, som igjen innebærer det å bli et selvbestemmende menneske. Som 

informant 3 understreker er bakgrunnen for karriereveiledning er å tilrettelegge for elevens 

kompetanse, autonomi, muligheter og interesser, samtidig som man utfordrer eleven til å 

reflektere over deres interesser og muligheter, for å øke kunnskapen deres. Parallelt som man 
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er klar over at elevene fortsatt er unge mennesker som ikke har fullstendig kompetanse og 

erfaringer til å være et selvbestemmende menneske.  

 

6.1.2 Engasjement  

Informantene drar frem betydningen av engasjerende elever, og hvor viktig det er for at de 

skal få bedre karrierekompetanse. Som Saeed & Zyngier (2012) påpeker er, at elever med 

engasjement er bedre forberedt for videre utdanning. Informant 1 og 3 påpeker hvordan elever 

ofte ikke er engasjert før i sluttfasen av ungdomsskolen. I den forbindelse kan det redusere 

den effektive undervisningen av karrierekompetanse. En kan argumentere for at 

undervisningen som ikke har karakterer, er en direkte påvirkning for engasjementet og 

motivasjonen. Men sett i lys av at karriereveiledning skal eleven lære om å bli selvbestemt, 

med andre ord indre motivert til å ta et karrierevalg (Lillejord et al, 2013). Karakterer kan 

derfor bli et middel for ytre motivasjon (Deci & Ryan, 2002). Dette samsvarer med informant 

1 som forklarer at hun ikke ønsker karakterer inn i undervisningen. Det skaper ytre press og 

belønninger for en aktivitet som skal være preget av en indre motivasjon. Samtidig kan det 

være nødvendig med ytre motivasjon for at eleven skal bli motivert og videre utvikle en indre 

drivkraft (Saeed & Zyngier, 2012). 

Som informantene understreker, blir elevene ofte mer engasjert jo nærmere karrierevalget 

kommer. Noe som antyder at elevene blir mer indre motivert i sluttfasen. Sentralt blir å 

etterlyse denne motivasjon tidligere, slik at elevene kan forbedre sin karrierekompetanse før 

valget. Det kan derfor være nødvendig å bruke ytre motivasjons metoder for å engasjere 

eleven tidligere, fordi eleven ikke alltid kan være indre motivert (Saeed & Zyngier, 2012) 

Ifølge Saeed & Zygnier (2012) må den veiledende bruke ulike indre og ytre 

motivasjonsstrategier til å engasjere eleven til å lære, ved å fokusere på ulike faktorer som 

påvirker eleven. Dette er derimot noe som kan være påvirkende på det selvbestemte menneske 

(Deci & Ryan, 2000). Samtidig så er det sentralt å tilpasse opplæringen på en best mulig måte, 

slik at eleven blir motivert (Opplæringsloven, 1998) I analysen kommer det frem ulike 

strategier og utdanningsverktøy kan være nyttige faktorer i undervisningen.  Dette vil bli 

diskutert nærmere i de neste kapitlene.   
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6.2 Karrierelæring og implikasjoner som oppstår?  

6.2.1 Utdanningsverktøy  

Informantene poengterer at digitale utdanningsverktøy ofte er brukt i karrierelæringen og 

fungerer som informasjonsverktøy for læring og refleksjon i karriereveiledningen. Som 

informant 3 utdyper er verktøyene med på å øke elevenes kompetanse om 

utdanningsprogrammene, samtidig som det gir elevene muligheten til å avgjøre selv hva de vil 

lære om. Ifølge Zimmerman (2008) fungerer autonomi som en viktig faktor for engasjement 

og motivasjon til læringen. Dette samstemmer med informant 3 som antyder at læring via 

utdanningsverktøyer kan gi eleven trygghet og tilhørighet. Informant 2 klargjør at 

utdanningsverktøyene er gode digitale verktøy som kan fremme kompetanse, autonomi og 

trygghet hos eleven, men at samtalen i ettertid er like viktig for utviklingen av 

karrierekompetanse. Utdanningsverktøy som et medierende artefakt kan med andre ord være 

med på å gi kunnskap til eleven, som skal bli reflektert gjennom interaksjon med andre i 

ettertid (Saljo, 2006). Dette støttes opp av Kongsgården & Krumsvik (2013) som forklarer at 

elever bruker digitale verktøy til å innhente kunnskap, og at det burde forekomme en 

interaksjon av refleksjon mellom lærer og elev underveis i læringsprosessen.  

En kan med bakgrunn i dette forklare at karrierelæringen vil oppstå i et sosiokulturelt 

læringssyn, hvor eleven befinner seg i den proksimale utviklingssonen (Vygotksy, 1978). 

Utdanningsverktøyene fungerer som kunnskap elevene kan innhente selv, og sammen med 

refleksjon og drøfting med den veiledende vil eleven få en bedre karrierekompetanse. Bruk av 

digitale verktøy skal med andre ord fungere som et assisterende verktøy, som skal være til 

støtte i læringsaktiviteten og oppfordre til refleksjon og videre læring gjennom interaksjon 

(Senter for IKT i utdanning, 2015). Når denne læringsaktiviteten skjer i omveksling, kan 

karrierekompetansen til eleven økes gradvis. Dette samstemmer med hvordan den proksimale 

utviklingssonen (Vygotsky, 1978) og scaffolding (Wood et al, 1976) er viktig som en 

læringsmetode i karriereveiledningen. Når karrierekompetansen øker, blir også eleven et 

gradvis mer selvbestemt menneske (Lillejord, et al, 2013) og kan håndtere kompliserte 

utfordringer (Banduea, 2010), som kan gi eleven nye tankeprosesser og ideer. En kan 

argumentere for at bruk av utdanningsverktøy i karrierelæring foregår i et sosiokulturelt 

læringssyn, gjennom å veilede eleven til å bli et selvbestemmende individ til å ta et 
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hensiktsmessig karrierevalg. Hva sier dataen – kobling bør være sterkere her til empiriske 

funn for å runde av. 

