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01.1.2018  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 
 
Vedtak: 
 

 
02.1.2018 Informasjon om mandatet til de faglige rådene  
 
De faglige rådene er rådgivende organ for utdanningsmyndighetene. De skal fremme behov og 
synspunkter fra arbeidslivet ovenfor myndighetene. Samarbeidet mellom Utdanningsdirektoratet 
og de faglige rådene er nedfelt i retningslinjene for samarbeid mellom Samarbeidsrådet for 
yrkesopplæring (SRY), faglige råd og Udir. De faglige rådene skal ha innflytelse på hele 
opplæringsløpet. Arbeidslivets kontinuerlige fornyelse gir det offentlige fagopplæringssystemet en 
utfordring i å holde tritt med endringene. Samfunnet er avhengig av opplæringstilbud som er 
attraktive både for elever og bedrifter. Et sterkt partssamarbeid er avgjørende for å sikre at 
opplæringstilbudene endres i takt med kompetansebehov i arbeidslivet. De skal fremme behov og 
synspunkter fra arbeidslivet ovenfor myndighetene. De faglige rådene skal ha innflytelse på hele 
opplæringsløpet. Arbeidslivets kontinuerlige fornyelse gir det offentlige fagopplæringssystemet en 
utfordring i å holde tritt med endringene. Samfunnet er avhengig av opplæringstilbud som er 
attraktive både for elever og bedrifter. Et sterkt partssamarbeid er avgjørende for å sikre at 
opplæringstilbudene endres i takt med kompetansebehov i arbeidslivet. 
 
Fagansvarlig orienterer om mandatet til de faglige rådene. 
 
Vedlagt: 

- Retningslinjer for samarbeid – SRY, faglige råd og Udir 
 

Forslag til vedtak: 
 FRIM tar saken til orientering 
 
 
03.1.2018 Konstituering av Faglig råd 
 
I henhold til mandat og retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og 
Utdanningsdirektoratet skal rådet konstituere seg selv. Rådet velger leder, nestleder og en 
representant til arbeidsutvalget.  
 
Det har vært tradisjon i rådene for at arbeidsutvalget er satt sammen av én representant fra 
henholdsvis arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og pedagogisk personell. 
 
 

Vedtak: 
 
 
04.1.2018 Forslag til møteplan for 2018 og 2019 
 
Sekretariatet har satt opp forslag til møtedatoer. Vi ønsker at rådet tar stilling til følgende 
møteplan for FRIM for 2019: 
 
 Faglig råd for IKT og 

medieproduksjon 
SRY-møter 

2018 12.desember 5.desember 
   
2019 13.februar 7.februar 
 24.april 11.april 
 11.september 6.juni 
 27.november 5.september  
  7.november  
  5.desember  
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Finnes det større arrangementer som gjør at vi bør endre noen av datoene? Dersom det skulle 
oppstå behov for flere møter enn det som er oppført i møteplanen kan rådene sende en 
begrunnet søknad om å avholde ekstra møter. Dersom rådene har forslag til endringer i 
møteplanen ber vi om at dere sender disse  
 
 Vedtak: 
 
 
 
05.1.2018 Presentasjon av anbefalingene fra den midlertidige gruppa  
 
Kunnskapsdepartementet (KD) vedtok i mars 2018 ny tilbudsstruktur for yrkesfagene i 
videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet skal implementere den nye tilbudsstrukturen. 
IKT og medieproduksjon (arbeidstittel) er ett av fire nye utdanningsprogram som vil starte opp 
skoleåret 2020-2021. Da dette er et helt nytt utdanningsprogram ønsket KD at Udir blant annet 
vurderte behovet for nye lærefag.  
 
I påvente av oppnevning av faglige råd for de nye utdanningsprogrammene, etablerte 
direktoratet fire midlertidige grupper. En egen gruppe for IKT og medieproduksjon ble etablert i 
mai 2018. Gruppa var sammensatt av personer med IKT og mediekompetanse og gjennomførte 
fem møter i perioden mai-september.  
 
Gruppa for IKT og medieproduksjon hadde følgende mandat:  
 

 Reflektere rundt innholdet i det nye utdanningsprogrammet, og hvordan det eventuelt 
påvirker fagene  

 Vurdere behov for nye lærefag og hvilke Vg2 disse skal bygge på  
 Vurdere om det er behov for enkelte kryssløp til Vg2 IKT-servicefag  
 Beskrive det sentrale innholdet i lærefagene ved å utarbeide en tekst om sluttkompetanse  
 Beskrive fagene i et samfunnsperspektiv  
 Gi refleksjoner rundt hvordan progresjonen bør være fra Vg1 til Vg2 og Vg3  
 Vurdere omfang av fag- eller svenneprøven  
 Vurdere navnet på utdanningsprogrammet, lærefaget og yrkesbetegnelser der nåværende 

navn er arbeidstitler 
 
Anbefalingene (vedlagt i sakspapirene) ble gitt i oktober 2018 fra gruppa til 
Utdanningsdirektoratet og skal gi et grunnlag for å utvikle læreplanene for det nye 
utdanningsprogrammet. Flere av medlemmene fra den midlertidige gruppa sitter også som 
medlemmer i Faglig råd for IKT- og medieproduksjon.  
 
Fagansvarlig orienterer innledningsvis om bakgrunnen for oppdraget og medlemmer fra den 
midlertidige gruppen presenterer utdrag av rapporten med fokus på sluttkompetansene for de 
nye lærefagene.  
 
Vedlagt: 

- Anbefalinger for det nye yrkesfaglige utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og 
medieproduksjon 
 
Vedtak 
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06.1.2018 Utvikling av læreplaner for IKT og medieproduksjon v/Ole Christian Norum 
 
Fra skoleåret 2020-21 skal den nye tilbudsstrukturen på yrkesfag være gjeldende. Arbeidet med 
å utvikle læreplanene startet høsten-2018. 15-16. oktober gjennomførte Utdanningsdirektoratet 
første læreplansamling for læreplangruppene på Vg1. Ansvarlig for utviklingen av læreplaner 
internt i Udir for utdanningsprogrammet. Ole Christian Norum orienterer om: 

 Status for læreplanarbeidet. 
 Fremdriftsplan for læreplanarbeidet. 

 
Vedlagt: 

- Fremdriftsplan  
- Retningslinjer for utforming av nasjonale og samiske læreplaner LK20 og LK20S 

 
 

Forslag til vedtak 
 Rådet tar saken til orientering 
 
 
 
07.1.2018 Valg av kontaktperson fra FRIM til å følge læreplanarbeidet 
 
Mandag 15. og tirsdag 16. oktober arrangerte Utdanningsdirektoratet oppstartssamling for 
læreplangrupper på Vg1. Kjersti Normann og Kristoffer Ryeng fra den midlertidige gruppa 
presenterte arbeidet fra den midlertidige gruppen for Vg1 læreplangruppa.  
 
Utdanningsdirektoratet ber rådet velge én kontaktperson for det videre læreplanarbeidet. 
Kontaktpersonen har ansvar for å ivareta at rådets innspill blir ivaretatt jf. Mandat for faglig råd. 
Kontaktpersonen fra faglig råd skal i samarbeid med Udir bidra i arbeidet med utvikling av 
framdriftsplaner for læreplanarbeidet, jamfør retningslinjer for samarbeid mellom SRY, Faglig råd 
og Utdanningsdirektoratet. 
 
Frist for tilbakemelding på kontaktperson til Utdanningsdirektoratet er 16. november 2018. 
 
Vedlegg:  
- Rollefordeling i læreplanutviklingen 
 
 Vedtak: 
 
 
 
08.1.2018 Møte med Norges Fotografforbund  
I forslaget fra den midlertidige arbeidsgruppa er Fotograflærefaget Vg3 foreslått integrert inn i 
nye lærefagene medieteknikkfaget og medieproduksjonsfaget. I begrunnelsen står det: 
 
«Fotograffaget har endret seg radikalt de siste tiårene. De fleste fotografer jobber i dag ikke kun med 
tradisjonelle stillbilder, men også med mange andre områder innen medieproduksjon. Det kan være levende 
bilder, innholdsproduksjon til nett, journalistisk innhold og så videre. Med bakgrunn i at fremtidens 
fotografer trenger en bredere kompetanse anbefaler derfor gruppa at fotografkompetansen inngår og 
videreutvikles i fagene medieteknikk og medieproduksjon.» 
 
Utdanningsdirektoratet skal sammen med medlemmer fra den midlertidige gruppa/Faglig råd 
gjennomføre et møte i andre halvdel av november med Fotografforbundet og Opplæringskontoret 
for fotostudier. Formålet med å møtet er å se på ivaretakelsen av fotofaget i de nye lærefagene.  
 
 
 Vedtak: 
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09.1.2018 Orienteringssaker 

- Innspill til årsplan for 2019 Faglig råd for IKT og medieproduksjon  
 

 
10.1.2018 Eventuelt  
 



Retningslinjer for samarbeid – SRY, faglige råd og Udir

ARTIKKEL |  SIST ENDRET: 14.09.2017

Gjeldende fra 2017

Innhold

1. Kort om partssamarbeidet på yrkesfagfeltet

2. Oppnevning

3. Mandater

4. Generelt om arbeid med endringsforslag

5. Endringer i tilbudsstrukturen

6. Endringer i læreplaner

7. Andre oppgaver

8. Organisering av arbeidet

1. Kort om partssamarbeidet på yrkesfagfeltet

I Norge er fag- og yrkesopplæringen en integrert del av den offentlige grunnopplæringen. Hovedmodellen

3.1 Mandat for samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)-

3.2 Mandat for faglige råd-

4.1 Grunnleggende prinsipper-

4.2 Dokumentere behovet for endring-

4.3 Utviklingsredegjørelser-

Side 1 av 22  

http://www.udir.no/


er to år i skole og to år i bedrift, men det finnes også mange andre opplæringsmodeller og kombinasjoner

av opplæring i skole eller i bedrift. De to læringsarenaene er likeverdige.

Trepartssamarbeidet om fag- og yrkesopplæringen handler om at arbeidslivets organisasjoner og

myndighetene sammen skal komme frem til gode løsninger. Organisasjonene kjenner behovet for

kompetanse i arbeidslivet, mens myndighetenes representanter kjenner nasjonale mål og vilkår som er satt

på politisk og administrativt nivå. Hensikten er at vi sammen skal komme frem til løsninger som på best

mulig måte ivaretar både individets, arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse.

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og de faglige rådene er rådgivende organ for

utdanningsmyndighetene. Retningslinjene er en utdyping av mandatet til rådene.

Retningslinjene beskriver hvordan samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet på

yrkesfagfeltet foregår. I retningslinjene beskrives rutiner for saksgang for saker som behandles både i

rådene og i Utdanningsdirektoratet, og hvordan rådenes og sekretariatets arbeid organiseres.

Internasjonale forpliktelser

Norge ratifiserte ILO-konvensjonen  av 23.06.1975 nr. 142 om yrkesrettledning og yrkesopplæring  i 1976.

Konvensjonen forplikter statene til å utforme og gjennomføre politikk, retningslinjer og tiltak på

yrkesveiledning og yrkesopplæring i samarbeid med arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner,

og med andre interesserte organisasjoner der dette høver seg. (art. 4 og 5).

I tilknytning til konvensjonen anbefaler ILO-rekommandasjon nr. 150 blant annet representasjon fra

arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner «i de organer som er ansvarlig for styringen av

offentlige opplæringsinstitusjoner og for tilsynet med deres virksomhet» (art. 69). Dagens lovregulering av

styringsordningen i fagopplæringen i Norge bygger i stor grad på dette utgangspunktet.

Norge har også særlig forpliktelser knyttet til urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur. Dette

er nedfelt i ILO-konvensjonen 169 om myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet. I

fagopplæringen er denne konvensjonen relevant for doudjifagene og reindriftsfaget.

Nasjonal lovgivning

Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring (SRY) og de nasjonale faglige rådene er rådgivende organ for

utdanningsmyndighetene. Stortinget sluttet i 2004 seg til at Utdanningsdirektoratet er sekretariat for SRY

og de faglige rådene.

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)

SRY  skal være et forum for dialog mellom departementet, partene i arbeidslivet, elev- og

lærerorganisasjonene og skoleeier. Det er departementet som fastsetter mandat for SRY. Mandatet

inneholder en nærmere beskrivelse av SRY sine oppgaver.

1 2

3
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De faglige rådene

Det skal også oppnevnes nasjonale faglige råd for fag- og yrkesopplæringen.  I bestemmelsen er det

fastsatt at hvert fag eller fagområde som kan ha læretid i bedrift skal være tilknyttet et faglig råd. Det er

etablert åtte faglige råd, ett for hvert utdanningsprogram. Utdanningsdirektoratet fastsetter mandat for de

faglige rådene etter delegasjon fra Kunnskapsdepartementet. Mandatet pålegger de faglige rådene

konkrete oppgaver i utformingen av fag- og yrkesopplæringen.

1) The International Labour Convention

2) ILO-rekommandasjon nr. 150

3) Se opplæringsloven § 12-1

4) Se opplæringsloven § 12-2

 

2. Oppnevning

SRY og de faglige rådene oppnevnes for inntil fire år.

Kunnskapsdepartementet oppnevner SRY, og har vedtatt nytt mandat for SRY for oppnevningsperioden

2017-2021 (se kapittel 3).

