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Rådsmøter 2018

FRNA FRDH FRSS FRTIP FRRM FRHO FREL FRBA
onsdag 28.feb x x x x

torsdag 01.mar x x x x

møterom møterom 3 møterom 4 møterom 5 møterom 10 møterom 10 møterom 3 møterom 4 møterom 5

onsdag 23.mai x x x x

torsdag 24.mai x x x x

møterom møterom 3 møterom 4 møterom 3 møterom 10 møterom 10 møterom 3 møterom 4 møterom 5

onsdag 24. okt* x x x x

torsdag 25. okt* x x x x

møterom møterom 10 møterom 4 Sinus møterom 10 Møterom 3 møterom 3 møterom 4 møterom 10

onsdag 05.des x x x x

torsdag 06.des x x x x

møterom møterom 3 møterom 4 møterom 5 møterom 10 møterom 10 møterom 3 møterom 4 møterom 5

*Sekretariatet vurderer å gjennomføre rådsmøtene 24 og 25 oktober i tilknytning til Yrkes NM på Hellerudsletta i Oslo

Merk! Alle møterom er reservert fra kl.10:00-16:00 på møtedagene

Auditoriet er reservert fra kl.10:00-12:00 alle møtedagene, for felles informasjon til de rådene som har møter på samme dag



Arena for kvalitet 2018

Utdanningsdirektoratet arrangerer Arena for kvalitet i 
fagopplæringen i Hamar 19. – 20. april 2018. 

Hovedtemaet for konferansen er «Lærer- og 
instruktørkompetanse», 

Utdanningsdirektoratet ønsker forslag til personer og 
tema/innlegg.



Dagsorden

Møteramme fellesdel: kl. 10.00 -11.45   
 
  

1. Fagfornyelsen og arbeid med kjerneelementer – Informasjon v/ Udir. 
Bakgrunnsinformasjon om arbeidet finner dere på: 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen 
 

2.  Sertifiseringskrav i bransjer – Hvordan påvirker dette læreplaner for fag? 
 

3. Lærling, mellom byggeplass og opplæringskontor 
Marit Lensjø (FRBA) har avlagt doktoravhandling i tema og vil informere 
om funn i arbeidet 
 

4.  Statistikk- Søkere til læreplass og godkjente kontrakter per 1. oktober 
 

5. Ny hjemmeside for SRY og faglige råd  



Kort om arbeidet med å fornye fagene i skolen, 
Oppfølging av stortingsmelding 28 (2015-2016)



Hvorfor en fornyelse av læreplanverket?

Læreplanverket skal fornyes fordi
• samfunnet endres – og da må 

også utdanningssystemet følge 
med

• mange elever har et for svakt 
faglig utbytte av opplæringen

• det er ikke god nok sammenheng 
mellom ulike deler av 
læreplanverket

• læreplanene for fag er for 
omfattende så det blir for lite tid 
til dybdelæring 



Hva skal gjøres – læreplaner for fag 

• Alle fagene i grunnskolen og de 
gjennomgående fagene i videregående 
opplæring skal gjennomgås og fornyes

• Tydeligere prioriteringer - dybdelæring - fagenes 
kjerneelementer

• Kompetansebaserte læreplaner, men tydeligere 
retning for valg av innhold 

• Struktur: Formål, hovedområder og 
kompetansemål skal videreutvikles 

• Bedre progresjon og sammenheng i fag og 
mellom fag





Akkurat nå



Vi er midt i arbeidet med å utvikle kjerneelementer i fag

«Kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, 
kunnskapsområder og uttrykksformer i faget. Kjerneelementene i et fag er det 
elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest 
betydningsfulle innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen ..» 
(meldingen)

«Innholdet i begrepet må videreutvikles med tanke på å gi rom for fagenes 
egenart»

«Kjerneelementene, de grunnleggende ferdighetene og de tverrfaglige 
temaene skal ses i sammenheng og utvikles i tråd med verdigrunnlaget…» 
(strategi for fagfornyelsen)