 

6.2.2 Elevers interesse i karrierelæring eller kvaliteten på 

karriereveiledning?  

Selv om utdanningsverktøyene kan være et verktøy for å fremme kompetanse og motivasjon, 

fremhever derimot informantene at elevene ofte ikke viser interesse til å ta i bruk 

utdanningsverktøyene før sent i læringsprosessen. Ifølge Manger & Wormnes (2015) kan 

mangel av interesse være en indikator på at eleven har en lav motivasjon. Manglende 

motivasjon kan komme av at undervisningen er krevende eller for vanskelig (Bandura, 2010). 

Gjennom faget Utdanningsvalg skal eleven gjennom mengder av læring og erfaringer klare å 

ta et karrierevalg. Det er mye som foregår på engang, og karrierelæring er ikke det eneste en 

ungdomselever skal igjennom. Som informant 3 påpeker skal ikke elever i femtenårsalderen 

kunne alt. Derimot kan det diskuteres om at kvaliteten på undervisning, i et slikt viktig fag er 

for svak (NOU; 2016:7, s. 35-40). Kvaliteten på undervisningen i karriereveiledningen er også 

noe informantene trekker tydelig frem. Informant 2 trekker frem at enkelte skoler tar i bruk 

Utdanningsvalget som et «ekstra» fag på skolen. Dette samsvarer med rapporten fra 

Kunnskapsdepartementet (NOU, 2016:7, s. 35-40), og Mordal et al (2015) som viser til at det 

er mangel på lærerkompetanse i undervisningen og veiledning.  

I situasjoner hvor det er mangel på kompetanse fra den veiledende, kan det føre til at elever 

gjør feilvalg (NOU; 2016:7, s. 135-137). Informant 3 viser til et eksempel: Uavhengig om 

eleven har interesse for noe, er det ikke gitt at eleven ønsker å studere om dette temaet. Han 

referer til bruk av ulike interesseverktøy som måler elevenes interesser. Med å ikke være 

kompetansedyktig innenfor fagfeltet, kan bruken av gitte ressurser bli brukt på en feil måte 

som kan påvirke eleven negativt og skape mindre motivasjon og mestring. Dette eksempelet 

viser at det viktig å ta hensyn til hvilken kvalitet ressursen som blir tatt i bruk har og hva den 

har som hensikt å vise eller gjøre. Interessetester kan blant annet gi utslag på hvilke interesser 

eleven har på fritiden, og som ikke trenger å være i samsvars med hva eleven engasjerer seg 

innenfor utdanning, ifølge informant 3. Med å ikke ha fagkompetanse om hvordan man skal 

bruke verktøyet, kan det skape usikkerhet. Han legger til at det er viktig å veilede eleven mot 

noe han eller hun kan mestre, samtidig som de har interesse av å studere eller arbeide med det. 



 

60 
 

Dette gjenspeiler seg også i rapporten fra Kompetanse Norge (2019), hvor det er 

grunnleggende at den veiledende må legge til rette for mestringsaktiviteter i undervisningen.  

Elever må ha troen på at man kan fullføre og komme inn på den utdanningen de ønsker. Ifølge 

Banduras (2010) vil elever med høy mestringstro opprettholde engasjementet og imøtekomme 

krevende arbeidsoppgaver bedre, selv under nederlag. I sammenligning med Saeed & Zyngier 

(2012), kan elever som er engasjerte og har høy mestringstro føre til endringskompetanse hos 

elevene. Om eleven opplever at de kan endre karrierevalg gjennom refleksjon og læring, kan 

endringskompetanse oppstå. Informant 3 argumenterer for at karriereveiledning burde arbeide 

mot læringsaktiviteter som støtter endringskompetanse. Med andre ord kan 

karrierekompetansen av god kvalitet, føre til at elever endrer sitt forhold til hva han eller hun 

føler er tilpasset sine egne muligheter og ferdigheter. Dermed ta et bedre karrierevalg.    

Samtidig må karriereveiledningen være en læringsprosess som har tilpasset opplæringen for 

eleven fra startfasen, slik at han eller hun kan få kompetanse og erfaringer gjennom 

arbeidsoppgaver (Utdanningsdirektoratet, 2015) som er tilrettelagt mot den 

vanskelighetsgraden eleven befinner seg i (Bandura, 1989). Dette gjelder med andre ord alle 

hovedområdene i Utdanningsvalg. Dette samsvarer med Woods et al (1976) scaffolding, hvor 

vanskelighetsgraden av læringen må økes etter at elevene tilegner seg ny kompetanse. 

Informant 1 påpeker at det er veldig viktig å engasjere eleven tidlig i karriereveiledningen. 