Kunnskapsdepartementet har delegert myndigheten til å oppnevne de faglige rådene til

Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har vedtatt nytt mandat for de faglige rådene for

oppnevningsperioden 2017-2021 (se kapittel 3).

Det tas forbehold om at det kan komme endringer i oppnevningsperioden, blant annet som følge av ny

tilbudsstruktur. Endringene kan få konsekvenser for mandat og sammensettingen av både faglige råd og

SRY.

Kunnskapsdepartementet (Utdanningsdirektoratet ved delegasjon) avgjør etter forslag fra SRY hvilke faglige

råd som skal oppnevnes, størrelsen på rådene, hvilke faglige felt det enkelte rådet skal dekke og mandat for

oppgavene .

Medlemmene og varamedlemmene i SRY og de faglige rådene oppnevnes etter forslag fra

organisasjonene. Medlemmene representerer en organisasjon, og har ansvar for at synspunkt som

fremmes er forankret i egen organisasjon. Medlemmene må jobbe aktivt for å innhente kunnskap fra

bransjen om endrede kompetansebehov. Hvert medlem har en oppnevnt vararepresentant og medlemmet

har ansvar for å ivareta dialogen dem imellom.

4

5
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Det er plikt til å la seg oppnevne til SRY og til de faglige rådene . Det betyr at den som blir oppnevnt, er

pliktig til å ta imot vervet. Personer som foreslås må være forespurt på forhånd, og deltakelsen må være

avklart med arbeidsgiver.

Medlemmene i de faglige rådene skal til sammen dekke hele kompetanseområdet som

utdanningsprogrammene består av. Organisasjonene som oppnevnes i rådene bør reflektere størrelsen på

lærefagene i utdanningsprogrammene målt i antall lærlinger.

SRY og de faglige rådene skal være sammensatt med minst 40 prosent av begge kjønn i de enkelte

rådene .

Rådsmedlemmene kan skiftes ut i løpet av oppnevningsperioden. Organisasjonen som er oppnevnt skal da

foreslå et nytt medlem. Sekretariatet kan be organisasjonene foreslå et nytt medlem dersom et medlem

gjentakende ganger ikke deltar i rådets arbeid.

5) Se opplæringsloven § 12-2

6) Se opplæringsloven § 12-7.

7) Se lov om likestilling mellom kjønnene § 13

 

3. Mandater

Mandatene under gjelder for oppnevningsperioden 2017-2021. Mandatene redegjør for rådenes oppgaver.

 

 

3.1 Mandat for samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i henhold til § 12-1 i

opplæringsloven og skal gi departementet råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. SRY

skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv, som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. SRY

skal være et forum for dialog mellom departementet, partene i arbeidslivet, elev- og lærerorganisasjonene

og skoleeier.

Det er departementet som fastsetter mandat for SRY. Mandatet inneholder en nærmere beskrivelse av SRY

sine oppgaver. Det tas forbehold om at det kan komme endringer i oppnevningsperioden, blant annet som

6
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følge av ny tilbudsstruktur. Endringene kan få konsekvenser for mandat og sammensettingen av SRY.

Norge ratifiserte ILO-konvensjonen av 23.06.1975 nr. 142 om yrkesrettledning og yrkesopplæring i 1976.

Konvensjonen forplikter statene til å utforme og gjennomføre politikk, retningslinjer og tiltak på

yrkesveiledning og yrkesopplæring i samarbeid med arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner,

og med andre interesserte organisasjoner der dette høver seg. Norge har også særlig forpliktelser knyttet

til urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur. Dette er nedfelt i ILO-konvensjonen 169 om

myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet. I fagopplæringen er denne konvensjonen

relevant for doudjifagene og reindriftsfaget.

SRY skal

Arbeide for å fremme yrkesfagenes status i arbeidslivet, og bedre tilgangen på læreplasser

Bidra til å utvikle fag- og yrkesopplæringen, inkludert karriereveiledning, slik at den ivaretar den

enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for kompetanse

Bidra til samarbeid mellom aktuelle aktører for fag- og yrkesopplæringen nasjonalt, regionalt og

lokalt, samt mellom bransjer og sektorer

Gi råd om fag- og yrkesopplæringens rolle i den samlede utdannings- og kompetansepolitikken

Ta initiativ til forskning og innovasjon i fag- og yrkesopplæringen

Gi råd om antall faglige råd og rådenes arbeidsområde og sammensetning

Ha en aktiv rolle i det internasjonale samarbeidet for å utvikle fag- og yrkesopplæringen

Sammensetting

SRY skal ha 14 medlemmer og være sammensatt av personlig oppnevnte representanter fra

arbeidstakerorganisasjonene (herunder lærerorganisasjoner), arbeidsgiverorganisasjonene, nasjonale og

regionale utdanningsmyndigheter og elever/lærlinger. Hvert medlem er oppnevnt for fire år av gangen og

skal ha en personlig vararepresentant. Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene skal til sammen

utgjøre flertallet i organet. Samarbeidsrådet konstituerer seg selv.

Forholdet mellom SRY og de faglige rådene

Det avholdes fellesmøter mellom SRY og tre representanter fra hvert av de faglige rådene etter behov.

Hensikten er å ivareta dialog mellom de faglige rådene og SRY om overordnede utfordringer. De faglige

rådene skal samarbeide med SRY i saker som er overordnede.

Delegering av oppgaver og etablering av arbeidsgrupper

SRY kan etablere egne arbeidsgrupper, og foreslå for Kunnskapsdepartementet og/eller

Utdanningsdirektoratet at det opprettes arbeidsgrupper eller utvalg. Organisasjonene betjener disse

arbeidsgruppene selv, men kan søke sekretariatet om bistand.

Sekretariat

•

•

•

•

•

•

•
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Utdanningsdirektoratet skal i samarbeid med ledelsen i SRY forberede saker til rådet, og ha ansvar for de

praktiske oppgavene i forbindelse med SRYs arbeid. Kunnskapsdepartementet deltar sammen med

ledelsen i SRY og Utdanningsdirektoratet i forberedelser til møtene.

3.2 Mandat for faglige råd

Formål

De faglige rådene er rådgivende organ for statlige utdanningsmyndigheter. De skal fremme behov og

synspunkter fra arbeidslivet ovenfor myndighetene. De faglige rådene skal ha innflytelse på hele

opplæringsløpet.

Arbeidslivets kontinuerlige fornyelse gir det offentlige fagopplæringssystemet en utfordring i å holde tritt

med endringene. Samfunnet er avhengig av opplæringstilbud som er attraktive både for elever og

bedrifter. Et sterkt partssamarbeid er avgjørende for å sikre at opplæringstilbudene endres i takt med

kompetansebehov i arbeidslivet.

Partssamarbeidet i fagopplæringen er forankret i nasjonal lovgivning og internasjonale forpliktelser.

Samarbeidet skjer gjennom ulike konstellasjoner på ulike forvaltningsnivå. Organisasjonene kjenner

behovet for kompetanse i arbeidslivet, mens myndighetene kjenner nasjonale mål og vilkår som er satt på

politisk og administrativt nivå. Hensikten er at vi sammen skal komme frem til løsninger som på best mulig

måte ivaretar individets, arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse.

Hvert fag eller fagområde som har læretid i bedrift, samt yrkeskompetansefag, skal være knyttet til et faglig

råd. Rådene bidrar til å utvikle fag- og yrkesopplæringen innen de respektive fag og tilgrensende

fagområder.

Gjennom samarbeid med myndighetene får de faglige rådene innsyn i ulike hensyn og prosesser som

myndighetene er satt til å ivareta. De faglige rådene er bindeledd mellom myndighetene og

organisasjonene, og skal sikre at informasjonsflyt og kompetanseoverføring går begge veier. Rådene skal

samarbeide seg imellom i saker som berører flere råd, og med SRY i saker som er overordnede.

Oppgaver

De faglige rådene skal identifisere behov i arbeidslivet for kvalifiserte fagarbeidere, og foreslå løsninger

som kan bidra til å heve kvaliteten på opplæringen og inntaket av lærlinger.

De faglige rådene har et særskilt ansvar for å fremme forslag  til endringer i læreplaner og tilbudsstruktur

på Vg1, Vg2, og Vg3. 

Faglig råd skal ha avgjørende innflytelse på det faglige innholdet i læreplaner på Vg3. Dette innebærer at

myndighetene skal legge til rette for å iverksette forslag til endringer i læreplaner på Vg3 dersom de ikke er

i strid med opplæringslov eller forskrift, de ikke har større økonomiske konsekvenser og ikke har

8
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vesentlige konsekvenser for innhold eller struktur på Vg1 og Vg2. Myndighetene skal legge særlig stor vekt

på de faglige råds forslag til endringer i tilbudsstrukturen på Vg3.

Beslutningsmyndigheten ligger hos Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

En gang i løpet av oppnevningsperioden skal faglige råd utarbeide en redegjørelse for den faglige

utviklingen og om endringer i bransjen som får betydning for utdanningstilbudet. Arbeidet skal baseres på

bransjekunnskap, tilgjengelig forskning, analyser og prognoser.

I tillegg har faglige råd ansvar for å foreslå sakkyndige til NOKUTs arbeid med godkjenning av utenlandsk

utdanning, samt foreslå medlemmer til læreplangrupper og nasjonale klagenemder.

Sammensetning, oppnevning og organisering

De faglige rådene oppnevnes for inntil fire år av gangen.

De faglige rådene skal være sammensatt av like mange representanter fra arbeidstaker og arbeidsgiver.

Skoleeier skal være representert i rådene. Pedagogisk personell og elever skal også være representert i

rådene.

I forståelse med faglige råd, kan rådene suppleres med andre organisasjoner i de tilfeller nødvendig

kompetanse ikke kan hentes fra partene i arbeidslivet. Observatører fra statlige myndigheter tilknyttet det

enkelte faglige råd kan oppnevnes ved behov. Statlige utdanningsmyndigheter er ikke representert.

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet kan de faglige rådene ved behov trekke inn ytterligere

spisskompetanse. Organisasjonene må selv dekke tapt arbeidsfortjeneste for eventuelle arbeidsgrupper.

Utdanningsdirektoratet dekker utgifter til reise og opphold.

De faglige rådene konstituerer seg selv.

Utdanningsdirektoratet er sekretariat for de faglige rådene.

8) Forslagene skal være i tråd med retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og

Utdanningsdirektoratet og gjeldende retningslinjer for utvikling av læreplaner og endringer i tilbudsstruktur.

 

4. Generelt om arbeid med endringsforslag
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4.1 Grunnleggende prinsipper

Hvert fag eller fagområde som har læretid i bedrift, samt yrkeskompetansefag, skal være knyttet til et faglig

råd. Partene i arbeidslivet skal gjennom de faglige rådene ha innflytelse på hele opplæringsløpet.

Mandatet til SRY innebærer at rådet skal ha et strategisk perspektiv. SRY kan foreslå endringer innenfor alle

områder som omfatter fag- og yrkesopplæringen, men rådets ansvar relaterer seg til overordnede og

tverrgående problemstillinger.

Mandatet til faglig råd gir faglige råd et særlig ansvar for å fremme endringer i tilbudsstruktur og

læreplaner, men rådene kan foreslå endringer innenfor alle områder som omfatter fag- og

yrkesopplæringen. Endringsforslag fra rådene kan fremmes når som helst, uavhengig av tidspunkt i

oppnevningsperioden.

Mandatet fastslår at de faglige rådene skal ha avgjørende innflytelse på det faglige innholdet i læreplaner på

Vg3. Dette innebærer at myndighetene skal legge til rette for å iverksette forslag til endringer i læreplaner

på Vg3 dersom de ikke er i strid med opplæringslov eller forskrift, de ikke har større økonomiske

konsekvenser og ikke har vesentlige konsekvenser for innhold eller struktur på Vg1 og Vg2. Myndighetene

skal legge særlig stor vekt på de faglige råds forslag til endringer i tilbudsstrukturen på Vg3.

De faglige rådene kan i forslag på Vg3 være involvert i hele saksforberedelsen som leder frem til vedtak i

Utdanningsdirektoratet eller til anbefaling til Kunnskapsdepartementet. Dette beskriver vi nærmere i

kapittel 5 og 6.

For fag som gir yrkeskompetanse etter tre år i skole og for avviksfagene som gjennomfører tredje år i

skole må også skoleeiers mulighet til å gi opplæring i læreplanen vektes høyt.

Krav om utredning og høring

Både læreplaner og tilbudsstruktur har forskriftstatus. Ved endringer er det derfor krav om at forslagene er

godt utredet, og at aktuelle instanser har fått mulighet til å uttale seg i form av en høring, jf.

forvaltningsloven § 37 og utredningsinstruksen.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide et beslutningsgrunnlag, og må påse at

utredningsinstruksen blir fulgt. Utredningen skal være så omfattende og grundig som nødvendig. I de

enkelte tilfeller vil det være en vurdering om hvorvidt endringsforslaget reiser viktige prinsipielle spørsmål,

hvor vesentlige tiltakets virkninger forventes å bli og den tiden som står til rådighet.

Det aktuelle faglige rådet knyttet til det eller de utdanningsprogrammene som endringsforslaget

omhandler, rådgir Utdanningsdirektoratet direkte i prosessen. Saker av mer overordnet og prinsipiell

karakter skal forelegges SRY. Myndighetene skal rådføre rådene i utredningsarbeidet, det vil si før
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endringsforslag sendes på høring og vedtas.

