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Om studietilbudet 
Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Oslo kommune, 
Utdanningsetaten.  
 
Målgruppe for studiet er rådgivere og ansatte i andre relevante stillinger i Oslo kommune i grunn- 
og videregående skoler, i oppfølgingstjenesten, fagopplæring i arbeidslivet samt rådgivere i 
voksenopplæringstiltak. De som ønsker å kvalifisere seg til slike stillinger, kan også søke. 
 
Studiet er et videreutdanningstilbud på masternivå som tar sikte på å styrke, oppdatere og 
profesjonalisere arbeidet med karriereveiledning, både på individ- og systemnivå, slik at studentene 
tilfredsstiller kompetansekravene til karriereveiledere (yrkes- og utdanningsrådgivere) som er 
nedfelt i sentrale forskrifter og i politiske vedtak i Oslo kommune. 
 
Studiet organiseres som en deltidsutdanning over ett studieår (september 2018 – juni 2019).  
Studenter som har annen videreutdanning i høyere utdanning innenfor karriereveiledning, kan etter 
søknad få godkjent relevante elementer fra slik utdanning. 

Opptakskrav 
Opptakskravet er 3-årig høyere utdanning innrettet mot skole og utdanning (lærerutdanning, 
bachelorgrad, cand.mag.). Det kreves ingen forkunnskaper utover dette. Av hensyn til integrasjon 
mellom teori og praksis og studieformen er det en fordel at deltakerne er ansatt i en stilling i Oslo 
kommune der karriereveiledning helt eller delvis inngår.  
Det forutsettes grunnleggende kjennskap til bruk av digitale pedagogiske hjelpemidler.  

 

Studiets mål og læringsutbytte 
 

Kunnskap  

Studenten 

 har god kunnskap om sentrale teorier og metoder i karriereveiledning  

 har innsikt i teorier og grunnleggende kunnskap om barn og unges sosiale og kulturelle 
bakgrunn og oppvekstvilkår som virker inn på deres læring og karrierevalg 

 har grunnleggende kunnskap om ulike lærearenaers plass i og betydning for de unges 
livssituasjon, herunder informasjonsteknologiens betydning  

 har kunnskap om ulike arbeidsmåter i karriereveiledning, herunder bruk av program for 
interessetester og integrering av IKT i karriereveiledningen 

 
Ferdigheter 

Studenten 

 kan kritisk vurdere og bruke relevante metoder og arbeidsmåter i karriereveiledning 

 kan anvende perspektiver på livslang læring i utforming av karriereveiledning i ulike 
overgangsfaser og i institusjonelle sammenhenger 

 kan tilpasse arbeidsmåter til veisøkers forutsetninger, livssituasjon og erfaringsbakgrunn  

 har ferdigheter til samarbeid med egen organisasjon, andre etater og kompetansepersoner 
for å kunne bistå veisøker i å finne gode løsninger knyttet til utdannings- og yrkesvalg 

 har ferdigheter til samarbeid med foresatte og pårørende 
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 har grunnleggende forståelse av utdanningssystemet og arbeidsmarkedets utvikling i Norge 
og andre relevante land, og dessuten viten om hvordan ytterligere informasjon kan 
innhentes 

Generell kompetanse 

Studenten 

 kan reflektere over og kritisk analysere relevante metodiske og etiske problemstillinger 
innenfor karriereveiledning  

 kan anvende kunnskap og ferdigheter til nytenkning og formidling innenfor fagområdet 

 kan bidra til at kunnskap om karriereveiledning blir brukt og utviklet i arbeid med 
karriereveiledning i skolen / på egen arbeidsplass 

 har bevissthet og holdninger om etikk og juridiske aspekter og evner å møte etiske 
utfordringer og dilemmaer i yrkesutøvelsen på en forsvarlig måte 

 kan analysere og kritisk vurdere de utfordringer og muligheter som ligger i 
mangfoldsamfunnet når det gjelder utdanning, arbeid og sosialt liv 

Organisering av studiet 
Studiet kombinerer teoretiske, analytiske og praktiske tilnærmingsmåter. Det gjennomføres ni 
obligatoriske dagsamlinger i perioden. Undervisningsøktene vil være en kombinasjon av 
forelesninger og gruppearbeid.  
Studiet bygger på en pedagogikk der prinsippene om samarbeidslæring og kunnskapsdeling i 
organisasjoner inngår. Studentene tar selv ansvar for å legge til rette for nødvendig studiearbeid 
utenom de timeplanlagte samlingene. I tillegg til selvstudium og individuelle læringsprosesser 
legges det opp til stor grad av kunnskapsdeling studentene imellom. 
 
