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Bakgrunn:

• NOU 2016:7, Norge i omstilling- karriereveiledning for individ og 
samfunn

• Nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKS)

• Konferanse i 2016 med søkelys på det samiske perspektivet i NKS, 
arrangert av Kompetanse Norge 

• På konferansen ble veiledning i samisk perspektiv nevnt som ett av 
flere punkt

• Åpningskonferansen til Karriere Finnmark 

• Søknad i 2017 om stimuleringsmidler fra kompetanse Norge til å 
gjennomføre prosjekt: Karriereveiledning til den voksne samiske 
befolkning



Prosjekt «Karriereveiledning til voksne med samisk 
bakgrunn»

• Hovedmål: Sikre et tilbud om karriereveiledning som ivaretar den samiske 
befolknings behov med utgangspunkt i deres språk og kultur. 

• Delmål: 

• Bedre samarbeid mellom ulike aktører. 

• Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetent 
arbeidskraft



Metode

Gjennomføring

• 5 tverrfaglige møter

• dybdeintervju 

• samtaler 

• gruppeveiledning

Målet med møtene

• informere om Karriere Finnmark og prosjektet

• Informasjonshenting

• erfaringsutveksling 



Karriereveiledning

«Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som 
skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i 
livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring 
og arbeid, og til å håndtere egen karriere.» (NOU 2016:7, s 17)



Funn – Karriere begrepet

• Lite brukt begrep

• Tradisjonell forståelse

• Karriereveiledning ikke kjent i samfunnet ennå

• «Det gode liv» - viktig verdivalg for det samiske folk



Funn – kultur og tradisjon (Árbevierru)

• Stedfast folkegruppe, tilhørighet til  familie, nettverk,  lukket kultur

• Veileder må ha kjennskap til samisk kultur og tradisjon 

• «Ávkkástallat» = gjøre seg nytte av noe
• Blant annet utnytte naturen ved å høste og sanke fra naturen. 

Indirekte inntjening: «Man kjøper ikke kjøtt på Rema 1000»

• «Birgejupmi» = måte å klare seg på
• Ikke bare yrke alene gir deg en funksjon i samfunnet – også 

hvordan man fungerer sosialt og klarer seg i samfunnet, slekten og 
i familien betyr noe. 

• Dette er en veldig viktig verdi hos dem. Det er en del av deres a’rbi
og a’rbevierru.



Funn - kompetanse
• Mye udokumentert og uformell kompetanse 

• Mange ufaglærte, lang fartstid uten formell kompetanse og/eller 
udokumentert yrkeserfaring

• Unge ufaglærte, spesielt innenfor reindrifta blant gutter

• Stort frafall i vidr.g.skole, spesielt i Karasjok og Kautokeino

• Manglende grunnleggende ferdigheter innen ikt, lesing, 
skriving og  regning, samt muntlige ferdigheter

• Krav til samisk kompetanse i mange stillinger



Språk

• Veileder bør kunne samisk, inngangsbillett og bedrer dialogen

• Tradisjonelt papirløst samfunn

• Fornorskning - knyttet til alder og geografi 
• Språket står sterkt indre strøk, variasjon fra vidde - hav 

• Tospråklighet – mest i den yngre generasjon

• Muntlig språk, forholdsvis nytt skriftspråk
• Skjema på to språk

• Naturlig bruk vs politisk krav til bruk av språk 

• Vanskelig i digitaliseringens tidsalder



Funn - kommunikasjon
• Kunne språket

• Bruke enklere språk 

• Relasjon

• Samtalemetodikk
• Speiling, direkte spørsmål, etc fungerer dårlig
• Indirekte-, reflekterende- og utfyllende spørsmål, 

gir bedre innpass
• «Gå rundt grøten, alle vet hvor skapet skal stå»

• Nonverbal kommunikasjon
• «den som tier samtykker» - motsatt i samisk kultur

• Ulikt samarbeid mellom aktører i fagfeltet



Næringsliv
• Variasjon i næringer i kommunene 

• Reindrift, fiskeri, offentlige arbeidsplasser, mange små enkeltmannsforetak

• Gir ulikt kompetansebehov – mange stillinger lyses ut med krav om utdanning.

• Stor arbeidsledighet, spesielt Kautokeino

• Manglende informasjon om framtidig yrkesbehov i befolkningen og 
kompetansebehov er det i samisk arbeidsliv?

• Dokumentasjonskrav

• Mulig å kombinere jobb - fritid

• Tradisjon for å ta utdanning varierer 
mellom geografi og næringer



Funn – kjennskap til Karriere Finnmark 
• Karriere Finnmark lite kjent 

• Hjelpere bør ha nærhet til folket

• Flyer/brosjyre

• Lenke på kommuner/samarbeidspartneres nettsider

• Nettside, 
• lite informasjon om muligheter for veiledning på samisk
• Forberedelse til time – mer synlig

• Mobil versjon ikke brukervennlig for samisk språklige

• Karriere Finnmark bør i fagfeltet være ressurssenter for hele landet i 
det samiske perspektiv

• Annonser i både aviser, sosiale medier og jungeltelegrafen



Takk for oss

www.karrierefinnmark.no

For flere innspill 
ta gjerne kontakt med oss

http://www.karrierefinnkark.no/