Ved endringer i lov og forskrift blir forslag sendt på offentlig høring, slik at alle berørte parter får anledning

til å uttale seg, og blir gjort oppmerksomme på at det kan komme en endring. Høringen skal normalt vare i

tre måneder, og ikke mindre enn seks uker.

Beslutninger

Tilbudsstruktur og læreplaner fastsettes av sentrale myndigheter, også for den delen av opplæringen som

foregår i bedrift eller virksomhet.

Utdanningsdirektoratet har delegert myndighet til å fastsette læreplanene i programfagene i yrkesfaglige

utdanningsprogram. For læreplanene i fellesfagene og for endringer i tilbudsstruktur, er

Utdanningsdirektoratet saksforberedende organ, mens endringene fastsettes av Kunnskapsdepartementet.

Saker som omhandler lov og forskrift, saker som bryter med eksisterende rammer og prinsipper, eller som

på en annen måte har en politisk karakter, vil sendes til Kunnskapsdepartementet for behandling. For saker

som må forelegges Stortinget må det påregnes noe mer forarbeid og lengre saksbehandlingstid.

Dersom det oppstår uenighet mellom direktorat og faglig råd i spørsmål som angår læreplaner, skal saken

legges frem for Kunnskapsdepartementet. I spørsmål om tilbudsstruktur blir Kunnskapsdepartementet

involvert i alle saker ettersom de fastsetter endringene. En eventuell uenighet skal fremkomme av

saksgrunnlaget.

4.2 Dokumentere behovet for endring

Rådene skal formulere endringsforslag skriftlig. Utdanningsdirektoratet og partene i arbeidslivet har ansvar

for at nødvendig informasjon er tilgjengelig.

Punktene vi lister under er i henhold til utredningsinstruksen, og beskriver hva slags informasjon

Utdanningsdirektoratet etterspør for å behandle endringsforslag i læreplaner og tilbudsstruktur. Punktene

kan også være relevante for andre typer forslag.

Hvert punkt bør belyses så godt som mulig, men det vil avhenge av sakens omfang og kompleksitet hvor

mye informasjon som er nødvendig.

I en utredning må myndighetene belyse hvilke konsekvenser endringen har for arbeidslivet og bedrifter, for

skoleeier/fylkeskommunene og for elevene og lærlingene.

Dokumentasjonen skal bygge på bransjekunnskap, tilgjengelig forskning, analyser og prognoser.

Eksempler på informasjon som etterspørres

Hvem foreslår endringen? Hvem er det som søker om endringen og er det flere aktører som•
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stiller seg bak forslaget? Har forslaget støtte fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden? Har

forslaget støtte fra andre aktører som skoleeier og pedagogisk personell?   Hva er problemet, og

hva vil vi oppnå? En beskrivelse av problemstillingene og refleksjoner rundt årsaker til hvorfor det

er slik. For eksempel: ny teknologi, nye arbeidsmetoder, relevans i arbeidslivet etc.

Hvilke tiltak er relevante? Beskriv hvilke løsninger som har vært vurdert.

Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor? Her beskrives forslaget, det vil si, hva som er den

foreslåtte løsningen. Modeller eller figurer som illustrerer endringen kan være særlig nyttige for

endringer i tilbudsstruktur.

Er det noen konsekvenser for andre deler av opplæringsløpet (innhold eller struktur)?

Dersom endringen har konsekvenser for struktur eller innhold i andre deler av opplæringsløpet

må det beskrives. Det kan også være relevant å si noe om det er grenseflater mot andre

fagområder eller lærefag.

Hvem blir berørt av endringene, og hvordan? Hva er de positive og negative virkningene av

tiltakene, og hvem blir berørt? Avhengig av type forslag kan det handle om antall elever/lærlinger

eller antall fagarbeidere og bedrifter som knyttes til dette fagområdet. Hvordan blir skoleeier

berørt? Er det noen konsekvenser for skoleeiers mulighet til å tilby alternativt Vg3 i skole for

elever som ikke får læreplass?

Hva er forutsetningene for en vellykket implementering? Hvilke mulige konsekvenser

eller utfordringer er det for fylkeskommunen/skoleeier, for eksempel knyttet til

lærerkompetanse, utstyr eller mulighet for å gi opplæring? Er det noen regionale forskjeller i

hvor tilbudet vil kunne gis?

4.3 Utviklingsredegjørelser

Én gang i løpet av oppnevningsperioden skal de faglige rådene levere en utviklingsredegjørelse. Det er en

rapport som redegjør for den faglige utviklingen og om endringer i bransjene som får betydning for

utdanningstilbudet.

Utdanningsdirektoratet uformer bestillingen til de faglige rådene og setter en frist for arbeidet. Bestillingen

vil også inneholde beskrivelse av aktuelle tema og spørsmål som myndighetene særlig ønsker at de faglige

rådene svarer på.

5. Endringer i tilbudsstrukturen

Gjeldende tilbudsstruktur for fag- og yrkesopplæringen publiseres i rundskriv, gjeldende rundskriv heter

Udir-1-2017, vedlegg 2 .

Tilbudsstrukturen for yrkesfagene er alle de ulike utdanningsprogrammene, Vg2-tilbud, lærefag og

yrkeskompetansefag som blir tilbudt elevene som velger fag- og yrkesopplæring.

•

•

•

•

•
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De faglige rådene skal ta stilling til tilbudsstrukturen fastsatt på nasjonalt nivå, samt følge aktuelle

utprøvinger og forsøk.

Endringsforslag i tilbudsstrukturen kan komme fra faglige råd, men også fra enkeltorganisasjoner,

fylkeskommuner, opplæringskontor og andre. Myndighetene kan også foreslå endringer i tilbudsstrukturen.

Mulig grunnlag for å gjøre endringer 

Tabellen under viser eksempler på hva som bør ligge til grunn for å gjøre ulike typer endringer i

tilbudsstrukturen. Avhengig av type sak vil argumenter og grunnlag variere. Tabellen er derfor ikke

uttømmende, og vil kunne endres over tid.

Type endringsforslag Mulig grunnlag for å gjøre endringer

Diverse  

Navneendring Et nytt navn oppleves som mer korrekt, er mer dekkende eller gir

mer mening.

Bakgrunnen kan f.eks. være ny teknologi eller innovasjon på området.

Vil kunne styrke rekrutteringen til faget.

Kryssløp Ser en faglig fordel av å rekruttere elever fra andre fagområder.

Det er tilstrekkelig med felleskomponenter mellom læreplanene til at

elevene har forutsetninger for å følge opplæringen i det Vg2-løpet

eller lærefaget/yrkeskompetansefag han eller hun er tatt inn på.

Endre opplæringsmodell

(eks. 2+2, 1+3)

En annen opplæringsmodell vil tilfredsstille kompetansebehovet på

en bedre måte.

Større deler av opplæringen bør skje på skolen/i bedrift fordi det er

vanskelig å gi en faglig forsvarlig opplæring i gjeldende modell.

Opplæringsmodell må ha rammer som er gjennomførbare for

skoleeier.

Flytting av

fag/fagområder

Innholdet i opplæringen har endret seg slik at fagområdet har en

sterkere tilhørighet med andre utdanningsprogram/Vg2-løp.

En flytting gir elevene økt læringsutbytte/bedre faglig progresjon.

Statistikk på eksiterende kryssløp viser at majoriteten av elevene

kommer fra et annet utdanningsprogram/Vg2-løp.
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Vg1  

Endringer på Vg1

(Splitting, flytting av

fagområder, nye

utdanningsprogram)

Gir elevene bedre forutsetning for faglig progresjon til Vg2-løpene.

Gir større grad av felleselementer mellom fagene som gir bedre

muligheter til en yrkesrettet opplæring.

Bidrar til et likeverdig opplæringstilbud i hele landet.

Vg2  

Nye Vg2-løp Nytt/nye lærefag eller yrkeskompetansefag gir behov for nytt Vg2-

løp.

Eksisterende Vg2 gir ikke elevene en riktig faglig progresjon til Vg3.

Gir et stort nok elevgrunnlag for at det opprettes tilbud.

Sammenslåing av Vg2 Endrede kompetansebehov, f.eks. at utviklingen innen fagområdene

tilsier økt behov for breddekompetanse.

Gir et stort nok elevgrunnlag for at det opprettes tilbud (flere steder).

Oppsplitting av Vg2 Utviklingen innen fagområdet tilsier økt behov for spesialisering.

Innholdet i læreplanene er så omfattende at oppsplitting gir en mer

faglig forsvarlig opplæring.

Gir en større grad av felleselementer i fagene som gir bedre

muligheter for en yrkesrettet opplæring.

Gir likevel et stort nok elevgrunnlag for at det opprettes tilbud.

Vg3  

Nytt lærefag Et dokumentert behov for kompetansen, med anslag over antall

læreplasser og behovet for faglærte i de kommende årene. Dette

uttrykkes gjerne i form av intensjonsavtaler med aktuelle bedrifter.

Tilfredsstille riktig nivå for et lærefag (EQF-nivå 4).

Det skal være mulig å utøve yrket etter avlagt fag- eller svennebrev,

dvs. at kompetansen er anerkjent i arbeidslivet.

Vesentlige deler av opplæringen overlapper ikke med beslektede

tilbud.

Slå sammen lærefag Vesentlige deler av opplæringen overlapper med andre lærefag.
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Endrede kompetansebehov, f.eks. at utviklingen innen fagområdene

tilsier økt behov for breddekompetanse.

Oppsplitting av lærefag Oppsplitting gir økt læringsutbytte.

Det er behov for mer spesialisering i faget.

Krav til en viss breddekompetanse opprettholdes.

Nedleggelse av lærefag Det er ikke avlagt fagprøver og har ikke vært søkere til læreplass flere

år på rad.

Behovet for kompetansen i arbeidslivet er der ikke lengre eller er

svært begrenset.

Bedrifter etterspør heller andre beslektede fagbrev eller annen

kompetanse.

Bakgrunnen kan f.eks. være at produksjonen har endret seg, at

teknologien har endret seg eller at arbeidsdelingen i bedriften har

endret seg.

Verneverdige fag har særegne forhold som vil gi andre kriterier,

særlig hensyn knyttet til kulturarv.

Saksgang for endringer i tilbudsstrukturen

For endringer i tilbudsstrukturen er Utdanningsdirektoratet saksforberedende organ og endringene vedtas i

Kunnskapsdepartementet.

Forslag om en endring kan komme fra faglig råd, men forslag kan også fremmes fra enkeltorganisasjoner,

fylkeskommuner, opplæringskontor eller andre. Myndighetene kan også fremme forslag til endring. Det

betyr at saken ikke nødvendigvis er forankret både hos arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene når

den foreligger.

Utdanningsdirektoratet involverer faglig råd i saksbehandlingen av endringsforslag i tilbudsstrukturen. De

relevante rådene blir bedt om å uttale seg i form av en begrunnet tilrådning og med relevant

tilleggsinformasjon til saken.

Dersom det er uenigheter mellom faglige råd og Utdanningsdirektoratet i saksforberedelsen, skal dette

fremgå i oversendelsen av anbefalingen til Kunnskapsdepartementet.

Spesielt for endringer i tilbudsstrukturen på Vg3
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Myndighetene skal legge særlig stor vekt på forslag fra de faglige rådene om endringer på Vg3. For

endringer på Vg3 skal også de faglige rådene kunne delta i flere deler av saksforberedelsen.

Det betyr at faglig råd skal involveres i

    a) Utformingen av en anbefaling til Kunnskapsdepartementet

Rådene vurderer selv fra sak til sak i hvor stor grad de ser det hensiktsmessig å involveres i

    b) Utformingen av høringstekster

    c) Oppsummeringen av høringen og utforming av endelig anbefaling til Kunnskapsdepartementet

Forslag om endret tilbudsstruktur varierer ofte svært mye i karakter, omfang og kompleksitet. Det er derfor

vanskelig å beskrive konkret hvordan en saksgang vil være i alle tilfeller, men vi har med punktene over

noen grunnleggende prinsipper for tidspunkt i prosessen hvor de faglige rådene skal involveres. I

illustrasjonen under er dette markert med a, b og c tilsvarende punktene over.

Slik er saksgangen (Vg3)

1. Udir mottar endringsforslag

2. Udir gir en første vurdering om det foreligger nok informasjon. Faglig råd gir en anbefaling

3. Udir saksbehandler forslaget og utformer i samarbeid med faglig råd en anbefaling til KD (a)

4. KD beslutter om forslaget skal sendes på høring

5. Udir og faglig råd sender forslaget på høring (b)

6. Udir og faglig råd oppsummerer høringen. Sender anbefaling til KD (c)

7. KD fastsetter endringen

8. Implementering. Udir og faglig råd informerer om endringen
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9) https://www.udir.no/laring‐og‐trivsel/lareplanverket/fag‐og‐timefordeling/

6. Endringer i læreplaner

Læreplaner for fag har forskriftstatus og inneholder forpliktende kompetansemål som beskriver nasjonale

forventninger til hva eleven skal mestre i fagene.

Læreplaner for fag inneholder beskrivelser av formål og hovedområder, omtaler av grunnleggende

ferdigheter, kompetansemål og bestemmelser for sluttvurdering i faget. For å synliggjøre sammenheng,

helhet og progresjon i grunnopplæringen er læreplaner for fag gjennomgående for grunnskolen og

videregående opplæring der det er mulig.  

Målformuleringene i læreplanen skal være egnet som grunnlag for dialog mellom alle aktørene som er

involvert i opplæringen.