Hvorfor kjerneelementer? Tydeligere prioriteringer i fagene

Fagfornyelsen skal definere 
kjerneelementer i fag 

• Tydeligere prioriteringer i 
fagene og fordeling av 
innholdet mellom fag

• Det skal legges bedre til rette 
for elevenes dybdelæring

• Mer fordypning, forståelse og 
relevans

• Redusert omfang, men fortsatt 
høyt ambisjonsnivå



Status i kjerneelementarbeidet

• Vi har etablert grupper som 
jobber med kjerneelementene –
og er godt i gang med arbeidet 

• Vi har innarbeidet innspill på 
første skisse til kjerneelementer 
og la ut ny skisse 23. oktober

• Vi oppretter referansegrupper

• Vi har opprettet tverrgående 
gruppe og tiltak som skal sikre 
helhet  og sammenheng på tvers 
av fag



Mal for kjerneelementer i fag

Kjerneelementer i faget

(faglige, punktvis, ev kort setning)

Sentralt innhold i kjerneelementene

(innhold inkludert begreper, metoder, tenkemåter, 
kunnskapsområder og uttrykksformer i faget)

Progresjon/forventet læringsløp knyttet til kjerneelementene:

Hvilket innhold/perspektiver fra de tverrfaglige temaene mener kjerneelementgruppa er 
sentrale i faget? De tre tverrfaglige temaene er:
• bærekraftig utvikling

• demokrati og medborgerskap

• folkehelse og livsmestring

Kort utdypende tekst om tverrfaglige tema i faget:



Mal for kjerneelementer i fag  

Hvilke sider av de fem grunnleggende ferdighetene er relevante for faget når det 
gjelder: 
å kunne lese i faget 
å kunne skrive i faget
å kunne regne i faget
muntlig ferdigheter i faget
digitale ferdigheter i faget

Hvilket innhold/perspektiver fra verdigrunnlaget mener kjerneelementgruppa er 
spesielt relevante for faget? 



Hvordan legge til rette for relevans? Et eksempel

1.4 Skaperglede, 
engasjement og 
utforskertrang 
Skolen skal la elevene utfolde 
skaperglede, engasjement og 
utforskertrang, og la dem få 
erfaring med å se muligheter og 
omsette ideer til handling. 
1.5 Respekt for naturen og 
miljøbevissthet 
Skolen skal bidra til at elevene 
utvikler naturglede, respekt for 
naturen og klima- og 
miljøbevissthet. 

• Hva i dette utdraget fra 
overordnet del er relevant for alle 
fag?

• Hva er relevant bare for noen fag? 
I tilfelle for hvilke fag?





Dybdelæring
«Dybdelæring betyr at elevene 
gradvis og over tid utvikler sin 
forståelse av begreper og 
sammenhenger innenfor et fag. 
Overflatelæring, som legger vekt 
på innlæring av faktakunnskap 
uten at kunnskapen settes i 
sammenheng, står i kontrast til 
dybdelæring. 
Elevenes læringsutbytte øker når 
de gjennom dybdelæring utvikler 
en helhetlig forståelse av fag og 
ser sammenhengen mellom fag, 
samt greier å anvende det de har 
lært, til å løse problemer og 
oppgaver i nye sammenhenger.»

Kilde: Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse 



Dybdelæring
«Dybdelæring betyr at elevene 
gradvis og over tid utvikler sin 
forståelse av begreper og 
sammenhenger innenfor et fag. 
Overflatelæring, som legger vekt 
på innlæring av faktakunnskap 
uten at kunnskapen settes i 
sammenheng, står i kontrast til 
dybdelæring. 
Elevenes læringsutbytte øker når 
de gjennom dybdelæring utvikler 
en helhetlig forståelse av fag og 
ser sammenhengen mellom fag, 
samt greier å anvende det de har 
lært, til å løse problemer og 
oppgaver i nye sammenhenger.»