Det kan med andre ord diskuteres at om elever som ikke er engasjert tidlig nok, kan få 

problemer med videre utdanning. En argumentasjon er at tilpasset opplæring skal 

tilrettelegges for alle elever, uansett fag, ifølge opplæringsloven § 1-3 (Opplæringslova, 

1998). I for eksempel matematikken kan man enklere gå tilbake i undervisningen å tilpasse 

tempoet av læringen, men i karriereveiledningen skal et karrierevalg bli tatt i slutten av tiende 

trinn uansett. Som informant 1 fremhever, er dette den perioden hvor elevene er mest 

engasjerte i undervisningen. Den er derimot ifølge informanten ofte for liten. Elever lærer 

gjennom tid, ved å etablere kompetanse ved erfaring, refleksjon (Bandura, 1989) og 

samarbeid (Vygotsky, 1978). Tatt i utgangspunktet av hva informant 1 fremhever, kan dette 

dermed føre til lav mestringstro i slutten av tiendetrinn (Bandura, 1989), som videre kan det 

bli ødeleggende for elevens engasjement, motivasjon og selvbestemmelse. Dette vil da ha en 

påvirkning på hvilket valg eleven tar. Om eleven da har lav mestringstro kan valget være 

enkelt påvirket av for eksempel foreldre eller andre ytre påvirkninger.  
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6.3 Involverende faktorer på karriereveiledningen  

6.3.1 Foreldre som en sentral ressurs 

Mitt datamateriale viser til at foreldre er en viktig faktor som må bli tatt i betraktning i 

karriereveiledningen. Ifølge Nordahl (2007) er foreldre svært betydningsfulle i elevens læring 

og utvikling. Foresatte kan bidra til en annen dimensjon av refleksjon med elevene, enn hva 

skolearbeidet kan gi (Utdanningsdirektoratet, 2015). Informant 2 påpeker at foreldre må være 

en del av læringsprosessen, både i refleksjonsarbeid med eleven og til støtte i 

læringsprosessen. Om foresatte ikke er til stede kan det redusere elevens motivasjon og læring 

(Haugsbakken & Bruland, 2009).  

Informant 3 påpeker at foreldre er en nøkkel i karriereveiledningen og uttrykker at det derfor 

er veldig sentralt å gi god informasjon, slik at de forstår elevens situasjon. Når foreldrene 

viser engasjement ovenfor eleven, vil det øke elevens interesse og motivasjon for skolen 

(Nordahl, 2007).  I denne sammenhengen viser informantene til at foreldre som bruker 

utdanningsverktøyene og drar på utdanningsmesser, gir eleven ekstra motivasjon og 

engasjement. På en annen side antyder informant 3 at foreldrene kan påvirke elevens 

interesser i en negativ retning. Foreldre kan presse eleven til å velge et utdanningsprogram 

som ikke er etter elevens ønske. Dette samsvarer med hva Hegna & Smetta (2016) som 

påpeker at foreldre kan redusere elevens autonomi. En effekt av en slik tvang kan også gi 

elevene lav mestringstro (Bandura, 1989). Dette strider også med de etiske retningslinjene 

eleven har av fri vilje (Kompetanse Norge, 2019). Foreldres tvang kan med andre ord føre til 

at eleven ikke blir et selvbestemmende menneske, og påvirke de til å ta et karrierevalg som 

eleven ikke føler mestring over eller er motivert for. Allikevel antyder informant 3 at det 

finnes en balansegang i hvordan foreldrene kan påvirke eleven til andre karrierevalg. Han 

beskriver at foresatte har den største kompetansen om eleven. Når den veiledende og foreldre 

ser at eleven har bedre muligheter i et annet utdanningsprogram eller at karakterene ikke er 

tilstrekkelig for hva de ønsker, kan den veiledende og foresatte samarbeide med å reflektere 

både uten og med eleven, for å oppnå et mest hensiktsmessig karrierevalg. Sentralt blir 

hvordan læringsaktiviteten dermed fremmer endringskompetanse. Dette støttes opp av 

Banduras (1989) som forklarer at mennesker blir påvirket til å tro at man kan mestre nye 

oppgaver om overtalelsen har et godt grunnlag. Med å ta i bruk læringsaktiviteter som 

fremmer mestring kan endringskompetansen føre til at eleven endrer tankeprosessen og blir 
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indre motivert, samtidig som eleven får den støtten og oppmuntringen fra foreldrene som 

stimulerer elevens autonomi (Henga & Smetta, 2016). Det kan igjen føre til at elevene føler 

selvbestemmelse ovenfor det nye alternativet som er blitt presentert og tar et nytt karrierevalg. 

Ifølge informant 1 er ikke alltid foreldre til stede i karriereveiledningen. Haugsbakken og 

Bruland (2009) viser til at enkelte foreldre føler seg utrygge til å være en ressurs i 

skolearbeidet, fordi de føler de mangler kompetanse til å bidra. Den veiledende må derfor 

klargjøre ovenfor foreldre at de er rollemodeller og støttespillere for eleven. I forbindelse med 

dette belyser informant 1 hvordan hun tilrettelegger til flere foreldremøter, om foreldrene ikke 

møter opp eller forstår elevens situasjon. Som Nordahl (2007) påpeker er det veldig viktig at 

foreldrene er engasjert i skolen, fordi de er en viktig motivator for elevene. For å oppnå at 

foreldre skal være en nyttig ressurs blir det å gi foreldre god informasjon om elevens 

utdanningsprosess og om utdanningsprogrammene viktig. Det er klart at foreldre ikke har 

kunnskap om de karrierevalgene eleven kan ta, det er tross alt flere år siden de var i samme 

situasjon. I denne sammenhengen blir det å veilede og øke kompetansen til foreldrene viktig, 

slik at de forstår at de har en stor påvirkning. Som informantene påpeker kan bruken av 

utdanningsverktøy være til hjelp til å øke ikke bare kompetansen til elevene, men også 

foreldrene. 

