
En reise i karriereveiledningsverden
FØR - NÅ  - FRAMTID

Internasjonalt – nasjonalt – Buskerud

Karriereveiledning i endring – både som begrep og fagfelt

eller

Karriereveiledningens utvikling og 
endring

(i et analytisk perspektiv)
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Analytiske områder

Teori og praksis

Kontekster

Samfunnsutvikling/

politikkutforming
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Samfunnsutvikling og 
politikkutforming
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Samfunnsutvikling og karriereveiledning(i følge 

Plant. P:2019)

• 1) Industrialisering: naturvitenskabelig tilgang

• måling, test, psykometri

• 2) Velfærdsstat: humanistisk tilgang

• klientsentrert, konstruktivistisk, livs-design

• 3) Neo-liberalisme: økonomisk tilgang

• cost-benefit, evidens
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Hva kjennetegner neo-liberalisme

Citizen                                     Consumer

State                                         Market

Public                                       Private

Political Economic

Collective Individual

De-commodification Commodification

Rights                                        Exchange   
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Noen samfunnsbeskrivelser

• Industrisamfunnet

• Velferdssamfunnet          

• Kompetansesamfunnet
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Samfunnsøkonomiske perspektiv

• Savickas (2005) opererer med tesen om at hver gang det er en endring av den 
sosiale organiseringen av arbeid, så endrer samfunnets metoder for å hjelpe 
mennesker til å gjøre yrkesvalg.

• Savckas deler veiledningshistorien inn i fire økonomiske epoker hvor fire distinkte 
veiledningsteorier var synlig.

• Mentoring, rådgiving, veiledning og konstruksjon (læring).

• De ulike metodene har ikke avløst hverandre på en distinkt måte, men fadet ut i 
popularitet og eksisterer i dag, og der anvendelsespreferansen er knyttet til og 
avgjort av den til enhver tid samfunnsøkonomiske situasjon
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Human- og kunnskapskapital

Økt fokus på humankapital og kunnskap

Digitalisering

Læring og kompetanse
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Kunnskapsøkonomisk innflytelse

• “Our most important task in this Parliament is to raise the quality of education. To 
compete successfully in tomorrow’s world – against Japan, Germany and the 
United States – we need well-educated, well-trained, creative young people. If 
education is backward, the national performance will be backward tomorrow” 
(Margaret Thatcher I le Monde, 1987).

• Watts, Sultana og McCarthy (2010) beskriver i artikkelen «The involvement of the
European Union in career guidance policy and practise» at  livslang læring kan 
betraktes som en bevegelse fra «utdanning og yrkesopplæring» til «læring» og en 
bevegelse av det primære fokus fra strukturer og institusjoner til individuell 
læring.
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Politiske- og andre aktørers innflytelse på 
karriereveiledning
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OECD’s rasjonale

« A key challenge for policy-makers is to shift their career guidance
systems to adopt a broader perspective, emphasising the promotion of
people’s capacity to manage their own careers. This is consistent with 
the view that the role of governments in democratic societies is to help 
citizens to manage their own lives, not to manage their lives for them” 

(OECD, 2004: s.139). 
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EU’s rasjonale
«Career management skills play a decisive role in empowering people
to become involved in shaping their learning, training and integration
pathways and their careers. Such skills, which should be maintained 

throughout life, are based on key competences, in particular ‘learning 
to learn’, social and civic competences – including intercultural 

competences – and a sense of initiative and entrepreneurship”(Council 
of the European Union 15030/08: s.8). 
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Livslang læring – livslang veiledning
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Norge i omstilling –
karriereveiledning for 

individ og samfunn
rapport fra karriereveiledningsutvalget

Avgitt til kunnskapsdepartementet 25. april 2016
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Karriereveiledning
• Motvirker feilvalg og frafall                                                                         

og bidrar til bedre integrering

• Flere får brukt kompetansen

• «Koblingsboks» 

• OECD og EU vektlegger
karriereveiledning

• Kompetanse Norge har nasjonalt 
systemansvar

• Karrieresentre

05.12.2019 1.amanuensis Roger Kjærgård USN



Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

OECD Skills Strategy 2013-14:

Norge greier ikke å utnytte befolkningens 
kompetanse godt nok

• Mangler høykompetent yrkesspesialisert arbeidskraft

• Store grupper med svake grunnleggende ferdigheter

• Ansvar og tiltak er ikke godt nok koordinert

• Signert 3. februar 2017: Fem departement, 
arbeidslivets parter, Sametinget og VOFO
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Tverrsektorielt nasjonalt 
kvalitetsrammeverk for 
karriereveiledning

Oppdrag fra KD
Kompetanse Noreg har fått i 
oppdrag å starte arbeidet med å 
greie ut og utvikle eit kvalitets-
rammeverk for karriererettleiing. 

Målet er å gi alle innbyggarar i 
landet likeverdige tilbod om 
karriererettleiing. 