Kilde: Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse 



Ny kompetansedefinisjon for fagfornyelsen:

«Kompetanse er å tilegne seg 
og anvende kunnskaper og 
ferdigheter til å mestre 
utfordringer og løse oppgaver i 
kjente og ukjente 
sammenhenger og situasjoner. 
Kompetanse innebærer 
forståelse og evne til refleksjon 
og kritisk tenkning»



Ny kompetansedefinisjon for fagfornyelsen:

«Kompetanse er å tilegne seg 
og anvende kunnskaper og 
ferdigheter til å mestre 
utfordringer og løse oppgaver i 
kjente og ukjente 
sammenhenger og situasjoner. 
Kompetanse innebærer 
forståelse og evne til refleksjon 
og kritisk tenkning»



Vi skal jobbe åpent, involverende og samskapende



Vi ønsker innspill til arbeidet i flere omganger

• 6. September   første skisse på hva som skal være det viktigste i fagene 
publiseres.

• 27. september  frist for å gi tilbakemelding på skissene for alle 
interesserte

• 23. oktober    andre skisse på kjerneelementer publiseres på udir.no
• 10. november frist for å gi tilbakemelding på skissene 

• Feb./mars 2018 ferdige utkast publiseres på udir.no og alle kan gi innspill 
• Juni  2018            kunnskapsdepartementet fastsetter kjerneelementer i fag

• August 2018          læreplangrupper starter



Følg med og gi innspill!

Bred involvering og samskaping er 
viktig for et godt resultat: 
• Nettside:
https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

• Blogg:
http://udirbeta.udir.no/fagfornyelsen

Skisser til kjerneelementer i fag 
blir lagt ut i flere omganger.

Vi vil høre din mening!
https://www.udir.no/om-

udir/hoyringar/#151

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
http://udirbeta.udir.no/fagfornyelsen
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#151


Tre ting som påvirker læreplanene på yrkesfag

• endringer i tilbudsstrukturen 
(KD fastsetter ny tilbudsstruktur)

• forslag til gjennomgang av 
læreplaner i 
utviklingsredegjørelsene

(og eventuelt endringer som har 
kommet etterpå)

• ny overordnet del og elementer 
i fagfornyelsen 



Forholdet mellom fagfornyelsen og nye læreplaner på yrkesfag

Fagfornyelsen
Alle fagene i 

grunnopplæringen (1-10) og 
de gjennomgående fagene
(fellesfag på yrkesfag vgo) 

Fase 1
prosjekt

Forarbeid til 
læreplanutvikling

Fase 2 Læreplanutvikling

Nye læreplaner på yrkesfag
Alle programfagene i de  
yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene

Fase 1
prosjekt

Forarbeid til 
læreplanutvikling

Fase 2 Læreplanutvikling

De faglige 
rådene og SRY  
kan gi innspill 
og bidra i de 
åpne 
prosessene 
fagfornyelsen 
legger opp til

De faglige 
rådene og 
SRY 
involveres i 
planleggingen 
av prosessen 
og gjennom 
hele arbeidet

Ny overordnet del

• Utvikle kjerneelementer i 
fag

• Finne ut hvordan 
verdigrunnlaget og 
overordnet del skal 
integreres i fag

• Finne ut hvordan de 
grunnleggende 
ferdighetene og de 
tverrfaglige temaene skal 
integreres i fag

• Videreutvikle 
læreplanstrukturen

• Utforme retningslinjer for 
utvikling av læreplaner



Prosjektet nye læreplaner på yrkesfag

Vi skal
• planlegge prosessen i samarbeid med de faglige rådene

• avklare hva vi gjør med ønske om læreplanendringer på Vg3 og nye fag 
på Vg3 parallelt med prosjektet

• utarbeide kommunikasjonsplan og plan for involvering av interessenter
• avklare hvilke konsekvenser ny overordnet del og elementene i 

fagfornyelsen får for læreplanene på yrkesfag og sørge for beslutninger 
som blir førende for utvikling av læreplaner på yrkesfag