 

6.3.2 Å lære å ta et viktig karrierevalg er tøft   

Funn fra litteratur og empiri tyder på at karriereveiledningen må balansere mellom flere 

faktorer for at kvaliteten kan bli god. Bakgrunnen befinner seg i hvordan det er flere ulike 

læringsaktiviteter som forekommer i karriereveiledningen på ungdomsskolen. Eleven skal 

lære å ta et karrierevalg gjennom undervisning, praksis og samarbeid med den veiledende og 

foresatte (Utdanningsdirektoratet, 2015). Ved å ta utgangspunkt i konseptet om student 

agency, kan man argumentere for at elevens mulighet for å ta et godt karrierevalg skjer med 

reflektering av egenlæring, gjennom læringsaktiviteter som tilrettelagt for mestring (Ploon, 

2018). Læring oppstår når eleven prøver og feiler, noe som det oppfordres i den nye 

lærerplanen (Utdanningsdirektoratet, 2019a). Ifølge Bandura (1989) vil eleven oppnå ny 

kompetanse ved feiling om han eller hun ønsker å mestre noe. Sentralt blir derimot å hindre at 

eleven feiler for ofte. Dette henger sammen i hvordan Wood et al (1976) forklarer at læringen 

må være tilpasset vanskelighetsgraden eleven befinner seg i. Det er derimot viktig at elevene 
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opplever mestring i startfasen av læringsprosessen, slik at de er rustet til å håndtere tap og 

nederlag (Bandura, 1989). Samtidig blir det viktig å hindre at elevene mister engasjementet og 

interessen til læringsaktivitetene. Som Nordahl (2007), forklarer er foreldre som har forstått 

situasjonen til eleven en aktør som er med å fremme elevens engasjement mot å lære.  

Som det blir presentert tidligere i oppgaven handler karriereveiledning om å lære eleven om å 

ta et karrierevalg, ved å gi de karrierekompetanse. En kan dermed antyde at læring er et 

sentralt behov i veiledningen, noe lærerplanen også antyder (Utdanningsdirektoratet, 2015).  

Som informant 3 påpeker er det viktig å gi elevene læringsaktiviteter som fremmer 

muligheten får endringskompetanse. Det at elevene skal forstå hva endringskompetanse er og 

innebærer, er dermed sagt ikke enkelt. Om man skal følge konseptet om student agency må 

elevene kunne sette seg konkrete mål, utføre oppgaver for å oppnå målet og deretter reflektere 

over handlinger, samtidig som at eleven må ha høy mestringstro (Ploon, 2018). Det å lære å ta 

et karrierevalg skal altså inneholde å lære elevene om utdanningsprogrammene, gi dem 

muligheten til å være autonome og selvbestemmende. Samtidig som de skal reflektere over 

egne tanker, som igjen kan lede til endringskompetanse med hjelp av veileder og foreldre. 

Man kan i det hele tatt spørre seg om dette er en del av det eleven i det hele tatt lærer. 

Informantene og tidligere forskning som er blitt henvist til tidligere, viser at kvaliteten i 

karriereveiledningen er for dårlig. Informant 3 fremhever at dette er ungdommer, om ikke 

barn, i en alder fra tretten til femten, som ikke har muligheten til å lære seg alt sammen. Det 

fremstår også i empirien at elevene ikke er engasjerte før sent i læringsprosessen og forskning 

viser samtidig til at det er mangel på kompetanse i karriereveiledningen. Det er dermed ikke 

sagt at når kvaliteten er tilfredsstillende og elevene blir stimulert for læringsaktiviteter som er 

motiverende og engasjerende, at elevene er modne nok til å ta et karrierevalg i så ung alder.  

 

6.3.3 Karriereveiledning som hele skolens ansvar  

En kan reflektere om at karriereveiledningen på ungdomsskolen er et mangfoldig fag som 

anser flere faktorer for å gi eleven den karrierekompetansen de trenger. Som informantene 

påpeker og lærerplanen fremmer skal karriereveiledningen være hele skolens ansvar 

(Utdanningsdirektoratet, 2015).  

Derimot konstaterer informantene at det ikke har blitt hele skolens ansvar. Mordal et al (2015) 

resultater fra sine studier antyder det samme som informantene. Hva grunnen til at det ikke 
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har blitt hele skolens ansvar er derimot er en sammensatt utfordring. Som informant 1 

uttrykker, ønsker hun oftere å kunne bidra til å instruere lærere som underviser i 

Utdanningsvalg. Hun henviser mot en frykt for at den veiledende i Utdanningsvalg underviser 

elevene feil. Dette kan antyde til at den veiledende i Utdanningsvalg ofte ikke vet hva de ulike 

utdanningsprogrammene inneholder, eller tar i bruk stimulerende læringsaktiviteter som 

fremmer motivasjon og mestring. Selv om Utdanningsvalg har blitt en del av 

lærerutdannelsen viser empirien og forskning at kompetansekvaliteten i karriereveiledningen 

burde økes.   