Gjeldende styringsdokumenter skal legges til grunn når læreplaner for fag utformes eller revideres. Det er
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blant annet meldinger og innstillinger til Stortinget, samt lover og forskrifter som omtaler læreplaner.

Generelt om læreplanprosesser

Partene i arbeidslivet skal gjennom de faglige rådene ha innflytelse på hele opplæringen i faget. I tråd med

mandatet skal de faglige rådene ha avgjørende innflytelse på det faglige innholdet i læreplaner på Vg3.

Endringsforslag i læreplanene kan komme fra faglige råd, men også fra enkeltorganisasjoner,

fylkeskommuner, opplæringskontor og andre. Myndighetene kan også foreslå endringer i læreplanene.

Gjennom de faglige rådene skal partene på ethvert tidspunkt i læreplanprosessen kunne gi råd og innspill.

Faglige råd skal foreslå endringer i læreplaner. Behovet for endring skal begrunnes

Utdanningsdirektoratet skal starte arbeidet når behovet for endringen er godt dokumentert

Utdanningsdirektoratet har det formelle ansvaret for fastsetting av læreplanene

Faglig råd skal foreslå medlemmer til læreplangrupper. Utnevningen gjøres av Utdanningsdirektoratet.

Boks A sier mer om arbeidet i en læreplangruppe.

En læreplangruppe skal samlet sett inneha følgende kompetanse:

Faglig oppdatert i gjeldende fag

Fremtidsrettet og oppdatert på nye trender, også internasjonalt Læreplankompetanse

Medlemmene i en læreplangruppe arbeider på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Dette

innebærer at læreplangruppene må jobbe etter:

Gjeldende styringsdokumenter, som meldinger og innstillinger til Stortinget, samt lover

og forskrifter som omtaler læreplaner

Føringer gitt i arbeidsavtalen med Utdanningsdirektoratet

Retningslinjer for læreplanutvikling

Rammeverket for grunnleggende ferdigheter

Kvalifikasjonsbeskrivelsene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (NKR) 

A. Arbeidet i en læreplangruppe

Boks B gir en oversikt over de ulike fasene i en læreplanprosess. De faglige rådene skal bidra til

beslutningsprosessen i hele rekken av handlinger som fører frem til vedtak.

•

•

•
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1. Identifisere/definere problemet

Ulike aktører i bransjene identifiserer et behov for å gjøre endringer i en læreplan. Behovet

meldes til faglig råd som vurderer hvordan de ønsker å ta innspillet videre. Faglig råd fremmer

forslag til Utdanningsdirektoratet som vurderer forslaget. I noen tilfeller ber

Utdanningsdirektoratet om mer informasjon. I tilfeller hvor aktører henvender seg direkte til

Utdanningsdirektoratet, skal faglig råd rådføres før det settes i gang en endringsprosess.

2. Innhente informasjon

Innhenting av informasjon foretas først av forslagsstiller. Forslag om endring skal tilfredsstille

dokumentasjonskrav som beskrevet i kapittel 4. Videre i prosessen er det læreplangruppene

som er hovedaktør for informasjonsinnhenting.

3. Vurdere alternativer

Arbeidet i læreplangruppene handler i stor grad om å vurdere ulike alternativer. Når

læreplangruppen har levert sitt endelige forslag vil Utdanningsdirektoratet og faglig råd

forberede og oppsummere en offentlig høring.

4. Fatte beslutning

Læreplaner fastsettes av Utdanningsdirektoratet. Før fastsetting av læreplanen blir dokumentet

behandlet i faglig råd.

5. Ny praksis

Faglig råd skal bidra til implementering av ny læreplan gjennom sitt nettverk.

B. Fasene i en læreplanprosess

Spesielt om utvikling av og endringer i læreplaner på Vg3

I arbeidet med utvikling av nye læreplaner og i arbeidet med revidering av læreplaner på Vg3 skal de faglige

rådene ha avgjørende innflytelse på det faglige innholdet.

I følge mandatet innebærer dette at myndighetene skal legge til rette for å iverksette forslag til endringer i

læreplaner på Vg3 dersom de ikke er i strid med opplæringslov eller forskrift, de ikke har større

økonomiske konsekvenser og ikke har vesentlige konsekvenser for innhold eller struktur på Vg1 og Vg2.

For fag som gir yrkeskompetanse etter 3 år i skole og for avviksfagene som gjennomfører tredje år i skole

må også skoleeiers mulighet til å gi opplæring i læreplanen vektes høyt.

For å sikre at innholdet i opplæringen tilfredsstiller arbeidslivets behov for kompetanse skal de faglige
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rådene kunne bidra i følgende prosesser (punktene a-h):

   a) Faglig råd og utdanningsdirektoratet skal sammen sette opp en plan for arbeidet med læreplaner etter

at forslag om utvikling eller revidering er levert

   b)Faglig råd skal foreslå representanter til læreplangrupper

Vi forutsetter at faglig råd foreslår representanter som kan delta i prosessen avhengig av hvilke(t) fag som

utvikles eller revideres. De faglige rådene vurderer selv i hvor stor grad de ser det hensiktsmessig å delta i

følgende faser av prosessen:

   c) Faglig råd kan delta i oppstartsmøte i læreplangruppen

   d) Faglig råd kan uttale seg om alle læreplanutkastene utarbeidet av læreplangruppen

   e) Faglig råd kan bidra til å utforme høringsutkastet og høringsspørsmål

   f) Faglig råd kan bidra i oppsummeringen av høringer og utarbeidelse av den endelige læreplanen

   g) Faglig råd kan delta på møte med Utdanningsdirektoratet når læreplanen fastsettes

   h) Faglig råd kan bidra til implementering av ny læreplan gjennom sitt nettverk

Slik er læreplanprosessen - fra forslag om ny læreplan eller revidering foreligger til den tas i bruk, og de

faglige rådenes bidrag i prosessen. Bokstavene a til h henviser til listen over, og viser faglig råds mulighet

for involvering i prosessen.

1. Oppdrag om å utvikle eller revidere læreplan (a)

2. Valg av medlemmer til læreplangruppe (b)

3. Læreplangruppe nedsettes (c)

4. Læreplangruppe leverer første utkast av forslag til læreplan. Udir begynner intern prosess med

utkastet

5. Læreplangruppen får tilbakemeldinger fra Udir og faglige råd og bearbeider dette (d)

6. Læreplangruppen leverer andre utkast. Ny intern prosess i Udir med utkastet

7. Læreplangruppen får tilbakemeldinger fra Udir og faglige råd og bearbeider dette (d)

8. Læreplangruppen leverer endelig utkast av læreplan

9. Udir og faglige råd sender læreplanen på høring med inntil 3 måneders frist (e)

10. Udir og faglig råd gjennomgår og bearbeider læreplanen etter høingsinstansenes innspill (f)
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11. Udir fastsetter forslag til ny læreplan. Faglig råd deltar på møtet (g)

12. Udir og faglig råd informerer om ny/revidert læreplan (h)

  

Spesielt om læreplaner på Vg1 og Vg2

Partene i arbeidslivet skal gjennom de faglige rådene ha innflytelse på hele opplæringen i faget.

Opplæringen på Vg1 og Vg2 foregår først og fremst på skolen.

Ut over at fagene skal ha relevans for arbeidslivets kompetansebehov og at opplæringen gir et godt

grunnlag for fullføring, vil skoleeiers mulighet til å tilby opplæring i nye læreplaner på Vg1 eller Vg2 være

viktig for Utdanningsdirektoratets beslutning. Dette gjelder også de fagene som gir yrkeskompetanse etter

tre år i skole og avviksfagene som gjennomfører tredje år i skole.

 

7. Andre oppgaver

Foreslå medlemmer til klagenemder

Når det skal oppnevnes klagenemnder for fag- og svenneprøver, skal det faglige rådet som representerer

det aktuelle faget gi en innstilling, jf. opplæringsloven §12-6.
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Klager på fag- og svenneprøver kommer med ujevne mellomrom og Utdanningsdirektoratet har ansvar

for at klagen behandles innen gitte frister, jf. forvaltningsloven § 11a. For en raskest mulig behandlingstid i

klagesaker, anbefaler vi at rådet behandler sin innstilling per epost. Dersom det ikke er mottatt forslag til

representanter innen den avtalte fristen, har Utdanningsdirektoratet anledning til å innhente kandidater til

klagenemnder.

Søknader om forsøk

Opplæringsloven § 1-4 gir departementet mulighet til å innvilge forsøk. Kunnskapsdepartementet har

delegert myndigheten for å vurdere søknader om forsøk til Utdanningsdirektoratet.

Forsøk er ofte lokalt initierte og igangsettes for å legge til rette for skoleutvikling og/eller gi kommuner og

fylkeskommuner mulighet til å prøve ut nye pedagogiske og organisatoriske løsninger. Forsøk er

tidsavgrensede, og på bakgrunn av erfaringene som gjøres kan det bli aktuelt å endre regelverket.

Utdanningsdirektoratet innhenter en rådgivende uttalelse fra relevante faglige råd i saksbehandlingen av

forsøkssøknader.

Foreslå sakkyndige til NOKUTs godkjenningsordning

Faglig råd skal foreslå sakkyndige til godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Dette

arbeidet skal følge de rammer og prosedyrer som NOKUT har utarbeidet.

8. Organisering av arbeidet

Rådsmøtene, både i SRY og i faglige råd, skal sikre et velfungerende partssamarbeid, og utgjøre et

møtepunkt for dialog mellom rådene og myndighetene.

Arbeidet i rådene er i hovedsak basert på formelle møter. Representantene i rådene skal møte forberedt og

ha klargjort sine respektive standpunkt. Sekretariatet skal være forberedt og ha sikret at rådsmedlemmene

har tilgang på tilgjengelig informasjon.

Rådenes arbeidsform

Rådene skal møtes i fire dagsmøter i året. Rådene kan søke om å avlegge flere rådsmøter ved behov. 

Rådene kan søke om å gjennomføre et fylkesbesøk i året. Hensikten med fylkesbesøk er dialog mellom

rådene og fylkeskommunene om utfordringer i utdanningsprogrammet.

De faglige rådene skal oppnevne en leder, en nestleder og et arbeidsutvalg (AU). De faglige rådene

konstituerer seg selv. Arbeidsutvalget er i samarbeid med sekretariatet ansvarlig for å lede arbeidet i rådet.

SRY konstituerer seg selv. Møtene i SRY forberedes i samarbeid mellom SRYs ledelse,

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.
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Rådsmedlemmene plikter å stille forberedt på møtene og sikre at standpunkt er forankret i egen

organisasjon.

Utdanningsdirektoratet finansierer sekretariatet for SRY og faglige råd, og dekker reise- og møtekostnader

for rådsmedlemmene. Organisasjonene dekker tapt arbeidsfortjeneste.

Ved behov for å trekke inn ytterligere spisskompetanse om en spesifikk problemstilling, kan rådene

opprette arbeidsgrupper. Organisasjonene betjener disse arbeidsgruppene selv, men kan søke sekretariatet

om bistand. Rådene kan søke om midler for å arrangere seminar og dialogmøter med bransjene.

Sekretariatet kan dekke utgifter til foredragsholdere.

Samarbeid mellom faglige råd og med SRY

Møtearena mellom faglige råd

Rådsmøtene for de faglige rådene gjennomføres så langt det er mulig på samme tidspunkt spredt over to

dager. Normalt vil dette innebære fire råd en dag, og fire råd den påfølgende dagen. Den første seansen av

rådsmøtene er felles for de rådene som har møter samme dag. Hensikten med fellesseansen er å sikre

dialog mellom de faglige rådene og med utdanningsmyndighetene. Neste del av dagen er satt av til det

enkelte faglige råd.

Møtearena mellom faglige råd og SRY

Det avholdes fellesmøter mellom SRY og tre representanter fra hvert av de faglige rådene etter behov.

Hensikten er å ivareta dialog mellom de faglige rådene og SRY om overordnede utfordringer.

Sekretariatet

Utdanningsdirektoratet er sekretariat for SRY og de faglige rådene. Hvert råd har en fast kontaktperson i

direktoratet. Sekretariatet er ansvarlig for å:

Planlegge, gjennomføre og følge opp rådsmøtene.

Sikre informasjonsflyt og bidra til kompetanseoverføring mellom det faglige rådet,

Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

Legge frem saker av relevans for rådet.

Medvirke til at utdanningsmyndighetene mottar velbegrunnede og dokumenterte endringsforslag

og anbefalinger fra SRY og de faglige rådene.

Være faglig oppdatert og følge utviklingstrekk i arbeidsmarkedet. Partene skal bidra til at

sekretariatet får tilgang på relevant informasjon om bransjen eller sektoren.

