
Faglig Pedagogisk Dag 2018

Spesialpedagogisk karriereveiledning 

på ungdomsskole og videregående 

skole
Universitetslektor Sonia Muñoz Llort

s.m.llort@isp.uio.no



Utdanning, veien til et inkluderende og 

tolerant samfunn



De skal selv finne ut av det og det er mange 

som ikke makter

Er karriereveiledning en hendelse eller en livslang 

utviklingsprosess?

Usikkerheten er en del av prosessen. Vi må åpne 

for at endringer er en konstant: vi skal «søke 

informasjon og gjøre overveide valg, men være klar 

over at vi i framtiden må gjøre nye valg som krever 

at det vi trodde vi var sikre på, ikke er så sikkert 

lenger»

(Haug, 2016b)



Fungerer nåværende karriereveiledning på 

ungdomsskole og videregående skole i Norge?

Svaktpresterende elever er de som i størst grad finner faget 

utdanningsvalg interessant, lærerikt og meningsfullt. Utover at 

dette funnet oppfordrer til større grad av skreddersøm, som 

antydet ovenfor, synes det klart at utdanningsvalg som skolefag 

ikke alene kan borge for vellykkede utdanningsvalg. 

Vi har pekt på at deltakelse i karriereveiledningstiltak ikke kan 

påvises å oppveie for andre utdanningsrelaterte 

vanskeligheter som møter ungdom fra mindre privilegerte 

hjemmemiljøer. Slike vanskeligheter krever andre tiltak.

(NIFU rapport, 2012-28)



Hva skjer med elevene med 

funksjonshemminger, kroniske sykdommer 

og spesielle behov?

«Mange ikke får god nok veiledning når man 

skal velge fag på skolen og yrkesvei videre.»
Unge funksjonshemmede (2011, s.9)



Forslag til tiltak fra Unge 

Funksjonshemmede
• Jobbe for å bedre oppfølging av ungdomsskoleelever med særskilte 

behov i forbindelse med valg av studieretning på videregående. Dette 

fordi mange elever med nedsatt funksjonsevne faller fra i 

videregående skole. 

• Bevisstgjøre rådgivere i ungdomsskolen og i videregående på hvilke 

råd de gir til ungdom med funksjonsnedsettelser om yrkesvalg. I dag 

er det manglende kunnskap blant rådgiverne om hvilke yrker folk med 

ulike funksjonsnedsettelser kan ha. Det er en utbredt holdning at folk 

med funksjonsnedsettelser bare kan ha visse yrker og at man har mer 

begrensede jobbmuligheter som funksjonshemmet enn det man i 

realiteten kan ha i dag. 

• Opprette en egen rådgiverutdanning som blant annet inkluderer 

opplæring i rådgivning til ungdom med funksjonsnedsettelser og 

kronisk sykdom. 

Unge funksjonshemmede, (2011, s. 10)



Egen rådgiverutdanning eller mer 

spesialpedagogikk i karriereveiledning?

Patton og McMahon, 1999



Helsa endres, samfunnskravene øker. Er 

karriereveiledning funksjonssensitiv nok?

Samfunnsforventninger

Samfunnskrav

Helsetilstand

Funksjonsnivå

(Haug, 2016a; Kjærgård og Plant, 2018)



Helsa endres, samfunnskravene øker. Er 

karriereveiledning funksjonssensitiv nok?

Individ i 
læringsprosess

Interesser, 
ferdigheter

Funksjonsnivå

Evner



Gode valg tar tid. Alle har rett til å 

bestemme over egne liv.
• Individuelle samtaler må prioriteres. Elevmedvirkning må 

stå høyt i dialog med elevene.

• Elevene må kunne velge selv antall veiledningstimer

• Behov for utvikling av verktøy for strukturert 

spesialpedagogisk veiledning

• Utarbeide materiell med informasjon om rettigheter i 

studier og arbeid



Prinsipper for spesialpedagogisk 

karriereveiledning

Selvbestemmel
se

Samtaleteknikker 
og tilpassede 

verktøy

Tilpasset 
opplæring og 

spesialundervisni
ng

Tverrfaglige 
funksjonsvurderi

nger

Informasjon om 
egne rettigheter

(Muñoz Llort, 2016)



Hva kan det gjøres i skolen vår?

• Flere spesialpedagoger som karriereveiledere

• Øke bevissthet rundt funksjonssensitivitet og krav til 

tilrettelegging blant lærere, skoleledere og øvrig 

pedagogisk personal

• Hent inn tverrfaglig kompetanse ved behov, lokal 

rehabiliteringstjeneste, spesialisthelsetjeneste, NAV, 

karrieresentrene for å hjelp ungdom å ta valg

• Samarbeid med pårørende

• Tilrettelegg etter elevenes behov. Det er veldig lite 

som skal til for at flere trives og mestrer 

skolegangen!
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