Biblioteket ved HSN tilbyr ved behov opplæring i bruk av bibliotektjenester, informasjonsteknologi 
og referansebruk i studiet.  
 
Forelesninger 
I studiet inngår det en rekke innføringsforelesninger i sentrale temaer. Det stilles krav om 
tilstedeværelse ved minst sju av de ni samlingene. 
 
Gruppearbeid ved samlinger 
Det forutsettes at studentene deltar i gruppearbeidet som tilrettelegges på dagssamlingene. 
Innholdet i dette gruppearbeidet tilpasses tema og varierer fra rollespill og praktisk trening av 
metoder til gruppearbeid knyttet til forelesningenes emner. 
 
Faglig nettverk 
Studentene etablerer nettverksgrupper med medstudenter på første samlingsdag, hvor de kan 
utveksle erfaringer og drøfte aktuelle faglige problemstillinger både på og mellom samlingsdagene. 
 
Obligatoriske arbeidskrav 

Studentene skal levere tre skriftlige arbeidskrav i løpet av studiet, ut fra gitte oppgavetekster og 
tidsfrister. Arbeidskravene skal godkjennes av veileder. For å kunne gå opp til muntlig 
avsluttende eksamen, må alle tre arbeidskrav være godkjent. 
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Veiledning 
Det vil bli gitt veiledning og tilbakemelding på arbeidsprosesser og/eller produkter i 
gruppeveiledning på dagsamlingene og via nettbasert kommunikasjon med veileder. 
Det er studentenes ansvar å sørge for avtaler om veiledning utover dette. Det er faglærers ansvar å 
legge til rette for at slike avtaler kan inngås. 
 
Praksis  
Studentene skal praktisere karriereveiledning på egen arbeidsplass mellom fellessamlingene, og de 
skal reflektere over egen praksis ut fra den teoretiske og analytiske kompetansen de tilegner seg. 
Studenter som ikke står i relevant arbeid under studiet oppfordres til å finne relevante veisøkere 
enten via kjente eller ved å «låne» veisøkere gjennom kollega eller medstudent. 
I arbeidskravene inviteres studentene til å bruke egne erfaringer. 

Litteratur 
Litteraturlisten omfatter 2000 sider, hvorav 1700 sider er felles obligatorisk pensum (se eget 
vedlegg) og 300 sider er selvvalgt pensum.  

Forsknings- og utviklingsarbeid 
Gjennom forelesninger og pensum vil studentene få kjennskap til forskning og utviklingsarbeid 
innenfor områdene karriereveiledning, ungdomskunnskap og skoleutvikling. 

Internasjonalisering 
Undervisning og pensum søker å tilføre studiet internasjonale perspektiver.  
Via arbeidsgiver og HSN vil studentene dessuten motta informasjon om aktuelle og relevante kurs 
og utvekslingsmuligheter mellom rådgivere/karriereveiledere i Norden og Europa i den grad slike 
tilbud utlyses i perioden. Studentene inviteres til å ta del i de relevante åpne arrangementene som 
arrangeres av Masterstudiet i Karriereveiledning ved HSN og Høgskolen i Innlandet. 

Vurdering 
Det avholdes muntlig avsluttende eksamen. Nærmere retningslinjer vil bli gitt.  
Studenten må oppfylle ulike obligatoriske arbeidskrav for å kunne framstille seg til avsluttende 
vurdering: 

 Ha deltatt på minst sju av de ni obligatoriske samlingene. Ved fravær utover dette må 
det i forkant gjøres særlige avtaler med fagansvarlig eller framlegges sykemelding 

 Ha levert alle arbeidskrav innen de frister som blir avtalt. Alle arbeidskravene må være 
godkjent før fremstilling til avsluttende eksamen.  

 
Karaktersystemet følger Eksamensforskriftens bestemmelser (A-F). 