• sørge for at spørsmål om struktur og innhold i læreplanene er besluttet i 
samhandling med fagfornyelsen

• avklare når vi utvikler læreplaner på hhv. Vg1, Vg2 og Vg3, og når de ulike 
læreplanene skal gjelde fra (innføringstakt) og overgangsordninger

• ferdigstille planer for, og beslutte organiseringen av arbeidet med 
utviklingen av nye læreplaner på yrkesfag

• gjennomføre arbeidet i samarbeid med de faglige rådene



Framdrift

November og desember 2017:
Etablere prosjektgruppe og 
styringsgruppe
Planlegge fase 1 (forarbeid)
Våren 2018:
Gjennomføre fase 1 og 
planlegge videre arbeid
Høsten 2018:
Starte arbeidet med å utvikle 
læreplaner





Sertifiseringskrav i bransjer –
hvordan påvirker dette 
læreplaner for fag? 

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet 
til de faglige rådene, 
1. og 2. november 2017



Ulike kvalifikasjoner (sertifikater, autorisasjon eller bevilling) 

Kvalifikasjoner fagarbeidere må ha for å 
utøve yrket
a) utstedes av ulike myndigheter på 

bakgrunn av bestått fag- eller 
svenneprøve

b) utstedes av ulike myndigheter i løpet 
av Vg2 (i skole), under læretiden eller 
etter læretiden 

Kvalifikasjoner fagarbeidere kan eller bør 
ha for å utøve yrket
• utstedes av ulike myndigheter i løpet 

av Vg2 (i skole), under læretiden eller 
etter læretiden



Hvordan kommer kvalifikasjonene til uttrykk i læreplanene

• i hovedsak gjort ved at det vises til 
gjeldene regelverk i formålet eller i 
kompetansemålene

• henvisning til gjeldende forskrift i 
formålet

• inngår som en del av vurderingen i faget 
eller beskrives i vurderingsordningen

• innholdet i gjeldende forskrift ivaretas i 
kompetansemål

• ikke spesifikt uttrykt i læreplanene, 
men eleven, lærlingen eller 
fagarbeideren får kvalifikasjonen likevel



Når uttrykker vi kvalifikasjonen eksplisitt i læreplanen

…tja, si det…
…vi gjør det når 
• det er absolutte krav fra 

andre «organer» 
• fagarbeideren ikke kan utøve 

yrket sitt uten 
• elever ikke får læreplass
• det blir store ulikheter

mellom tilbudet til lærlinger 
og fagarbeidere 

…og så er det et 
kostnadsspørsmål også



Takk for oppmerksomheten!



Lærling, mellom byggeplass 
og opplæringskontor

Marit Lensjø 

7. november 2017

En doktorgradsstudie av fag- og yrkesopplæring i opplæringskontor og på byggeplass



Min bakgrunn

07.11.2017



Min motivasjon for arbeidet

Rørleggerfaget

• Utvendig og innvendig 
sanitæranlegg; 

• Tegning, beregning, betingelser, 
teknisk håndverk.

• Vannbårne energianlegg med ulike 
varmekilder; 

• Systemforståelse, tegning, beregning, 
teknisk håndverk.



Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 
Særløpsfag
Vg2 Byggteknikk
Vg2 Anleggsteknikk
Vg2 Overflateteknikk
Vg2 Tre-teknikk
Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk

Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
Taktekkerfaget
Rørleggerfaget

Vg3 Rørlegger
Lærebedrift 2 ½ år 

Rørleggerutdanningen i Kunnskapsløftet (LK06)



Masteroppgave  

Gjennomføring og innhold i rørleggerutdanningen i LK06

• Yrkesvalg  - 52% før Vg1 - 85% før Vg2

• Vg1 og Vg2 : Mest om andre yrker
• Ikke motiverende - ikke nyttig

• Lærerens/lærernes yrkesbakgrunn
• Smakebiter på mange yrker 

• Mangler kontekst – fravær av gjenkjennelser

• Rollemodeller – yrkesidentitet

«Jeg grudde meg til læretiden. Følte at jeg ikke hadde kunnskaper i rørleggerfaget»

07.11.2017



Læring og opplæring i rørleggerfaget

- en etnografisk studie av fag- og yrkesopplæring i opplæringskontor og på byggeplass

• Hvordan foregår læring og opplæring i samspillet mellom lærlinger, 
rørleggere og yrkesfaglærer i bedrift og opplæringskontor i 
rørleggerfaget?