Medvirke til at rådenes arbeid er i henhold til mandat og retningslinjer

•

•

•

•

•

•
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Anbefalinger for det nye yrkesfaglige utdanningsprogrammet 

Informasjonsteknologi og medieproduksjon 
Anbefalinger fra midlertidig arbeidsgruppe nedsatt av Utdanningsdirektoratet, oktober 2018 

 

1. Bakgrunnen for opprettelsen av utdanningsprogrammet 
Utdanningsdirektoratet anbefalte i 2016 å opprette et nytt utdanningsprogram for IKT og mediefag 

(arbeidstittel) på videregående. Ut fra innspill fra flere faglige råd og andre aktører, mente Udir at det 

er et potensiale for at næringene kan verdsette faglært arbeidskraft på videregående nivå, særlig 

dersom opplæringstilbudet blir mer relevant. Også innspill i den påfølgende høringsrunden pekte i 

retning av å styrke IKT-kompetansen innenfor fagopplæringen. Et yrkesfaglig opplæringstilbud for IKT 

og mediefag som starter på første året på videregående, vil kunne bidra til å synliggjøre 

kompetansen for arbeidslivet samt synliggjøre tilbudet til elevene. Lærefagene i medier og 

kommunikasjon ble midlertidig plassert i design og håndverk etter at utdanningsprogrammet ble 

omgjort til et studieforberedende program. Udir skrev at dette er fag som i økende grad utvikles i 

retning av mer IKT- og datateknologi, og at skissen til et nytt utdanningsprogram vil gi en god 

plattform for å videreutvikle både IKT-fag og mediefag. Blant annet er det forventet at 

programmering er relevant for mediefagene på et grunnleggende nivå. Etableringen er avhengig av 

at bransjene går sammen om å vurdere behovet for nye lærefag. 

2. Arbeidet i den midlertidige arbeidsgruppen for IKT og medieproduksjon 
Kunnskapsdepartementet vedtok i mars 2017 ny tilbudsstruktur for yrkesfagene i videregående 
opplæring. Utdanningsdirektoratet skal implementere den nye tilbudsstrukturen. IKT og 
medieproduksjon (arbeidstittel) er ett av fire nye utdanningsprogram som vil starte opp skoleåret 
2020-2021. 
 
I fagopplæringen utvikles innhold og kvalitet i opplæringen i et samarbeid mellom myndighetene og 
partene i arbeidslivet gjennom faglige råd. I påvente av oppnevning av faglige råd for de nye 
utdanningsprogrammene, etablerte direktoratet fire midlertidige grupper. Anbefalingene som 
gruppene kommer med skal gi et grunnlag for å utvikle nye læreplaner. 
 
Gruppa for IKT og medieproduksjon har hatt følgende mandat:  

 Reflektere rundt innholdet i det nye utdanningsprogrammet, og hvordan det eventuelt 
påvirker fagene  

 Vurdere behov for nye lærefag og hvilke Vg2 disse skal bygge på  

 Vurdere om det er behov for enkelte kryssløp til Vg2 IKT-servicefag  

 Beskrive det sentrale innholdet i lærefagene ved å  
- Utarbeide en tekst om sluttkompetanse  
- Beskrive fagene i et samfunnsperspektiv  
- Gi refleksjoner rundt hvordan progresjonen bør være fra Vg1 til Vg2 og Vg3  
- Vurdere omfang av fag- eller svenneprøven  

 Vurdere navnet på utdanningsprogrammet, lærefaget og yrkesbetegnelser der nåværende 
navn er arbeidstitler  

 
Vi har avholdt fem møter i perioden mai-september 2018. Dette notatet oppsummerer resultatet av 
arbeidet og de anbefalinger som gruppa har.  
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Gruppa har bestått av følgende medlemmer: 
 

Navn Representerer Arbeidssted 

Asghar Ali El- og IT forbundet El- og IT forbundet 

Geir Engen NHO, Mediebedriftenes landsforbund NHO Mediebedriftenes landsforbund 

Henriette Dolven/Kristoffer Ryeng NHO, Abelia Microsoft/Office Center 

Kjersti Normann KS Elvebakken videregående skole 

Leif Holst Jensen NHO, Abelia Westerdals/Høgskolen Kristiania 

Niels Edvard Killi Fellesforbundet Fellesforbundet 

Thomas Bekkenes Fagforbundet Øygarden kommune 

Tom Forsmo Nordland Fylkeskommune Cerpus AS 

Torgeir Waterhouse IKT Norge IKT Norge 

Øistein Preus Virke Monster 

 
 

3. Illustrasjon av anbefalinger 
Illustrasjon av utdanningsprogrammet etter gruppas anbefaling 

 

Anbefalingene blir gjort rede for i egne avsnitt. Kort oppsummert: 

- anbefaler gruppa fem felleselementer som et utgangspunkt for læreplanen på Vg1 

og progresjonen videre til Vg2 og Vg3 

- anbefaler gruppa å opprette flere nye lærefag. De eksisterende lærefagene skal 

ivaretas og videreutvikles i de nye lærefagene  

- anbefaler gruppa at navnet på utdanningsprogrammet er Informasjonsteknologi og 

medieproduksjon, med forkortelsen ITM 

 

4. Forutsetninger for en vellykket innføring av utdanningsprogrammet 
Anbefalingene gruppa gir i dette dokumentet legger opp til en kvalitetsheving av opplæringen i IT- og 

medierettede fag. En forutsetning for at lærebedrifter tar inn flere lærlinger enn i dag, er at elevene 

tilegner seg tilstrekkelige praktiske ferdigheter i løpet av skoleopplæringen. Elevene skal ha et godt 

teknisk grunnlag for å gå ut i lære i bedrift, og med det ha kjennskap til og gode ferdigheter i bruken 

av relevante arbeidsverktøy og programmer. Dette legger føringer for at elevene har tilgang til 

relevant utstyr og programvare på skolene. De yrkesfaglige utdanningsprogrammene er dyrere i drift 

for fylkeskommunene enn de studiespesialiserende utdanningsprogrammene og 

Informasjonsteknologi og medieproduksjon vil ikke være et unntak. Gruppa vil understreke at 

kvaliteten på opplæringen i dette utdanningsprogrammet er sårbar for manglende finansiering.  
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For at skoleopplæringen skal være av høy faglig kvalitet kan det være behov for kompetanseheving 

av lærere. For eksempel bør det blant annet kartlegges i hvor stor grad lærere i dagens mediefag og 

IKT-servicefag har tilstrekkelig programmeringskompetanse.  

 

5. Behovet for kompetanse 

Kompetanse innen informasjonsteknologi 

Den norske IT-næringen sysselsetter samlet over 100 000 personer, hvilket tilsvarer om lag 3,8 

prosent av sysselsettingen i Fastlands-Norge. I tillegg jobber mange i andre næringer også med IT og 

de fleste benytter seg av IT aktivt i jobbsammenheng.  

Næringen er stor og samtidig viser undersøkelser og prognoser at det er en stor og økende mangel 

på kompetanse. På bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet DAMVAD 

og Samfunnsøkonomisk Analyse en rapport i 2014 som varsler en kritisk kompetansemangel om 

utdanningskapasiteten opprettholdes på dagens nivå. Rapporten avdekker en underdekning på folk 

med solide teknologikunnskaper.  

I IKT-Norges kompetanseundersøkelse fra 2017 svarer over halvparten av respondentene at det i dag 

er ganske vanskelig å få tak i IT-kompetanse. Her svarer medlemsbedriftene at den største 

utfordringen er at søkerne mangler spisskompetanse. I et treårsperspektiv, svarer bedriftene at 

etterspørselen etter følgende kompetanse øker meget sterkt: IT-sikkerhet, levering av skytjenester, 

Big data/dataanalyse, Internet of things (IoT) og kunstig intelligens (AI). Teknologi endrer seg og 

utvikler seg raskt.  

Kompetanse innen medieproduksjonsfag 

Det var om lag 50 000 ansatte i medierettede fag i 2017 (SSB). Mediebransjen er i rask endring og 

behovene for kompetanse endrer seg med den. Mediefagene har et sterkt digitalt fokus. 

Digitalisering og teknologisk utvikling har skapt nye produkter, nye arbeidsmetoder og nye 

forretningsmodeller. Behovet for IT-kompetanse innad i bransjen vil være avgjørende uavhengig av 

og man sikter seg inn på en jobb i tradisjonelle eller nye medier. Både mediehus, reklame- og 

kommunikasjonsbyrå annonserer etter «digitale hoder». Det vil si arbeidstakere som kan både 

teknikk og innhold, og som kan beherske nye grensesnitt og kanaler. Det er også stigende 

etterspørsel etter personer som behersker digital kommunikasjon på ulike plattformer i både privat 

og offentlig sektor, innen reiseliv, helse, kultur, utdanning, tjenesteutvikling, markedsføring og 

informasjonsarbeid. Derfor er det hensiktsmessig å utvikle innholdet i yrkesfagene i mediebransjen 

slik at de møter fremtidens kommunikasjonsformer og produksjonsuttrykk.  

 

6. Informasjonsteknologi og medieproduksjon i et samfunnsperspektiv 

Fagenes relevans for elevene, lærlingene, samfunnet og arbeidslivet 

Informasjonsteknologi påvirker hele samfunnet og er en kritisk infrastruktur. IT har stor påvirkning på 

alle næringer og skaper nye muligheter for å løse oppgaver og vekst ved effektivisering. Mediene er 

en viktig faktor i samspillet mellom individer og i samfunnsutviklingen. Medieutviklingen har åpnet 

opp for nye kommunikasjons- og arbeidsformer generelt i samfunns- og arbeidslivet.  

Mye av IT-kompetansen og mediekompetansen som vil bli etterspurt i framtiden ligger i 

grensesnittet mellom teknologi, kommunikasjon og design.  

 



 
 

4 
 

Elevene som går på utdanningsprogram for Informasjonsteknologi og medieproduksjon må: 

- Utvikle god etikk og samfunnsforståelse 

- Ha en god kvalitetsforståelse 

- Kunne behandle informasjon på riktig og sikker måte 

- Kunne arbeide selvstendig, men også i stor grad sammen med andre 

 

Holdninger og adferd 

Innenfor fagene som dekkes av Informasjonsteknologi og medieproduksjon etterspør bedriftene ikke 

kun særskilte kunnskaper og ferdigheter, også holdninger og adferd viktige elementer i det totale 

kompetansekravet som stilles. Fra en forstudie om kompetansekrav i mediebransjen (Faglig råd for 

medier og kommunikasjon 2016) viser at følgende egenskaper er hyppig nevnt blant mediebedrifter, 

noe også IT-representantene i gruppa stiller seg bak: 

Holdninger (vil noe): 

 Motiverte  

 Samvittighetsfulle  

 Pliktoppfyllende  

 Nysgjerrige  

 Dedikerte  

 Lærevillige  

 Ansvarsbevisste  

Adferd (gjør noe):  

 Løsningsorienterte  

 Selvgående  

 Villig til å «ta i et tak»  

 Tar ansvar for egen læring  

 Må kunne produsere («do’ere»)  

 Kunne jobbe sammen med andre  

 Tar egne initiativ  

Opplæringen skal bidra til å gi den enkelte gode arbeidsvaner for systematisk selvstendig arbeid av 

høy faglig kvalitet. Opplæringen skal fremme evne til kontinuerlig oppdatering og videreutvikling av 

egen kompetanse og omstillingsdyktighet i yrkesutøvelsen. Opplæringen skal gi lærlingen grunnlag 

for å delta i yrkeslivet som en selvstendig yrkesutøver med gode evner til å arbeide sammen med 

andre.  

Tverrfaglige temaer fra overordnet del i læreplanverket 

Overordnet del av læreplanverket definerer tre tverrfaglige temaer i grunnopplæringen som skal 

inngå i fag der det er relevant. De tre temaene er: Folkehelse og livsmestring, demokrati og 

medborgerskap og bærekraftig utvikling. 

Gruppa mener at de de to sistnevnte temaene er særlig relevant for informasjonsteknologi og 

medieproduksjonsfag. Prinsipper om bærekraft vil være viktig i alle typer virksomheter i fremtiden. 

På den ene siden spiller teknologi en avgjørende rolle i å få til det grønne skiftet. Samtidig vet vi at 

det er en særlig stor miljøbelastning knyttet til IT-løsninger og energibruk. Virksomheter må derfor ha 

et bevisst forhold til bærekraftig bruk og forvaltning av IT. Media spiller en stor samfunnsrolle og 

knyttes tett til det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet 
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og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati, som mediene er med på å verne om. Samtidig har 

mediene mye makt og elevene må derfor øve opp kritisk refleksjon.  

 

7. Fem felleselementer – et utgangspunkt for Vg1 læreplanen 
Arbeidsgruppen har kommet frem til fem elementer som gjenspeiler viktige kunnskaper og 

ferdigheter som elevene og lærlingene skal utvikle uavhengig av hvilken retning de velger på Vg2 og 

Vg3.  

Gruppa anbefaler at disse fem elementene er utgangspunktet for å utvikle læreplanen på Vg1. Ved å 

angi riktig progresjon i opplæringen vil det gi grunnlag også når læreplanene på Vg2 og Vg3 skal 

utvikles.  

 

1. Etikk og lovverk 

Etikk og lovverk handler om å skape grunnleggende forståelse for hvilke rammer en må forholde seg 

til i bruken av teknologi og i innholdsproduksjon. Elevene skal utvikle bevissthet rundt etiske 

spørsmål. Elevene må utvikle en analytisk og kritisk holdning for de etiske valgene de gjør og kan bli 

bedt om å gjøre, både som brukere av teknologi og formidlere av digitalt innhold. 

 Oppnå grunnleggende forståelse av relevant lovverk, eksempelvis: 

- Lov om opphavsrett til åndsverk.  

- Personvernlovgivning. Begrensninger av bruk av data (retten til et privatliv og retten til å 

bestemme over egne personopplysninger, jfr. GDPR). 

- Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste. Hvordan sikre informasjon som behandles 

elektronisk. Ny lov av 2018 legger til rette for bedre digital sikkerhet.  

- Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven). Relevante bestemmelser knyttet til å 

bygge og drifte nettverk. 

