
EPISODE 2: Hva bør jeg tenke på, når jeg skal velge utdanning? 

Du finner podkasten HER 

Nøkkeltemaer:  

• Å finne sitt eget utgangspunkt

• Utforske mulighetene

• Lytt til råd og veiledning

Denne podkasten kan brukes som et utgangspunkt for karriereveiledning i videregående 
skole. 

Her kommer noen tips:  

LYTTE: Lytt til episode 2. Elevene kan lytte til denne episoden hjemme, eller den kan lyttes til 

sammen i et klasserom.  

GJØRE: 
• Utforsk mulighetene: Bruk verktøyene som finnes tilgjengelig på www.utdanning.no til å 

utforske hvilke muligheter som finnes. Verktøyet JOBBKOMPASSET er velegnet til dette.

• Hva jobber de med alle sammen? La elevene kartlegge sitt eget nettverk; hvilke ulike jobber 
dukker opp? Velg eventuelt tre av disse jobbene, og utforsk dem videre. Bruk gjerne 
Jobbkompasset (Utdanning.no - Jobbkompasset). Elevene kan presentere disse yrkene for 
hverandre.

• Yrker og utdanninger. (Krever fysisk oppmøte) Skriv ned ulike yrker eller utdanninger på 
store lapper/ark som legges på gulvet. Elevene skal fysisk plassere seg på/ved de ulike 
egenskapene med utgangspunkt i spørsmål du stiller. For eksempel:

o Hvilket yrke (eller utdanning) appellerer sterkest til deg akkurat nå?

o Tenk på en god venn. Hva slags yrke (eller utdanning) tror du han/hun ville trives i?

o Hvilket yrke (eller utdanning) kjennes mest uaktuelt akkurat nå?

o Hvilket yrke (eller utdanning) kunne jeg tenkt meg å prøve for en dag?

Når elevene plasserer seg kan du følge opp med spørsmål som inviterer til refleksjon 

i fellesskap. For eksempel: (vise til yrket/utdanningen eleven har plassert seg ved) 

o Hvilke egenskaper har du bruk for i dette yrket (eller utdanningen)?

o Hva med denne jobben (eller utdanningen) interesserer deg?

o Hvilke utfordringer tror du at du vil støte på i en slik jobb (utdanning)?

REFLEKTERE: 

• Tenk på de mulighetene (jobber/utdanninger) som akkurat nå virker mest interessante for 
deg. Hva er det som gjør at det er akkurat disse mulighetene du har landet på?

• Hvilke studie- eller yrkesretninger vet du veldig lite om? Er det verdt å utforske disse 
nærmere?

• Kjenner du noen som trives godt i jobben sin? Hvorfor tror du de trives?

https://www.usn.no/aktuelt/podkast/hva-skal-jeg-bli-og-hvordan-skal-jeg-bli-det
http://www.utdanning.no/
https://utdanning.no/jobbkompasset/