07.11.2017



Individuell læring i praksisfellesskap
på byggeplass

Motivasjon
• Få ansvar – ta ansvar 

• Påvirke resultatet
• Faglig respekt - rollemodeller
• Engstelse for å mislykkes/ønske om å 

lykkes
• Mestring
• Selvtillit 

Kroppslighet
• Aktiv deltaker i fellesskapet
• Trene sanser, finger- og håndferdigheter, 

fysisk styrke
• Tidkrevende prosesser

• Tid til å gjenkjenne hva man kan
• Tid til å tenke logisk
• Tid til å bil kjent med materialene
• Tid til å prøve – å gjøre feil – å rette opp

07.11.2017

Hvis du lar dem prøve, så lærer dem. Hvis lærlingen bare står og følger med på at 
du kobler ett eller annet – så er det mulig han står og ser på, men tankene er et 
annet sted. Da tenker han på snowboard. Ja, eller damer… Men, lar du dem jobbe 
sjøl så husker han det. Du må slippe dem til. (Rørlegger)

Når jeg gjør ting sjøl, så lærer jeg mye fortere enn om jeg skal stå å se på det andre 
gjør. Det blir ikke så mye læringsutbytte av å se på at andre jobber […] ..uten at jeg 
får ta idet engang.. (Lærling)



Læring i samspill med rørleggere og med materielle omgivelser

• Være en del av noe større  - tidskampen

• Rollemodellene 
• Den yrkesfaglige diskursen
• Praksisbasert felles yrkeskunnskap 
• Arbeidsmiljø

• Betydningen av kompetanse
• Høyere status 
• Påvirke eget arbeid
• Drøfte med byggeledelse og andre fagarbeidere
• Styrke egen arbeidsplass

• Egen identitet
• Oppdage eget selv
• Yrkesstolthet 
• Planlegge egen framtid

«Når du skal lære bort faget så er 
det viktigste å ta seg tid. Jeg vet 
ikke om sjefen er enig i det, for 
alltid når du har med lærling så får 
du høre: Hvorfor brukte du så lang 
tid? Det tror jeg er et problem i de 
fleste firmaer. Har du med en 
lærling så går det ikke fortere, det 
går saktere. For ellers så har du 
med deg en håndlanger og det er 
noe annet. Lærlinger må du ha tid 
til.» (Rørlegger)

07.11.2017



Opplæringskontor i rørleggerfaget

Rammebetingelser
• Handlingsrom – med rørleggerfaget i sentrum
• Lærerkompetanse – rørfaglærer
• Samarbeid medlemsbedrifter

Mål
• Utdanne dyktige rørleggere 

• Oppdatert – følge utviklingen i rørbransjen 
• Håndverk med faglige begrunnelser
• Utover bedriftens produksjon – bredde/dybde i rørleggerfaget
• Rørleggerfaget i samfunnskontekst; 

• Bærekraft – vannressurser – energi/klima (sanitær- og varmeteknikk)

Innhold
• Gjenkjennelse – sentrale arbeidsoppgaver i rørleggerfaget
• Praktisk arbeid begrunnet i yrkesteori og tegning
• Faglige begreper

Yrkesfaglærer:

«Du kan ikke utdanne rørleggere uten å 
ha verktøy og materialer. […] For det er jo 
alfa-omega at hvis du skal undervise i 
noe, så må de gjøre oppgaver som de gjør 
ute i bedriftene.»