- Elementer fra E-handelsloven, Markedsføringsloven, regnskapsloven 

 Kritisk refleksjon og kildekritikk  

- Utvikle en bevisst holdning til ulike typer kilder, hvordan de skapes, hvem som skaper 

dem og på hvilken måte. 

- Vurdere konsekvensene av det man gjør og blir bedt om å gjøre 

- Elementer fra vær-varsom-plakaten 

 Ha forståelse av bærekraft knyttet til bruk og anskaffelse av teknologi 

- Kjenne til miljøkrav, energieffektivisering, retur og avhending av utstyr 

 HMS 

- Kunnskap om effekten av det fysiske arbeidsmiljøet og universell utforming av IT, utføre 

arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte. 

 

2. Valg, bruk og utvikling av teknologi og metode 

Valg, bruk og utvikling av teknologi og metode, er viktig for å forstå muligheter og begrensninger ved 

teknologien som omgir oss.  

 Ha grunnleggende forståelse for programmering og grunnleggende programmeringsferdigheter 

 Grunnleggende databaseforståelse 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40?q=åndsverksloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-03-20-10?q=sikkerhetslov
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-83?q=e-kom
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-23-35?q=Ehandel
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 Være i stand til å velge hensiktsmessig metoder, arbeidsmåter og arbeidsprosesser.  

 Kunne finne og rette feil  

 Bruk av programvare og valg av verktøy og metode 

 Versjonskontroll og filformater 

 Gode basisferdigheter og forståelse av sentral programvare og standarder. Verktøyene kan 

grupperes i tre kategorier: 

- programmeringsspråk (f.eks. HTML/CSS, Phyton)  

- designverktøy og bildebehandlingsprogram  

- Publiseringsspråk/CMS-løsninger 

 Utvikle evnen til å lære å lære, ettersom nye verktøy fortløpende blir introdusert  

 

3. Kommunikasjon og historiefortelling 

Handler om å utvikle grunnleggende kunnskap om hva kommunikasjon er og hvordan den fungerer, 

herunder kunnskap om blant annet målgrupper, virkemidler og effekter.  

 Fremme kunnskaper om mediebruk og mediepåvirkning. Skape bevissthet om hvordan mediene 

preger menneskers samfunnsoppfatning, holdninger, tenkemåter og handlinger.  

 Utfolde skaperglede og kreativitet, engasjement og nysgjerrighet. Kreativitet knyttes oftest til 

egenskaper som idéskaping, visuell utforming og historiefortelling, men det er også viktig med 

kreative medarbeidere som kan lage gode tekniske løsninger.  

 Utvikle forståelse for metode, kontekst, form og sjanger  

 Forståelse for hvilken kontekst arbeidet inngår i, for eksempel hva som er formålet med designet 

og utformingen 

 God kildekritikk 

 Utvikle selvstendighet, samarbeidsevne og relasjonsbygging 

 

4. Design 

Elevene skal utvikle forståelse for design. Det handler om brukeropplevelse, funksjon, form og farge. 

Det handler også om å utvide forståelsen for design ettersom design også er relevant for 

infrastruktur og teknisk arkitektur. 

 Samspill mellom form, funksjon og kommunikasjon  

 Sammenhengen mellom brukeropplevelse og systemutvikling. Kombinasjonen av 

kommunikasjon, visuelle uttrykk og strukturelle elementer. 

- Interaksjonsdesign («Frontend») 

- Universell utforming (knyttet til lovverk)  

- Attraktivitet, lesbarhet, brukervennlig og intuitivt design og innhold 

 Utvikling og produksjon av tekst, lyd og bilde 

 Intuitiv progresjon i produktet 

 Estetikk  

 Standarder og normer 

 Kvalitetsforståelse 
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5. Teknologiforståelse 

Elevene skal oppnå forståelse av teknologiens oppbygning, virkemåter og muligheter. Det handler 

også om å forstå teknologiens konsekvenser for samfunnet og den enkelte.  

 Grunnleggende infrastrukturforståelse 

 Forstå prinsippene bak internett 

 Forstå tjeneste vs. produkt 

 Innsikt i maskinlæring, kunstig intelligens og algoritme, som AR/VR/MR 

 Innsikt i skyteknologi 

 Forståelse for sikkerhet. Eksempelvis kryptering, oppkobling 

 Kunne standarder og formater 

 Innsikt i informasjons- og dataforvaltning 

 Forstå konsekvensene av teknologivalg 

 

8. Vg2 
Gruppen anbefaler to Vg2-løp: et løp for informasjonsteknologi og et løp for medieproduksjonsfag. 

Innholdet i opplæringen må oppdateres og skal bygge videre på de fem felleselementene fra Vg1 

presentert over, selv om opplæringen naturlig blir mer spesialisert opp mot henholdsvis 

informasjonsteknologi eller medieproduksjon. 

8.1. Vg2 Informasjonsteknologi 
Vg2 informasjonsteknologi skal bidra til å utvikle kompetanse innen drift, vedlikehold og utvikling av 

IT-systemer, og brukerstøtte i privat og offentlig virksomhet. Nyskapende og avansert bruk av 

informasjonsteknologi kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse i arbeidslivet. 

Mange kritiske funksjoner i samfunnet er helt avhengige av at IT-systemene fungerer som de skal og 

brukes effektivt av kvalifisert personell. Opplæringen skal bidra til å sikre effektiv og stabil drift, 

medvirke til å utvikle kompetanse som kan fremme verdiskapning og skape mulighet for å utvikle 

virksomheter ved å støtte driften med IT-systemer. 

Opplæringen skal bidra til å gi kunnskap om anskaffelse av IT-systemer. Behandling av informasjon på 

etisk forsvarlig måte skal stå sentralt i opplæringen. Den skal fremme den enkeltes kompetanse i 

kommunikasjon med forskjellige målgrupper gjennom ulike medier. Bevisst bruk av norsk og engelsk 

fagspråk er en viktig del av slik kommunikasjon. Videre skal opplæringen bidra til å øke kompetansen 

til å yte service gjennom bruker- og driftsstøtte. Opplæringen skal bidra til å synliggjøre muligheter 

og utfordringer ved å bruke IT og å vise hvordan IT kan benyttes i utviklings- og omstillingsprosesser. 

Opplæringen skal legge vekt på samarbeid, selvstendig arbeid og praktisk bruk av kunnskap. Dette er 

viktig også i møte med kollegaer, kunder og brukere.  

8.2. Vg2 Medieproduksjon 
Medie- og kommunikasjonsvirksomheter har en viktig rolle som kilder til kunnskap, underholdning, 

opplevelse, markedsføring og handel. Stadige og raske endringer i samfunn og teknologi fører også til 

endringer i bruken av medier. Økt globalisering og konvergens av ulike medier fører til at nye yrker 

og medieprodukter oppstår, noe som stiller nye krav om kompetanse innenfor mediesektoren. 

Programområdet for medieproduksjon skal utvikle kompetanse for hvordan mediene preger 

menneskers samfunnsoppfatning, holdninger, tenkemåter og handlinger. Programfagene skal bidra 
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til kunnskaper om menneskerettigheter, flerkulturelle forhold og medienes rolle i samfunnet. 

Opplæringen i programfagene skal gi perspektiv og retning for nyskaping og utvikling av de ulike 

mediefagene innenfor medier og kommunikasjon, etiske og juridiske sider ved medienes virksomhet 

og forståelse av ulike historiske uttrykk. Medieproduksjon skal utvikle omstillingsdyktige 

yrkesutøvere, som kan medvirke til gode løsninger på utfordringer i framtida. 

Programområdet skal medvirke til å utvikle den enkeltes kompetanse i kommunikasjon, design og 

medieproduksjon, evne til å gjenkjenne historiske uttrykk og oppøve kreative ferdigheter. 

Opplæringen i medieproduksjon skal være relevant for ulike medieyrker. Opplæringen i 

programfagene skal gjennom praktisk arbeid og helhetlige, tverrfaglige arbeidsoppgaver bidra til 

gode arbeidsvaner og evne til selvstendighet og samarbeid i tverrfaglig arbeid. Den skal også gi 

grunnlag for å inspirere til entreprenørskap. 

Medieproduksjonsfaget skal utvikle kompetanse innen produksjon av medieuttrykk med høy kvalitet. 

Dette stiller krav til kontinuerlig oppdatert kompetanse hos yrkesutøverne innen 

produksjonskompetanse, etikk og lovverk samt teknologiforståelse. Det stilles stadig større krav til 

flerfaglig kompetanse. En fotograf i et nyhetsbyrå i dag må ofte også kunne ta levende bilder, 

redigere og publisere saker selv. En kommunikasjonsmedarbeider skal gjerne kunne lage videoer, 

fotografere og lage grafiske uttrykk som skal publiseres på ulike plattformer. Produksjonsuttrykkene i 

dag inneholder ofte kombinasjonen bilde, lyd, tekst og grafiske elementer i et og samme uttrykk. 

Denne crossover-kompetansen kjennetegner dagens og morgendagens unge medieprodusenter. 

Derfor er det essensielt at elevene får muligheten til å ta i bruk ny teknologi og utvikle en faglig 

bredde innen design av medieuttrykk, samtidig som det også gis anledning til å kunne fordype seg.  

9. Vg3 – Beskrivelser av sluttkompetansene 
Gruppa har drøftet behovet for å ha relativt brede lærefag, men hvor det gis mulighet for å 

synliggjøre hvilket område lærlingen har fordypet seg i gjennom opplæringen i bedrift. Eksempel på 

det kan være spilldesign, IT-sikkerhet, eventteknikk, flerkameraproduksjon og så videre. Gruppa 

mener at en løsning med fordypninger på Vg3 er noe som kunne passet både IT-bransjen og 

mediebransjen, særlig hvis fordypningene innrettes slik at de enkelt kan oppdateres i tråd med raske 

endringer i bransjene. Ettersom fordypninger på Vg3 ikke er en mulighet i dag, har gruppa valgt å 

foreslå lærefag som kan fungere uten fordypninger. Gruppa gir anbefalinger om å opprette helt nye 

lærefag, men kompetansen som ligger til dagens lærefag vil bli ivaretatt og videreutviklet gjennom 

de nye fagene. 

Innen informasjonsteknologi anbefaler å erstatte dagens IKT-servicefag med to nye lærefag. Et fag vil 

ha fokus på utvikling (programmering), mens det andre har fokus på drift og support.  

Innen medieproduksjon anbefaler gruppa å ha tre lærefag, et lærefag med fokus på 

innholdsproduksjon, et lærefag med fokus på grafisk design og webdesign, og et tredje mer teknisk 

lærefag som retter seg mot film og tv-produksjon, i tillegg til lyd, lys og sceneteknikk. Det som ofte 

skiller den yrkesfaglige kompetansen hos elevene er om de i størst mulig grad vekter 

innholdsproduksjon – design eller teknikk. De tre lærefagene i medieproduksjon vil gi muligheter til å 

inkludere samtidige og fremtidige produksjonsformer og uttrykk. Den teknologiske utviklingen i 

media går så raskt at det er essensielt å utvikle åpne og fremtidsorienterte læreplaner som lett 

inkluderer nye medieuttrykk.  

Under kommenterer vi hvordan dagens lærefag blir ivaretatt i de nye lærefagene. 
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Dagens IKT-servicefag 

Faget foreslås erstattet av to nye fag: IT-driftsfaget og IT-utviklerfaget. Kompetansen som ligger til 

dagens IKT-servicefag blir videreført og videreutviklet i de nye lærefagene.  

Dagens mediegrafikerfag 

Det eksisterende mediegrafikerfaget er godt innarbeidet i et segment av mediebransjen og har i dag 

en bred og omfattende læreplan som har favnet et spenn fra grafisk designere til filmarbeidere. 

Gruppen er samlet om ønsket om å videreføre de aktuelle delene av innholdet mediegrafikerfaget i 

nye lærefag. Dagens mediegrafikerfag blir i det store og hele videreført i det nye faget mediedesign. 

Her vil også deler av det tidligere yrkeskompetansefaget «mediedesign» kunne innarbeides (jf. 

departementets vedtak om ny tilbudsstruktur av mars 2018). Fra før av er det enighet om å flytte 

kompetanse knyttet til film- og tv-produksjon til et eget lærefag, i vårt forslag vil denne kompetansen 

ligge til medieteknikkfaget.  

Dagens fotograffag 

Gruppa foreslår å fjerne fotograffaget som eget lærefag i tilbudsstrukturen, men kompetansen skal 

videreføres i de nye lærefagene, først og fremst gjennom medieteknikkfaget, men også i 

medieproduksjonsfaget, avhengig av hvilket segment av bransjen fotografen jobber i. 

Fotograffaget har endret seg radikalt de siste tiårene. De fleste fotografer jobber i dag ikke kun med 

tradisjonelle stillbilder, men også med mange andre områder innen medieproduksjon. Det kan være 

levende bilder, innholdsproduksjon til nett, journalistisk innhold og så videre. Med bakgrunn i at 

fremtidens fotografer trenger en bredere kompetanse anbefaler derfor gruppa at 

fotografkompetansen inngår og videreutvikles i fagene medieteknikk og medieproduksjon.  

Film- og tv-produksjon som nytt lærefag 

Gruppen er enig i at det er behov for å opprette et fag med særlig fokus på teknisk produksjon og 

design av lyd og bilde. Gruppa mener dette lærefaget bør hete medieteknikkfaget. Da er ikke 

lærefaget begrenset til film- og tv-produksjoner, men det inkluderer også blant annet kompetanse 

om scene- og eventteknikk for andre typer produksjoner, eksempelvis festivaler og konferanser. 