Det står i artikkelen Utdanningsvalg – Veiledning til lærerplanen av Utdanningsdirektorater; 

«Læreren bør få muligheten til å sette seg inn i temaer som for eksempel utdanningssystemer 

og arbeidsmarked ved å delta på informasjonsmøter sammen med rådgiveren» 

(Utdanningsdirektoratet, 2015, s.6). Videre står det; «Utdanningsvalg er et fag hvor læreren 

bør samarbeide med andre både i og utenfor skolen» (Utdanningsdirektoratet, 2015, s.6). En 

kan bemerke seg hvorfor det ikke er noen direkte krav for hva læreren egentlig har til hensikt 

å gjøre. Informant 1 og 2 fremhever er hvordan faget ofte kan bli brukt til andre ting enn hva 

det har som hensikt i å gjøre. Dette indikerer på at karriereveiledning ikke er blitt hele skolens 

ansvar. En kan også argumentere for at det burde vært kompetansekrav innenfor fagfeltet for 

alle lærere som underviser innenfor karriereveiledning i grunnopplæringer. Informant 1 

påpeker at Utdanningsvalg er mere hensyn til i lærerutdanning nå enn tidligere.  

Om man vil gjøre karriereveiledningen på ungdomsskolen til hele skolens ansvar må flere 

aktører samarbeide på tvers fag og eventuelt skoler. Buland et al (2010) viser til hvor sentralt 

det er å ha et godt nettverk rundt rådgiving. Informantene forklarer at de har opprettet et helt 

unikt samarbeidsnettverk i deres kommune. Det å kunne reflektere og diskutere løsninger og 

idéer på tvers av rådgivere og skoler, er med på å øke kvaliteten i karriereveiledningen. Som 

informant 3 fremhever er dette er gjort for å øke deres egen kompetanse for å øke kvaliteten 

på karriereveiledningen i ungdomsskolen. Men han påpeker at dette er noe som unikt i deres 

kommune, og at det ikke finnes lignende i andre kommuner, som informant 3 har hørt om. En 

kan argumentere for at dette burde være tilgjengelig i alle kommuner på landsbasis, men med 

bakgrunn av at det ikke er noe formelle krav kan det bli fraværende.  

En kan diskutere om overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole er noe alle aktører 

som befinner seg i grunnopplæringen, burde arbeide for. At det ikke er bare rådgiver og lærer 

i Utdanningsvalg som jobber for dette målet, men at alle lærere arbeider sammen for å kunne 

plassere elever og deres egenskaper på en best mulig måte i samfunnet.   



 

65 
 

7 Oppsummering og avsluttende 

refleksjoner  

I denne oppgaven hadde jeg som formål å se på karriereveiledningen i ungdomsskolen og 

hvilke utfordringer som befinner seg i den. For å undersøke karriereveiledningen på 

ungdomsskolen har jeg utført tre kvalitative intervjuer med skolerådgivere på ungdomsskolen. 

Denne innhentingen fungerte som min primærdata. I tillegg har jeg sett på teori og forskning 

som er relatert om karriereveiledning av elever på ungdomsskolen. Jeg vil gi en kort 

beskrivelse av funnene i oppgaven tilknyttet forskningsspørsmål. Til slutt vil jeg prøve å svare 

på problemstillingen.  

Forskningsspørsmål 1  

Hva er sentralt for at elevene skal lære å ta et karrierevalg og i hvilken grad kan det påvirke 

karrierevalget?  

Etter tre år med karriereveiledning skal elevene lære å kunne ta et karrierevalg. For å kunne ta 

et karrierevalg må elevene lære hvordan dette skal gjøres. Det er ikke en bestemt måte å gjøre 

dette på, men det handler om å tilrettelegge læringen for å fremme elevens 

karrierekompetanse. Karriereveiledningen må ta i betraktning hva eleven er interessert i, men 

også hva de har av muligheter. Eleven må samtidig få kompetanse om de ulike 

utdanningsprogrammene i forhold til deres interesser og muligheter. Det er viktig at elevene 

får denne karriereveiledningen slik at de kan lære om hvilke yrker og utdanning som er best 

tilpasset for dem.  

Mine funn viser at elevene må lære å bli et selvbestemmende menneske, som kan ta valg som 

er for deres eget beste. Karriereveiledningen må legge til rette at eleven kan sette seg mål, 

reflektere og oppnå mestring. Informantene forteller at det handler om å tilrettelegge elevene 

til å oppnå kompetanse om utdanningsprogrammene, men samtidig lære elevene til å bli 

selvbestemt og lære om seg selv. Funn i oppgaven antyder at elever som er mer 

selvbestemmende tar et karrierevalg på deres egne premisser og følger ikke etter hva venner 

og foreldre presser mot. På denne måten kan elever som har fått god opplæring i å ta et 

karrierevalg, ofte ha større potensial til å ta gode valg senere i livet.  
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Likevel indikerer funn i oppgaven på at eleven ofte ikke er klar til å ta et slikt karrierevalg. 

Lav kvalitet på undervisning og rådgiving er noe informantene påpeker ofte er forutsetningen 

for at eleven har lav karrierekompetanse. Om karriereveiledningen ikke er til stede vil det 

svekke elevens karrierekompetanse. Andre funn i oppgaven antyder at mangel på motivasjon 

og engasjement i læringsprosessen og ytre påvirkninger fra for eksempel foreldre, også kan gi 

reduserende karrierekompetanse. For å hindre redusert karrierekompetanse påpeker 

informantene at kvaliteten på karriereveiledningen må generelt økes.  