«Yrkesteori er ekstremt viktig. Det ligger 
tekniske beregninger bak alt av ting som 
blir utført i praksis. Det er alltid en 
begrunnelse for hvorfor og hvordan du 
skal utføre en ting.» 

7. november 2017



Læreforutsetninger – læreprosess – vurdering 

«Læreren, - han er flink til å forklare ting. Du må 

ha hue med deg. Når du får koble teorien på ting 

ute i praksis, da føler jeg det er lettere å skjønne. 

Og når vi kan sette teorien på ting som vi driver 

med her ute i verkstedet – som du igjen kan 

sette på ting når du er i jobb, - da skjønner jeg 

mye mer. Det vi har gjort på byggeplassen, og så 

har vi det samme her på opplæringskontoret. Da 

kjenner jeg det igjen og skjønner hvorfor vi 

gjorde det sånn eller sånn.» (Lærling)

• Situert og relasjonell læring
• Likhet og variabler

• Gjenkjennelser 
• Byggeplass – opplæringskontor 

• Lære og erfare innenfor samme praksis
• Yrkesfaglig diskurs - lærlinger

• Praksisrepertoar
• Praksisbasert felles yrkeskunnskap

7. november 2017



Byggeplassen og lærebedriften som kampfelt

Produksjons- og utviklingslogikker

• Produksjon, - framdrift/kostnader
• Logistikk – organisering av arbeid
• Maktkampene - Tidskampene 

• Arbeidskriminalitet
• Arbeidsinnvandring
• Sosial dumping
• Språkbarrierer
• Svart arbeid

• Bemanningsbransjen
• Korttidsansettelser - maktperspektiver

• Fra fagarbeid til samlebåndsindustri?

• Tid til læring/opplæring
• Fagkunnskap, - Yrkeskulturell arv 

• Bygningskulturell arv
• Infrastruktur

• Demokrati og medborgerskap
• Bærekraft
• Folkehelse og livsmestring

• Fag- og yrkesopplæringens 
framtid

7. november 2017





Søkere og godkjente kontrakter per 1.10
Inga Bilstad Brøyn
Oslo, 1 og 2. november 2017



Om statistikken – søkere til læreplass og godkjente kontrakter

• Andel søkere til læreplass som får læreplass

• Søkere med læreplass som førsteønske. Inkluderer også de som har 
skaffet læreplass på egenhånd uten å søke, og de som har fått læreplass 
men som egentlig hadde skoleplass som førsteønske

• Kontrakter med godkjentdato OG startdato etter 1. januar

• Publiseres månedlig fra september – endelige tall er per 31. desember

• Publiseres på www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk

http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk


Viktige presiseringer

• Ikke formidlingsstatistikk
• Kontrakter som faktisk er blitt godkjent

• Ikke det samme som antall nye lærlinger
• Fortløpende statistikk
• Godkjentdato – ikke startdato



Antall søkere til læreplass per 1. oktober



Antall søkere til læreplass per 1. oktober



Godkjente lærekontrakter – utvikling i antall



Godkjente lærekontrakter – utvikling i andel



Andel godkjente kontrakter (av antall søkere)



Utvikling i andel godkjente lærekontrakter per 1. oktober



Andel godkjente kontrakter (av antall søkere)



Andel godkjente lærekontrakter – fylke og utdanningsprogram



Detaljert statistikk



Flest lærlinger i privat sektor



Annen statistikk om fag og yrkesopplæring finner du i…

• https://skoleporten.udir.no/
• Lærlinger og nye lærlinger
• Lærlingundersøkelsen
• Fag- og svennebrev
• Gjennomføring av læretiden
• Sysselsetting av fagutdannede

• https://statistikkportalen.udir.no
• Fag- og svennebrev
• Lærebedrifter
• Lærekontrakter

https://skoleporten.udir.no/
https://statistikkportalen.udir.no/


Takk for meg!

E-post: ibb@udir.no
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