 

Videre følger gruppas beskrivelser av sluttkompetansene for de foreslåtte lærefagene. 

 

9.1      IT-driftsfaget 
 

Sluttkompetansen 

IT-driftsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og 

forbedring av IT-tjenester. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse som ivaretar stabile, sikre og 

effektive IT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. Faget skal også 

fremme kunnskap om bruk av IT-systemer og konsekvenser av manglende sikkerhet.  

Opplæringen skal bidra til kunnskap om etikk som grunnlag for å utvikle tillit mellom medarbeidere 

for at de skal samarbeide og kunne yte service til brukere av IT-tjenester. Videre skal opplæringen 

fremme utvikling av kunnskap om virksomhetens oppgaver og hvordan IT kan brukes. Økonomiske og 

faglige vurderinger av IT-drift og systemendringer samt veiledning av brukere i anvendelse av IT-

systemene inngår i opplæringen.  
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Opplæringen skal fremme kommunikasjon på norsk og engelsk. Opplæringen skal legge til rette for at 

lærlingen kan delta i planlegging og utførelse av arbeidsoppgaver innen drift av IT-systemer der 

endringer gjennomføres kontrollert og er i samsvar med virksomhetens behov og gjeldende 

regelverk. Videre skal opplæringen legge til rette for at lærlingen kan utvikle en profesjonell 

kundebehandling i brukerstøtte og tjenesteutvikling.  

Sentrale kunnskaper og ferdigheter i faget er: 

- Oppsett og drift av infrastruktur, deriblant 

o Oppsett og vedlikehold av klienter  

o Nettverk, server, sky (infrastruktur) 

o Adgangskontroll på nett/printer og fysisk (infrastruktur) 

- Kundebehandling/brukerbehandling, kunne yte brukerstøtte og –veiledning 

- Databaser 

- Drift, optimalisering og sikring 

- Preventivt vedlikehold 

- Automatisering (kodeforståelse/kodekompetanse (PowerShell og lignende)) 

- Backup 

- IT-sikkerhet 

- Teknisk gjeld 

- Forståelse for regelverk 

- Dokumentasjon 

- Tilbakerulling 

- Implementering 

- Opplæring 

- Kjent med gjeldende, og kommende, «trender» 

- Analysere verdier av trender 

- Feilsøking, feilretting og funksjonstesting 

- Identifisere, vurdere og implementere ferdige moduler 

Faget i et samfunnsperspektiv 

Informasjonsteknologi (IT) skal bidra til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse i private og 

offentlige virksomheter. IT-driftsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og 

driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IT-tjenester. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse som 

ivaretar stabile, sikre og effektive IT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av 

virksomheter. Faget skal også fremme kunnskap om bruk av IT-systemer og konsekvenser av 

manglende sikkerhet.  

Refleksjoner rundt hvordan progresjonen bør være fra Vg1 til Vg2 og Vg3  
Se tekst om felleselementer i Vg1, Vg2 og Vg3 i kapittel 7. 

Omgang av fag- og svenneprøven 

Gruppa anbefaler at en mappe/porteføljevurdering av arbeidet i læretiden inngår som en del av 

fagprøven. Dette er nærmere omtalt i kapittel 10. 

Avhengig av hvordan fagprøven utformes kan omfanget være på mellom 5 og 10 virkedager.  

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er IT-driftstekniker.  
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9.2. IT-utviklerfaget 
 

Sluttkompetansen 

Opplæringen skal bidra til kunnskap om hvordan datasystemer designes, utvikles og virker. Videre 

skal opplæringen bidra til å utvikle forståelse av arbeidsmetodene som benyttes i utvikling av 

tjenestesystemer. Opplæringen skal fremme lærlingens kunnskap om god utviklingsskikk for å gjøre 

systemer pålitelige, fleksible, brukervennlige og effektive. 

Opplæringen skal fremme kommunikasjon på norsk og engelsk. Opplæringen skal legge til rette for at 

lærlingen kan delta i planlegging og utførelse av arbeidsoppgaver innen utvikling av IT-systemer der 

utvikling skjer kontrollert og er i samsvar med virksomhetens behov og gjeldende regelverk. Videre 

skal opplæringen legge til rette for at lærlingen kan utvikle en profesjonell kundebehandling i 

brukerstøtte og bruk av tjenestesystemer. 

Sentrale kunnskaper og ferdigheter i faget er: 

- Kundebehandling/brukerbehandling 

- Utvikling, arkitektur, oppsett av databaser 

- Programmering 

- Integrasjon 

- Infrastrukturforståelse 

- Sikkerhet 

- Tjenesteforståelse 

- Etikk, moral 

- Informasjonssikkert, personvern by design 

- Teknisk gjeld og future proofing 

- Forståelse for og implementering av regelverk (GDPR, etc.) 

- Utviklingsstrategier (versjonshåndtering og versjonskontroll) 

- Dokumentasjon og opplæring 

- Kjennskap til og forståelse for gjeldende og kommende teknologitrender 

- Analyser verdier av trender 

- Feilsøking, feilretting og systematisk testing 

- Identifisere, vurdere og implementere ferdige moduler 

Faget i et samfunnsperspektiv 

Informasjonsteknologi (IT) skal bidra til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse i private og 

offentlige virksomheter. IT-utviklerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen utvikling og 

brukerstøtte, sikkerhet og forbedring av IT-tjenester. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse som 

kan ivareta stabile, sikre og effektive IT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av 

virksomheter. Faget skal fremme kunnskap om utvikling og bruk av IT og om sikkerhet i IT-systemer. 

Refleksjoner rundt hvordan progresjonen bør være fra Vg1 til Vg2 og Vg3  
Se tekst om felleselementer i Vg1, Vg2 og Vg3 i kapittel 6. 

Omgang av fag- og svenneprøven 

Gruppa anbefaler at en mappe/porteføljevurdering av arbeidet i læretiden inngår som en del av 

fagprøven. Dette er nærmere omtalt i kapittel 10. 

Avhengig av hvordan fagprøven utformes kan omfanget være på mellom 5 og 10 virkedager. Fullført 

og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er IT-utvikler.  
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9.3. Medieproduksjonsfaget 
 

Sluttkompetansen 

Sentrale kunnskaper og ferdigheter i faget er: 

 

- Planlegge, produsere og evaluere innholdsproduksjon til ulike publiseringsplattformer ved 

bruk av tekst, lyd og bilde  

- Beherske ulike sjangre, som underholdning, reklame, informasjon, nyheter, dokumentar 

- Forståelse for ulike arbeidsmetoder og produksjonsfaser fra en ide til pitch, forarbeid, 

manusutvikling, dramaturgi, historiefortelling, casting og research, produksjon og post-

produksjon 

- Prosjektstyring 

- Utvikling av kommunikasjonsstrategier, lanseringsplaner og tilleggsmateriale til støttende 

publiseringer og plattformer  

- Forståelse og kunnskap rundt klarering av rettigheter, etikk og aktuelt regel- og lovverk, 

budsjettforståelse, kundebehandling og rolleforståelse, redaksjonelt arbeid/ledelse, 

teknologiforståelse, forhandlingsteknikk, pitcheteknikk med mer. 

Faget i et samfunnsperspektiv 

Den teknologiske utviklingen har gjort det enklere og billigere å lage medieprodukter for både 

etablerte medievirksomheter og nye aktører. Raske endringer i teknologi og samfunn fører til 

endringer i hvordan medieprodukter blir produsert og publisert. Tilgjengeligheten til ulike 

formidlingskanaler har økt, men samtidig er det blitt vanskeligere for medieaktørene å fange 

publikums oppmerksomhet. Dette gir store utfordringer også innen etikk og lovverk. Faget skal 

fremme kunnskap om utvikling og bruk av produksjonsuttrykk og kommunikasjon for å kunne møte 

dagens og fremtidens kommunikasjonsformer. Medieproduksjon skal gi kompetanse innen teknologi 

og kommunikasjonsformer med en teknisk, estetisk og etisk kvalitet som er av en slik standard at det 

bidrar til verdiskaping og utvikling av virksomheter.  

Refleksjoner rundt hvordan progresjonen bør være fra Vg1 til Vg2 og Vg3  
Se tekst om felleselementer i Vg1, Vg2 og Vg3 i kapittel 7. 

Omgang av fag- og svenneprøven 

Gruppa anbefaler at en mappe/porteføljevurdering av arbeidet i læretiden inngår som en del av 

fagprøven. Dette er nærmere omtalt i kapittel 10. 

Avhengig av hvordan fagprøven utformes kan omfanget være på mellom 5 og 10 virkedager.  

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er medieprodusent. 

 

9.4. Mediedesignfaget  
 

Sluttkompetansen 

Sentrale kunnskaper og ferdigheter i faget er: 

 

- Design og produksjon av visuell kommunikasjon for ulike flater og programtyper, både 

analogt og digitalt 

- Visuell kommunikasjon (spill, VFX, 3D-produksjon, VR, animasjon, web, print m.m.)  

- Estetisk kompetanse i design og valg av visuelle virkemidler  
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- God kjennskap til utforming av ulike medieprodukter for at innholdet skal formidles på en 

god måte (typografi, lesbarhet, bruk av farger og andre elementer etc)  

- Interaksjon og brukeropplevelse 

- Publiseringsverktøy, filbehandling  

- Teknologi og teknologiutvikling  

- Prosjekt og prosesstyring  

- Kundebehandling og rolleforståelse  

- Programvare og verktøy 

- Programmering 

- Klarering av rettigheter  

- Etikk og aktuelt regelverk, lovverk 

 

Faget i et samfunnsperspektiv 

Det er et stort behov for profesjonelt utformede medieprodukter, både til de tradisjonelle mediene 

som aviser, magasiner, bøker, reklame, plakater og annet samt til medieprodukter på nye 

medieplattformer. Mediedesigneren er den profesjonelle yrkesutøveren som skaper og produserer 

visuelle medieprodukter med profesjonell standard, i henhold til gjeldende lover og regler og i tråd 

med samfunnets etiske normer. Mediedesigneren er en viktig ressurs i medieproduksjonen. De 

visuelle mediene spiller en avgjørende rolle i samfunnets utvikling og styrking av demokrati, 

medbestemmelse og en anstendig offentlig samtale. 

 

Refleksjoner rundt hvordan progresjonen bør være fra Vg1 til Vg2 og Vg3  
Se tekst om felleselementer i Vg1, Vg2 og Vg3 i kapittel 7. 

Omgang av fag- og svenneprøven 

Gruppa anbefaler at en mappe/porteføljevurdering av arbeidet i læretiden inngår som en del av 

fagprøven. Dette er nærmere omtalt i kapittel 10. 

Avhengig av hvordan fagprøven utformes kan omfanget være på mellom 5 og 10 virkedager.  

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er mediedesigner. 

 

9.5. Medieteknikkfaget 
 

Sluttkompetansen 

Sentrale kunnskaper og ferdigheter i faget er: 

 

- Teknisk produksjon og design av lyd og bilde fra ide til ferdig produkt for ulike flater  

- Planlegge, etterbehandle, ferdigstille, presentere, oppbevare og kvalitetssikre fotografisk 

materiale, lyd og bildeprodukter 

- Forståelse av riktig teknisk utstyr til forskjellig type oppdrag, produksjoner og arenaer 

- Tekniske løsninger for lyd, bilde, lys, pyroteknikk, sceneteknikk, redigering, print. 

- Benytte relevant programvare og produksjonsutstyr til bildebehandling og produksjon 

- Utvikling av logistikkløsninger for rigg av scener, festivaler og visuelle arrangementer  

- Flerkameraløsninger for konferanser og events 

- Forståelse og kunnskap rundt risikovurderinger/HMS  

- Publikumshåndtering 

- Etikk og aktuelt regel- og lovverk, rettighetsklarering 
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- Kundebehandling og rolleforståelse  

- Budsjettforståelse  

- Prosjekt og prosesstyring  

- Programmering og verktøy  

- Teknologiforståelse 

 
Refleksjoner rundt hvordan progresjonen bør være fra Vg1 til Vg2 og Vg3 
Se tekst om felleselementer i Vg1, Vg2 og Vg3 i kapittel 7. 

Faget i et samfunnsperspektiv 

Det er et stort behov for profesjonell teknisk produksjon av film- og tv-produksjon og 

medieprodukter til konferanser, forestillinger, festivaler, konserter, kulturarrangementer, 

sportsarrangementer og dokumentasjonsarbeid. Medieteknikeren er den profesjonelle 

yrkesutøveren som produserer medieprodukter med profesjonell standard, i henhold til 

oppdragsgivers behov, gjeldende lover og regler og i tråd med samfunnets etiske normer. Alle 

sektorer i samfunnet trenger praktisk kunnskap som ligger i hendene. Det er mange unge som vil 

profitere på å kunne velge en kreativ vei som dreier seg om tekniske og praktiske løsninger. I mange 

bransjer er det stor mangel på kompetent personale til å kjøre storskjermer, flerkamera, lydmikser og 

andre kompliserte medietekniske løsninger, samt fasilitere arrangementer som trenger teknisk 

assistanse. 

 

Omgang av fag- og svenneprøven 

Gruppa anbefaler at en mappe/porteføljevurdering av arbeidet i læretiden inngår som en del av 

fagprøven. Dette er nærmere omtalt i kapittel 10. 