Min tolkning hva informantene har fortalt om elevens behov, kartlegging, digitale verktøy og 

elevens foreldre, er at teoriene om selvbestemmelse og det sosiokulturelle perspektivet er 

viktige faktorer og nødvendige, som må være tilstedet under karriereveiledningen. De må 

fungere sammen for at den veiledende kan tilrettelegge undervisningen og veiledningen i 

karrierelæringen.  Samtidig må konseptet om student agency være på plass i læringsprosessen 

slik at eleven kan få stimulert læring for å oppnå motivasjon, selvbestemmelse og kunnskap. 

De må fungere i en enhet for at karrierelæringen skal gi optimal karrierekompetanse hos 

elevene.  

 

Forskningsspørsmål 2 

Hvordan er digitale utdanningsverktøy brukt i karrierelæringen, og hvilke implikasjoner har 

de?  

Informantene påpeker at ulike utdanningsverktøy er ofte brukt i karriereveiledningen. Mine 

funn viser at den veiledende ofte bruker digitale utdanningsverktøy og at det fremmer elevens 

autonomi, kompetanse og motivasjon. Samtidig er de digitale utdanningsverktøy tilgjengelig 

til bruk for eleven gjennom hele læringsprosessen. Allikevel fungerer ikke 

utdanningsverktøyene av seg selv. Verktøyene fungerer som innhenting av informasjon, som 

skal gi muligheten til refleksjoner og diskusjoner etter de har vært i bruk. Uten den veiledende 

vil ikke elevene oppnå muligheten til å kunne reflektere og diskutere den kunnskapen han 

eller hun har tilegnet seg, og kunnskapen som har blitt innhentet kan gå tapt. Selv om digitale 

utdanningsverktøy gir kvalitetssikker kunnskap, må også den veiledende ha kompetanse om 

hvordan en skal bruke utdanningsverktøyet som god ressurs. Om ikke kan verktøyet gi feil 

informasjon til videre karriereveiledning. 
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Digitale utdanningsverktøy er også noe som blir brukt til å involvere foreldre i 

karriereveiledningen. De kan bli brukt som informasjonskilde, for å gi foreldrene økt 

kompetanse om elevens situasjon. Informantene forteller at foreldre er en sentral ressurs for å 

kunne tilrettelegge for god karrierekompetanse. En kan oppfordre foreldre til å skape 

refleksjoner og diskusjoner i hjemmet og ikke kun i undervisningen. Selv om 

utdanningsverktøy har mange gode egenskaper, er det også en risiko for at elevene ikke tar i 

bruk utdanningsverktøyet på eget initiativ eller at den veiledende ikke har kompetanse om 

bruken av dem. Mine funn forteller at utdanningsverktøy fungerer som en assistent for den 

veiledende, som gir effektive egenskaper til å oppnå karrierekompetanse, men at det må være 

i samspill med undervisning og rådgiving. Som nevnt tidligere må kvaliteten på 

karriereveiledningen være til stede, for at de digitale utdanningsverktøyene skal ha størst 

mulig effekt.  

 

Forskningsspørsmål 3 

Hva slags perspektiv har rådgivere om karriereveileding på ungdomsskolen? 

Selv om informantene underviser eller har undervist i Utdanningsvalg omtaler de at kvaliteten 

på Utdanningsvalg og karriereveiledning på landsbasis ikke er god nok. Faget er ofte brukt til 

andre læringsaktiviteter enn hva det har som formål. Noe som er med å redusere 

karrierekompetansen til elevene. Datamaterialet viser til at karriereveiledning er noe lærere 

som underviser i Utdanningsvalg burde ha. En kan antyde at lærere i Utdanningsvalg allerede 

er karriereveiledere i seg selv, men at det ikke er noe krav i å være det. Det å være veileder for 

elever som skal oppnå karrierekompetanse har blitt poengtert i datamaterialet som en 

avgjørende og vanskelig oppgave. Om elevene ikke får veiledning og undervisning i 

karrierelæringen, kan det være ødeleggende for eleven og samfunnet ellers. Dette er grunnen 

til at kvaliteten på rådgivere og lærere i Utdanningsvalg er utslagsgivende.   

Funn fra oppgaven viser at et godt nettverk i kommune kan være med å øke kvaliteten på 

karriereveiledningen. Med implementeringen av et nettverk med flere fagpersoner, som 

samarbeider i å bedre kvaliteten, vil det forbedre karriereveiledningen på ungdomsskolen. Når 

rådgivere og lærere blir involvert i et ressurssterkt nettverk, kan det øke kvaliteten på 

karriereveiledningen og hindre at faget Utdanningsvalg blir brukt til andre formål.   
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Problemstilling  

Hvilke utfordringer har karriereveiledningen på ungdomsskolen? 

I denne studien har jeg identifisert tilrettelegging av elevers karrierekompetanse, kartlegging 

av elevene, involvering av medierende artefakter i karriereveiledning, håndtering av elevenes 

foreldre og at karriereveiledning er hele skolens ansvar.  

Det finnes et bredt spekter av hva man kan se på av forbedringspotensialer om 

karriereveiledningen på ungdomsskolen. I denne studien har vi sett på utfordringer 

underliggende mot hva som er avgjørende for at elevene skal ta et karrierevalg. Men også 

hvilke utdanningsverktøy som blir brukt for å lære eleven til å ta et karrierevalg og i hvilken 

kvalitet rådgiverne mener karriereveiledning på ungdomsskolen befinner seg i.  