Kvalitetsrammeverket skal vere 
tverrsektorielt, og mellom anna 
definere kvalitetskriterium for 
tenestene og kompetanse-
standardar for karriererettleiarar.
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Digital karriereveiledningstjeneste

• Kompetanse Norge har ansvaret for å utvikle tjenesten

• Nettsted med informasjon og selvhjelpsverktøy og eVeiledning, hele befolkningen

• eVeiledningstjenesten skal i hovedsak bygge på kompetansemiljøene ved 
karrieresentrene

• Utvikles i samarbeid med Utdanningsdirektoratet ved utdanning.no

• Skal gjøres tilgjengelig i årsskiftet 2019/2020
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Del av en helhet

NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn
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Hva er 
god og 
etisk 
praksis?

Hva må en 
karriereveileder 
kunne?

Hva skal utbyttet av 
karriereveiledning 
være?

Hvordan vet 
vi at det vi 
gjør har god 
kvalitet?
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Kritiske røster eller motdiskurser
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Frank Parson (1854 – 1908) 

He was a consistent opponent of that individualism 
which pits men against each other in the struggle for 

existence, and an earnest advocate of that individuality 
that fits men for useful membership in the social body, 
and so draws them together in mutual fellowship and 

service. (B.O.Flower, 1914)
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Kritikk: for individualistisk –savner samfunnslenke 
Bill Law & Ken Roberts (i følge Plant,P.2019)

• Community Interaction

• Law, B. (2009).Community Interaction and Its Importance for 
Contemporary Careers-Work. The Career Learning Network

• Opportunity Structures

• Roberts, K. (2009). Opportunity Structures Then and Now. Journal of 
Education and Work, v22 n5 p355-368 Nov 2009
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Andre karriereveiledningsdiskurser eller 
motdiskurser

• Karriereveiledning i et sosialt 

rettferdighets perspektiv

• Karriereveiledning i et bærekraftig 

perspektiv (grønn veiledning)

• Karriereveiledning i et kjønnsperspektiv

• Karriereveiledning i et community perspektiv
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Ulike kontekster
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Frank Parsons og den progressive bevegelse

• The Civic Service House (1901) Et senter for første og annen-generasjons 
immigranter som hadde fokus på samfunns-utdannelse, 
samfunnsinteresser, rettigheter og plikter. 
Medborgerskap/samfunnsdeltakelse

• The Breadwinner’s Institute. Et senter med fokus på utdannelse (taste of
college) Fokus på samfunnsfag, historie, industri historie, økonomi, språk, 
litteratur, livsprinsipper og praktisk psykologi. Utdanning

• Parsons holdt en forelesning, muligens i 1906 med tittelen: The Ideal City, 
for den økonomiske klubben i Boston. Her holdt Parsons fram behovet for å 
hjelpe unge i valg av yrke. På grunn av stor interesse ble Parsons spurt om å 
utarbeide en systematisk plan for yrkesrådgiving. Den 13.januar 1908 åpnet 
The Vocational Bureau. Vocational Bureau eksemplifiserte således den 
progressive ånd i byen (Boston). Yrkesvalg

Donald G. Zytowski, 2011
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Karriereveiledningens i et kontekstuelt perspektiv

• 1900  Arbeidskontor/arbeidsformidling

• 1950 Grunnopplæringen (informasjon/rådgivning)

• 2000 Karriereteoretisk ekspansjon (og nye 
kontekster)
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Det livslange og tverrsektorielle perspektiv

• Karrieresentre

• Grunnopplæringen

• NAV

• Fengsel

• Høyere utdanning

• «Geronto» veiledning
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Teori og praksis
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Karriereteoretiske diskurser
Kjærgård,2019 

1. Karriereveiledning med fokus på matching:
• Vitenskapelig og objektiv matching  (tilpasning)

2. Karriereveiledning med fokus på differensiering og utvikling:
• Livsfaser og individualisering

3. Karriereveiledning med fokus på konstruksjon:
• Sosiale narrative konstruksjoner (mening)

4. Karriereveiledning med fokus på kompetanse
• Læring og kompetanse (autonomi)

5.   Motdiskurser
• Community/citizenship (fellesskap)/social justice/green guidance
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Karrierevalg, karriereutvikling, karrierelæring, 
karrierekonstruksjon

I starten av det 20 århundre presenterte Frank Parson en ramme for 

forståelse av karrierevalget. På denne tid var det stor interesse for å finne 

fram til metoder som kunne klassifisere mennesker for å finne fram til 

”den optimale match” mellom mennesker og jobbmuligheter.

De første teorier fant sted i en samfunnsmessig kontekst som var preget 

av:

•(sosialt) rask urbanisering, immigrasjon og barnearbeid

•(økonomisk) industrialismens framvekst og stigende arbeidsdeling

•(vitenskapelig) tiltro til rasjonelle og objektive ideologier
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Karrierevalg, karriereutvikling, karrierelæring, 
karrierekonstruksjon forts.

• På 1920,- og 30 tallet økte interessen for utvikling av forskjellige 
former for tester. Intelligenstestene ble supplert med både interesse-
og personlighetstester. Dette satte virkelig fart på 
personlighetspsykologien, som kalles differensialpsykologien. Denne 
har blitt en stor inspirasjonskilde til matchingteorier.

