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Innspill til læreplanfornyelse  
 

Catalysts er en forening som utvikler og gjennomfører mentorprogrammer i lokalsamfunn i 

flere steder i Norge. I dag er vi tilsammen 12 ansatte på kontorer i Oslo, Bergen og Fredrikstad. 

Vi har gjennomført mentorprogrammer i 5 fylker og nådd over 1400 ungdommer. Vi kobler 

sammen minoritetsungdom og ressurspersoner med én overordnet visjon: å skape et mer 

inkluderende samfunn - én relasjon av gangen. Vi jobber med å motvirke frafall og å bidra til 

inkludering og samhold mellom minoriteter og majoritet. Vår kjernekompetanse er mentoring, 

positiv psykologi og mangfold.  

 

Vi har besvart høringen elektronisk, men vil på denne måten tydeliggjøre bakgrunnen for vårt 

syn.  

 

Læreplan for utdanningsvalg 

Nettverk og sosial kapital er viktig da barn og ungdoms oppvekstvilkår er knyttet til hvilken 

sosial kapital de har. Sosial kapital består av ”sosiale nettverk og medlemskap i grupper som 

familie, venner, bekjente, kolleger, naboer, medstudenter, frivillig organisasjoner osv.” 

Gjennom å ha tilgang til ulike sosiale nettverk kan elevene sette seg i en posisjon som gagner 

dem senere. Dette kan være i form av at man bruker sine relasjoner for å eksempelvis skaffe 

seg en jobb. Innenfor nærmiljø og skole har det særlig effekt å fremme den sosiale kapitalen.  

 



 
Det å lære elevene viktigheten av å styrke sin sosiale kapital gjennom nettverksbygging, og gi 

dem ferdigheter i å bygge nettverk vil kunne gi elevene et viktig verktøy som de kan benytte 

senere i livet.  

 

Mentoring er en relasjon mellom unge mennesker og eldre, mer erfarne mennesker som gir 

ungdommene støtte og hjelper ungdommen å utvikles. De største positive effektene av 

mentoring er målt hos unge som kommer fra vanskeligstilt bakgrunn, der faktorer som 

fattigdom og mangel på stabilitet i hjemmet er prekært. Da er en ekstern voksenperson en 

viktig støttespiller i navigeringen av valg for fremtiden. Vi vet fra amerikanske studier at en 

mentors veiledning styrker både kompetanse og skolemotivasjon hos ungdom. 

 

En mentor vil ikke bare kunne bidra til å øke en elevs sosiale kapital, men og fungere som en 

veileder ved å vise til andre ressurser.  

 

Mentorrelasjoner, særlig de som er nære og vedvarende, har beviste positive effekter for unge. 

 

Med bakgrunn i dette har vi foreslått justeringer i læreplanen for Utdanningsvalg, da vi mener 

at den blir styrket av å inkludere nettverksbygging, og veiledning i en mentorrelasjon.  

Vi foreslår følgende endringer, og tillegg i kompetansemålene i læreplanen for utdanningsvalg:  

- Sammen med en mentor utforske utdanningsmuligheter, og gjøre rede for ulike 

utdanningsveier og hvilke yrkesområder de kan føre til. 

- Planlegge egen karriere, kunne se muligheter og omsette egne ideer til handling og valg, 

og reflektere med en mentor over konsekvenser av karrierevalg. 

- Reflektere over viktigheten av nettverksbygging, og reflektere over eget nettverk. 

- Reflektere over hvordan benytte eget nettverk for å motta veiledning til egne 

utdannings- og karrierevalg.  

I tillegg foreslår vi å dele opp foreslåtte kompetansemål, og justere dem til følgende: 



 
- Beskrive egne styrker og personlige egenskaper og interesser 

- Drøfte med en mentor hvordan egne styrker og personlige egenskaper og interesser kan 

settes i sammenheng med karriereønsker og livsmestring 

- Gjennomføre et intervju, og drøfte hvordan skrive en god CV og jobbsøknad med en 

mentor. 

 

 

Læreplanen for samfunnskunnskap-fellesfag 

Et av hovedformålene til samfunnskunnskap er å “gi eleven kompetanse til å bli engasjert og 

kritisk tenkende deltaker i samfunnet” videre å “utforske sin eigen identitet  samt å styrke 

elevene forståelse av seg selv, samfunnet de lever i og hvordan de kan påvirke sitt eget liv og 

framtiden”. 

 

Catalysts er bekymret for en manglende fokus på historisk og pågående diskriminering og den 

negative påvirkning det har på samfunnet. Diskriminering har en direkte negativ effekt på 

bærekraftig utvikling på individuelt, nasjonalt og globalt nivå. Bærekraftig utvikling handler om 

det økonomiske, miljømessige og det sosiale.  

 

Sitert direkte fra læreplanens del om medborgarskap og berekraftig utvikling , “Medborgarskap 

og berekraftig utvikling handlar om demokratisk medborgarskap, samfunns dimensjonen av 

berekraftig utvikling og korleis menneske samarbeider, organiserer seg og tek avgjerder i 

samfunnet”.  

 

Catalysts mener det er behov for å sikre at kunnskap og kompetanse om diskriminering og har 

følgende forslag til et nytt kompetansemål: 

● Utforsker ulike former av diskriminering på individ, samfunns og organisasjonsnivå og 

kunne forstå og beskrive tilsvarende samfunnseffekter 



 
 

Catalysts mener også at læreplanen ikke har tilstrekkelig fokus på elevenes evne til “utforskning 

[av] sin eigen identitet” samt å styrke elevenes forståelse av seg selv. I en studie i USA1  er det 

påvist at barn på en alder av tre til fire år viser kjønnsstereotypier, rasistiske fordommer og 

preferanse for egen rase.  

 

Alle har antagelser, stereotypiske fremstillinger og fordommer, bevisste og/eller ubevisste. I 

utvikling av identitet og selvinnsikt så er dette viktige begreper å lære. Nyere forskning om 

stereotypier 2 i en norsk kontekst illustrerer konsekvensen av å tenke i stereotypier for ulike 

grupper. Forskeren har plottet gruppene langs en “varmeakse” og en “kompetanseakse”. Dette 

gir et bilde av samfunnets overordnede syn på ulike grupper. På bakgrunn av dette er det verdt 

å spørre seg selv: Hvilke kulturelle stereotypier har jeg internalisert, og hvordan kommer disse 

til uttrykk i møte med andre og påvirker samfunnets overordnede syn?. 

 

Formålet er ikke at eleven skal være enige i eller avstøtende til bestemte antagelser, 

stereotypier eller fordommer, men forstår hva de er, hvor de kommer fra og hvordan det 

påvirker handling og atferd.  

 

 

 

Catalysts mener det er behov for å støtte elevene i å forstå egne antagelser, stereotypier og 

fordommer og har følgende forslag til kompetansemål: 

                                                
1 “The development of implicit intergroup cognition”, Dunham, Baronand Bamji 2008. 
https://sites.fas.harvard.edu/~mrbworks/articles/2008_TiCS.pdf 
2 https://psykologtidsskriftet.no/oppsummert/2015/11/norske-stereotypier?redirected=1 
 



 
● Reflektere og utforske egne antagelser, stereotypier, fordommer og hvordan det 

påvirker samhandling med andre på individ, samfunns- og organisatorisk nivå. 
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