Teori og empiri viser i samsvar at karrierelæring er viktig for overgangen mellom 

ungdomsskolen og videregående skole. Ved å ha opprettet en god karrierekompetanse blir 

eleven mer rustet for det karrierevalget de skal ta fra ungdomsskolen, samt yrker og utdanning 

videre i livet. Om karriereveiledningen er fraværende kan konsekvensen være at elevene faller 

fra den videregående skolen.  

Utfordringene finner sted i at kvaliteten fra den veiledende ikke er til stede. Hvis kvaliteten på 

undervisningsinnholdet ikke er stimulerende, resulterer det i en rekke utfordringer videre. Om 

innholdet i undervisningen ikke samsvarer med elevens nivå, kan det gi mangel på 

mestringstro oppstå. Noe som påvirker elevens engasjement og motivasjon. Når elevene har 

mangel på motivasjon, kan det føre til mangel av initiativ til å ta i bruk digitale 

utdanningsverktøy, som igjen kan gi etterfølger av at eleven ikke får den kompetansen han 

eller hun trenger. Mangel på kvaliteten i karriereveiledningen vil fungere som en rød tråd av 

etablerte utfordringer som må løses. Om lærer i Utdanningsvalg ikke gir den undervisning 

som er nødvendig, skaper det utfordringer for rådgiver og vise versa. Sluttresultatet kan derfor 

føre til en elev som ikke klarer å håndtere et karrierevalg.  

I lys av dette viser funn fra datamaterialet at når kvaliteten på karriereveiledningen er på 

plass, kan det gi elevene den karrierekompetansen de behøver til å håndtere overgangen til 

videregående utdanning og skape et bedre grunnlag for videre karrierevalg. Samtidig som 

elevens karrierekompetanse øker, vil han eller hun kunne se nye muligheter som kan være 

mer tilpasset for seg selv. Følelsen av å kunne mestre, kan føre til motivasjon og muligens 

føre til dypere læring. Med mer dypere læring, åpner eleven opp et større aspekter av 
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muligheter. Som det ble nevnt tidligere er ikke blant annet utdanningsverktøyene effektive før 

de blir håndtert som en ressurs som kan skape refleksjoner og diskusjoner for dypere læring. 

Og igjen gi eleven et større innblikk i hvem han eller hun er. 

 

7.1 Karriereveiledning i et større perspektiv  

Karriereveiledning er en sentral faktor i overgangen fra ungdomsskolen til den videregående 

skolen, men også videre i livet. Det er derfor viktig at eleven får undervisning og rådgiving 

om karrierelæring tidlig. Frafall statistikken av elever på videregående skole tilsier at 1 av 

hver 4 elev ikke fullfører innen fem år. Nå kan dermed ikke datagrunnlaget i denne oppgaven 

løse hele frafall problemet på den videregående skolen. Men når det er et så stort antall som 

fortsatt ikke gjennomfører videregående opplæring, burde man stille seg flere spørsmål 

hvorfor dette oppstår. Frafall på videregående skolen er selvfølgelig et mangfoldig problem, 

noe denne oppgaven ikke har hatt hovedfokus på. Jeg har heller gitt et innblikk i hvorfor det 

er viktig at elevene oppnår karrierekompetanse allerede på ungdomsskolen og i hvilken form 

av kvalitet den undervisningen befinner seg i.  

En kan argumentere for at karriereveiledningen er hele skolens ansvar, både i 

grunnopplæringen og på den videregående skolen. Det er ikke kun underviser og rådgiver 

som skal stå ansvarlig for å gi elevene karrierekompetanse. Kanskje det ikke blir gitt nok 

ressurser fra øvrige ledere ved skolene, eller at ansvaret for å gi karriereveiledningen burde 

være ansvarlig for alle i skolen. At alle lærere og fag burde ha som hensikt å gi elevene 

karriereveiledning. Dette utgjør at rådgivere ofte arbeider alene i en sektor som dekker et stort 

behov. Som datamaterialet viser til er at elever som oppnår bedre karrierekompetanse er bedre 

rustet til å ta karrierevalg. Det ble definert tidlig i oppgaven at karriereveiledning har som 

målsetning å gi elevene karrierekompetanse, slik at de kan håndtere ulike situasjoner og valg 

fra ungdomsskolen og videre i livet (Kompetanse Norge, 2019). Tross alt handler skolen om å 

lære elevene til å kunne etablere seg i arbeidslivet og samfunnet.   

 

7.2 Vurdering av studien  

Jeg er fornøyd med at jeg har organisert og gjennomført en uavhengig empirisk studie ut i fra 

mine forskningsinteresser. Studien ser på hvorfor karriereveiledning allerede på 
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ungdomsskolen er viktig. Selv om faget Utdanningsvalg har som formål å gi elevene 

undervisning i det, viser tidligere statistikk og datamaterialet at det er mangel på kvalitet. Med 

å benytte teori er det mulig å forstå hvordan elevene kan oppnå bedre karrierekompetanse og 

hvordan den veiledende kan tilrettelegge for den type læring. Med dette kan mitt empiriske 

material være et bidrag til videre forskning innenfor dette tema.  