• Differensialpsykologien beskjeftiger seg med å beskrive de psykiske 
egenskaper, som karakteriserer det enkelte individ. 
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Karrierevalg, karriereutvikling, karrierelæring, 
karrierekonstruksjon forts.

• Fram til starten av 1950 dominerte trekk- og faktorteoriene 
veiledningsfeltet – ”rett mann på rett hylle”-tankegangen.

• Etter dette vokser det fram et humanistisk og utviklingspsykologisk
perspektiv. Man begynner å reise kritikk på de statisk-rasjonelle 
modellene som er utviklet på bakgrunn av matchingtankegangen.
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Karrierevalg, karriereutvikling, karrierelæring, 
karrierekonstruksjon forts.

• Flere forskere, bl.a.Carl Rogers, får nå et større individfokus der det 
legges større betydning på veiledningssamtalen og avstand til veileder 
som ekspert.

• Andre forskere framsetter teorier der karriereutvikling og valg sees på 
som en livslang og utviklingsorientert prosess, og ikke som et produkt 
av individets medfødte evner eller modning av indre mentale 
strukturer. 
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Karrierevalg, karriereutvikling, karrierelæring, 
karrierekonstruksjon forts.

• Ginzberg m.fl. presenterte en teori om karriereutvikling, der 
yrkesvalget sees som en integrert del av menneskets øvrige liv og som 
et resultat av dettes livslange utviklingsprosesser. En samfunnsmessig 
begrunnelse for dette bruddet kan sees i etterkrigstidens begynnende 
høykonjunktur og en medfølgende optimistisk tro på individets 
utfoldelsesmuligheter.
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Karrierevalg, karriereutvikling, karrierelæring, 
karrierekonstruksjon forts.

• I 1953 framsetter Donald Super sin første teori om karriereutvikling. 
Teorien fokuserer på det subjektive og kontekstuelle perspektiv. 
Supers grunnleggende antakelse er at yrkesvalget ikke kan skilles fra 
menneskets øvrige liv, og at karriereutvikling finner sted i en kontekst 
bestående av både tid og rom. Gjennom livsløpet møter individet en 
rekke personlige utviklingsoppgaver og spiller forskjellige roller, som 
bidrar til å forme selvoppfattelsen. 
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Life career rainbow (Super, D. )
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Karrierevalg, karriereutvikling, karrierelæring, 
karrierekonstruksjon forts.

• I 1979 presenterer John Krumboltz sin teori om karrierelæring som 
han videreutvikler og sammenkobler med sin teori om karrierevalg og 
veiledning som han utgir i form av en samlet teori i 1996.

• Han er interessert i det som ligger bak individets uttrykte interesser 
og preferanser.

• Han har fokus på læringserfaringer
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Karrierevalg, karriereutvikling, karrierelæring, 
karrierekonstruksjon forts.

• I 1981 utkommer Linda Gottfredsons teori om avgrensninger og 

kompromisser i yrkesvalget, hvor valget ses som et resultat av 

individets kognitive utviklingsprosesser 
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Karrierevalg, karriereutvikling, karrierelæring, 
karrierekonstruksjon forts.

• Savickas bygger på Supers teoriarbeid, som han oppdaterer og 
videreutvikler til en teori om karrierekonstruksjon, som presenteres i 
2002.

• Hans teori ønsker å vise hvordan karrierer konstrueres gjennom 
individers forsøk på å tolke og forstå de representasjoner av 
virkeligheten, som utgjør deres unike leverom.

• Individuelle og kontekstuelle faktorer, konstruksjon av karriere og 
fortellinger av livshistorier inngår i denne teorien.
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Ulike teoretiske med perspektiv på karriereveiledning

1. TILPASNING
(vitenskapelig og objektiv matching)

2. UTVIKLING/ LÆRING
(kompetanse og autonomi)

3. MENING
(sosiale narrative konstruksjoner)

4. FELLESSKAP

(citizenship/social justice)

• Frank Parsons

• John Holland (RIASEC)

• Lofquist og Dawis: 

Utviklet på 80-tallet 

trekk-og-faktor-teori 

til «a psychological

theory of work

adjustment»

• Spokane (forsket på 

Hollands teori + egne 

teorier)

• Donald Super

• John D. Krumboltz: 

Planned Happenstance

• Watts og Law: DOTS

• Jean Guichard (career 

education / 

karriereundervisning)

• Linda S. Gottfredson: 

Theory of 

circumscription and 

compromise in career 

guidance and 

counseling

• Robert W. Lent: A 

social cognitive view of 

career development 

• Norman Amundson

• Vance Peavy

• Mark Savickas

• Larry Cochran

• H. B. Gelatt: Positive 

Uncertainty

• Zella King: Career self-

management

• Revitalisering av Frank 

Parsons

samfunnsmessige 

visjoner (Roger 

Kjærgård)

• Peter Plant (Green 

Guidance)

• Ronald Sultana

• Gideon Arulmani

(flerkulturell 

veiledning)

• Anders Lovén: The 

paradigm shift
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En karriereteoretisk oversikt (Kjærgård, 2016)
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Karriereveiledning - et flytende 
begrep med en heterogen 

identitet og varierende innhold i 
ulike historiske kontekster.
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