 

7.3 Begrensninger ved funnene 

Jeg ønsket i utgangspunktet å benytte meg av flere informanter. Men det var utfordrende å 

komme i kontakt med informantene som ble nevnt tidligere. De fleste som jeg prøvde å 

kontakte var fraværende. Det kunne også vært interessant for studien å ha informanter på tvers 

av kommuner. Dette hadde gitt et større datamateriale å arbeide med. Informantene i mitt 

utvalg representerer med andre ord ikke resten av Norges populasjon om karriereveiledning 

på ungdomsskolen. Det er intervjuobjektenes sin forståelse av karriereveiledning gjennom 

deres erfaringer. Vi kan derimot bruke deres fortellinger og erfaringer for å se på 

karriereveiledning i et større bilde. Funnene mine kan forhåpentligvis være med på å øke 

kvaliteten i karriereveiledningen på ungdomsskolen og øke interessen av å forske mer om 

karriereveiledning på ungdomsskolen.    

 

7.4 Veien videre   

Videre forskning på karriereveiledning i ungdomsskolen kan være nødvendig for å finne 

løsninger på de utfordringene som er til stede. Med å se på andre teorier innenfor læring av 

hvordan elever kan øke karrierekompetansen, kan det gi lærere og rådgivere en større innsikt i 

hvordan de kan øke kvaliteten. Det er flere læringsteorier som kan være aktuelle å utforske for 

å gi en større bredde for hvordan kvaliteten kan bli bedre. Det ville også vært hensiktsmessig 

å øke antall informanter og utføre en undersøkelse over en lengre periode ved en senere 

forskning. Dette kan gi en mer omfattende oversikt og gi et større perspektiv av hvordan man 

kan løse de utfordringene man står ovenfor.   
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Vedlegg 2 – Informasjonsskriv  

Hei. Jeg er pedagogikkstudent som skal skrive masteroppgave om rådgiverrollen i faget 

utdanningsvalg. I den forbindelse vil vi høre om du er villig til å delta i masteroppgaven vår. I 

dette skrivet gir jeg deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære 

for deg 

Formål 

Prosjektets formål er å kunne se på rådgiveren sin rolle i faget utdanningsvalg på 10.trinn og 

hvordan han/hun tilrettelegger for elevene sitt kommende yrkers- og utdanningsvalg.   

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Jeg har vært i kontakt med rektor som har gitt meg tillatelse til å forhøre meg om du vil være 

med i forskningsprosjektet.   

Hva innebærer det for deg å delta? 

Datainnsamling foregår ved intervju. Deltagelse i prosjektet innebærer at det blir gjort et 

personlig intervju. Intervjuet vil vare i ca. 45 minutter og vil bli tatt opp som lydfil. Det vil 

være anledning til å se intervjuguide på forhånd ved å ta kontakt. 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

Det er meg selv og min veileder som vil ha tilgang til intervjuet og datainnsamlingen. Tiltak 

som vil bli gjort for at ingen uvedkommende for tilgang til personopplysningene gjøres med 
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at navnet og kontaktopplysningene dine vil bli erstattet med en egen kode som lagres adskilt 

fra øvrig data.  

Du vil ikke kunne bli gjenkjent i publikasjonen og dine personopplysninger blir ikke 

publisert.  

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 31/05/2020. Personopplysningene vil bli slettet og 

datamaterialet blir anonymisert.  

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Universitet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med 

meg eller min veileder ved Universitet i Oslo.  

Studien er meldt NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost 

(personverntjenester@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17. 
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Med vennlig hilsen 

 

André Kjærvik Swiboda                                       Palmyre Pierroux  

Telefon: 91334946                                               Telefon: 22840737 

Mail: andrsw@student.uv.uio.no                         Mail: palmyre.pierroux@iped.uio.no  

Retning: Kommunikasjon, design og læring       Veileder 

Høsten 2019        
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Samtykkeerklæring  

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Rådgiveres rolle på ungdomsskolen – 

tilrettelegge av elevenes utdanningsvalg og har fått anledning til å stille spørsmål.  

 

 

 

 

Mitt navn: _______________________________________________________ 

 

 

 

Jeg samtykker til: 

 

 å delta i et intervju. 

 å delta i lydopptak 

 

 

 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 

31/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signatur, dato) 
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Vedlegg 3 – Intervjueguide  
 

1. Hvilken arbeidsstilling har du på skolen? 

2. Kan du si litt om hvordan du forstår din rolle som karriereveileder? 

3. Hvilke teknikker og strategier bruker du i din karriereveileder?  

Evt. oppfølging → bruker du noen konkrete utdanningsverktøy? 

4. Hvordan tilrettelegger du for elevenes kompetanse, interesser og muligheter?  

Evt. oppfølging → Hvilke utdanningsverktøy bruker du for å tilrettelegge elevenes 

kompetanse, interesser og muligheter?  

5. Hva tenker du er utforende, eller ulemper med verktøyene du bruker?  

6. Hva kan være positivt med verktøyene du bruker?  

Evt. Oppfølging → Tror du bruken av de verktøyene i undervisningen vil hjelpe 

elevene til å kunne ta et valg basert på deres kompetanse, interesser, personlighet og 

selvbestemmelse?  

Evt. Oppfølging → Tror du bruken av slike verktøy i din undervisning gir deg mer 

oversikt og tid med elevene?  

7. Hvordan opplever du elevenes holdninger til bruken av de verktøyene?  

 Evt. Oppfølging → Hvorfor og hvordan? 

8. Hva er dine største utfordringer som rådgiver?  

     Evt. Oppfølging → Hvordan håndterer du utfordringene?   

9. Er det noe annet vi burde ha pratet om du syns er viktig?  

 