Avhengig av hvordan fagprøven utformes kan omfanget være på mellom 5 og 10 virkedager.  

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er medietekniker. 

 

10. Generelt om vurderingsformer og omfanget av fag- og svenneprøven 
Gruppen mener vurderingsordningene innenfor utdanningsprogrammet bør vurderes nærmere. 

Normalt har fag- og svenneprøvene innenfor slike fag hatt et omfang på fem dager. Fem dager er 

imidlertid kort tid til å få vist bred kompetanse i faget. En portefølje/mappevurdering er bedre egnet 

for å kunne vise de ferdigheter kandidaten har opparbeidet gjennom utviklings- og 

produksjonsoppgaver i bedriften.  

Gruppa mener derfor at for disse fagene bør fagprøven ta utgangspunkt i arbeider som kandidaten 

har arbeidet med i læretiden og bygge videre på disse arbeidene. Slik vi har forstått det kan en 

fagprøve gjerne utformes på denne måten så lenge kompetansen som vises er innenfor rammen gitt i 

læreplanen. En slik utforming vil kunne møte det synet som kommer frem fra flere faglige ledere om 

at en fagprøve bør ha et større omfang. 

 

11. Navnet på utdanningsprogrammet 
Gruppa anbefaler at navnet på utdanningsprogrammet er informasjonsteknologi og 

medieproduksjon (ITM) 
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12. Kryssløp 
I mandatet er gruppen blitt bedt om å vurdere behov for kryssløp til Vg2 IKT-servicefag (gammel 

tittel). Gruppen mener sammenhengen mellom VG 1 og VG 2 ikke legger til rette for kryssløp. 

Gruppen mener det må vurderes om TIP-faget Grafisk produksjonsteknikk Vg3 – skal kunne søkes av 

elever som har gjennomført Vg2 Medieproduksjon. Dette er etterlyst av den grafiske bransjen. 
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Framdriftsplan for læreplanutvikling i yrkesfaglige utdanningsprogram 2018 – 2020     

Vi oppdaterer framdriftsplanen dersom det blir endringer 

Dato Vg1 Vg2 og Vg3 
28.09.2018 Frist oppnevning av læreplangrupper på Vg1  

10.10.2018 Frist YF-kapittel i retningslinjene for utforming av 
læreplaner (KD) 

Frist YF-kapittel i retningslinjene for utforming av 
læreplaner (KD) 

10.10.2018 Publisere læreplangruppene på Vg1  

15. og 16.10.2018 Oppstartsamling for læreplangruppene Vg1  

01.12.2018  Frist oppnevning av læreplangrupper  Vg2 og Vg3 

01.12.2018  Publisere læreplangruppene Vg2 og Vg3 

08. og 09.01 2019 Andre samling for læreplangruppene på Vg1  

18.01.2019 
Frist 18.02.2018 

Første åpne innspillsrunde læreplanutkast Vg1 (i 
høringssystemet) (om faget og inndeling i 
programfag og kjerneelementer) 

 

I mars 2019 Samling sammen med Vg2 og Vg3 Oppstartsamling for læreplangruppene Vg2 og Vg3 

Mars/april Andre åpne innspillsrunde Vg1 (i høringssystemet) 
(hele læreplanen, særlig GRF, kompetansemål og 
vurdering) 

 

20.05.2019 
Frist 20.06.2019 

 Åpen innspillsrunde læreplanutkast Vg2 og Vg3 (i 
høringssystemet) 

01.06.2019 Frist for siste utkast til læreplan fra 
læreplangruppene Vg1 

 

01.07.2019 
Frist 01.11.2019 

Høring av læreplanene Vg1  

01.10.2019  Frist for siste utkast til læreplan fra læreplangruppene 
Vg2 og Vg3 

15.12.2019 
Frist 15.03.2020 

 Høring av læreplanene Vg2 og Vg3 

01.02.2020 Siste frist for fastsetting av læreplaner Vg1  

01.08.2020  Siste frist for fastsetting av læreplaner Vg2 og Vg3 
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Innledning 
 

 
Verktøy og føringer for læreplangrupper i utforming av læreplaner for fag 
 

Retningslinjene beskriver prinsipper og sentrale begreper for utforming av læreplaner for fag i 
Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 og Kunnskapsløftet 2020 Samisk (LK20 og LK20S). 
Retningslinjene er felles for alle grunnskolens fag og for både de studieforberedende og 
yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring.1 Retningslinjene er et verktøy for 
læreplangrupper. 

Læreplanene i LK20 og LK20S skal gjøre barn og unge bedre i stand til å møte og finne løsninger på 
dagens og fremtidens utfordringer. Elevene og lærlingene skal utvikle relevant kompetanse og 
gode verdier og holdninger som har betydning for den enkelte og samfunnet, i en tid preget av 
større kompleksitet, stort mangfold og rask endring.  

Retningslinjene gir føringer for å lage læreplaner som beskriver relevant kompetanse, tydelige 
prioriteringer, tydelig progresjon og god sammenheng i og mellom fag. Læreplanene skal være 
gode verktøy for støtte og styring for lærere, skoleledere og skoleeiere. Læreplanene skal legge til 
rette for varierte undervisningsformer og vurderingsmåter som fremmer dybdelæring. 

Eksemplene i retningslinjene er ikke endelige og endres om nødvendig. 
 
 

 

  

                                                           
1 Yrkesfag vil ha et kort tillegg til retningslinjene. Ferdigstilles høsten 2018. 
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Læreplanverket 
Læreplanverket for grunnopplæringen består av disse delene: 

1. Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen 
2. Fag- og timefordeling for Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet - samisk 
3. Læreplaner for fag 

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen  
Overordnet del er en forskrift som gjelder for grunnopplæringen i Norge og ble fastsatt 01.09.18. 
Overordnet del utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de overordnede 
prinsippene for grunnopplæringen. Overordnet del gjelder også for den samiske skolen.  

Overordnet del gir retning for opplæringen i fag, og alle fag bidrar til å realisere opplæringens brede 
formål. Hele læreplanverket er grunnlaget for opplæringen, og de ulike delene henger tett sammen 
og må brukes sammen. Læreplanene for fag beskriver fagenes innhold og mål og skal utvikles i tråd 
med overordnet del.  

Fag- og timefordeling for Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet - samisk  
Fag- og timefordelingen for grunnskolen og videregående opplæring beskrives i egne rundskriv og gir 
en ramme for læreplanarbeidet. Innholdet i læreplanene for fag må vurderes opp mot den tiden som 
er satt av til faget.  

Læreplaner for fag   
I tillegg til overordnet del, inneholder læreplanverket læreplaner for alle fag i grunnskolen og 
videregående opplæring. Læreplaner for fag er forskrifter til opplæringsloven.  

Læreplaner for fag inneholder disse tre delene: 

 om faget  

 kompetansemål 

 vurdering   
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Prinsipper for utforming av læreplaner for fag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Om faget 
Teksten Om faget omfatter korte beskrivelser av fagets relevans, fagets kjerneelementer og korte 

fagspesifikke tekster om verdier og prinsipper i overordnet del, tverrfaglige temaer og grunnleggende 

ferdigheter. Alle delene i teksten Om faget skal ses i sammenheng. Teksten skal gi en tydelig retning 

for utforming av kompetansemål og en ramme for hva elevene og lærlingene skal lære i faget. 

Teksten Om faget vil også bidra til å tydeliggjøre sammenhenger i læreplanverket, mellom verdiene 

og prinsippene i overordnet del, kjerneelementer i fag og kompetansemål i fag.   

Læreplangruppene skal også bruke forarbeidene til læreplanutviklingen når de skriver teksten Om 

faget. 

Fagets relevans skal beskrive på hvilke måter faget er relevant for den enkelte eleven eller lærlingen, 

og på hvilke måter faget er relevant i et bredt samfunns- og arbeidslivsperspektiv. 

De fastsatte kjerneelementene beskriver de mest sentrale begrepene, kunnskapsområdene, 

tenkemåtene, metodene og uttrykksformene i faget. Beskrivelsene av de enkelte kjerneelementene 

skal styrke sammenhengen mellom overordnet del, kjerneelementer og kompetanse, og bidra til en 

bedre sammenheng i læreplanverket.  

En fagspesifikk tekst skal beskrive hvordan verdier og prinsipper i overordnet del er synliggjort i 

faget.  

Tverrfaglige temaer i faget skal beskrive hvilke av de tre temaene folkehelse og livsmestring, 

demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling som er aktuelle i faget. Teksten må beskrive 

hvilke av områdene i temaet eller temaene som er aktuelle for faget. Hvert av de tverrfaglige 

temaene som er aktuelle for faget, omtales for seg. 

Grunnleggende ferdigheter i faget skal beskrive hvordan vi skal forstå de grunnleggende 

ferdighetene som del av kompetansen i faget og som redskap for læring i faget. Hver ferdighet som 

er særlig aktuell i faget, omtales for seg. Teksten skal være kort og på et overordnet nivå. 

Læreplangruppene skal bruke rammeverket for grunnleggende ferdigheter.  

Læreplan for fag 

1. Om faget 

Fagets relevans for eleven/lærlingen, samfunnet og arbeidslivet  

Kjerneelementer i faget 

Fagspesifikk tekst om verdier og prinsipper i overordnet del 

Tverrfaglige temaer i faget  

Grunnleggende ferdigheter i faget 

2. Kompetansemål 

3. Vurdering 
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Kompetansemål  
Læreplanene for fag skal beskrive den kompetansen elevene eller lærlingene skal utvikle i faget. 

Kompetansemålene i faget beskriver hva eleven eller lærlingen skal mestre etter endt opplæring på 

bestemte årstrinn. Målene er i dag i hovedsak angitt etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen. I 

videregående opplæring er målene formulert etter hvert årstrinn: Vg1, Vg2 og Vg3. Oppdraget til 

læreplangrupper omfatter å vurdere om det for grunnskolens fag skal utformes kompetansemål på 

flere eller andre trinn enn i dag. Alle kompetansemål skal starte med «Mål for opplæringen er at 

eleven skal kunne …» 

Læring i fagene er en sentral del av både dannings- og utdanningsoppdraget til grunnopplæringen. 

Læreplanene for fagene angir innholdet i de ulike fagene og bygger på denne definisjonen av 

kompetanse: 

Denne definisjonen av kompetanse brukes når vi utformer kompetansemål 

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. 

 

Å tilegne seg handler om å vite hvordan man skal ta til seg kunnskaper og ferdigheter når man 
trenger dem, og er slik sett koblet til læringsstrategier og å lære å lære. Å ha gode strategier for å 
tilegne seg og utvikle kunnskaper og ferdigheter er en viktig del av kompetansen elevene skal ha 
utviklet etter endt opplæring. 

Kunnskap innebærer å kjenne til og forstå fakta, begreper, teorier, ideer og sammenhenger innenfor 

ulike fagområder og temaer.  

Ferdigheter er å beherske handlinger eller prosedyrer for å utføre oppgaver eller løse problemer, og 

omfatter blant annet motoriske, praktiske, kognitive, sosiale, kreative og språklige ferdigheter.  

Å anvende kunnskaper og ferdigheter for å mestre utfordringer handler om at kompetanse er noe 

mer enn isolerte kunnskaps- eller ferdighetselementer. Kunnskaper og ferdigheter brukes sammen 

for å mestre utfordringer.  

Å løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger innebærer at eleven eller lærlingen skal kunne 

overføre det han eller hun har lært, til ulike og nye sammenhenger, også i en ukjent framtid. 

Forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning handler om å se ting fra flere sider og å kunne 

vurdere påstander, argumenter og handlingsvalg. Refleksjon og kritisk tenkning henger sammen med 

utvikling av holdninger og etisk vurderingsevne. 

Definisjonen av kompetanse legger føringer for hvordan vi utformer kompetansemålene 

 

1. Utform åpne kompetansemål som åpner for sammenhenger i læreplanverket 

Kompetansemålene bør åpne for å se sammenhenger i og mellom fag, og de skal utformes i lys av 

verdiene og prinsippene i overordnet del og teksten Om faget.  

De tverrfaglige temaene fra overordnet del skal komme tydelig fram i kompetansemålene i de fagene 

der det er relevant. 
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Skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale læring og utvikling. Sosial læring skjer i stor grad i 

arbeid med fagene og skal inngå i kompetansemål i fag der det er relevant. Kompetansemålene skal 

også omfatte læringsstrategier i den grad det er relevant for kompetansen i faget. Innovasjon og 

entreprenørskap og kreativitet skal også inn i fag.  

Elevene/lærlingene skal kunne overføre det de har lært, til ulike og nye sammenhenger. I mange 

tilfeller vil det bety at kompetansemålene bør utformes på en relativt åpen og overordnet måte. 

Kompetansemålene kan også i noen tilfeller utformes noe smalere og uttrykke en avgrenset 

kompetanse.  

Eksempel 

 drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende 

 drøfte hvor viktig det er med samarbeid på arbeidsplassen 

 gjøre rede for aktiviteter for barn og unge som kan fremme god fysisk og psykisk helse 

 

2. Kombiner kunnskaper og ferdigheter (verb) i kompetansemålet 

For å oppnå kompetanse i faget må elevene og lærlingene kombinere kunnskaper og ferdigheter til å 

mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner.  

Anvendelsesaspektet i kompetansedefinisjonen handler om at elevene og lærlingene skal bruke det 
de har lært på ulike måter. Som oftest beskriver verbet i kompetansemålene hvordan kunnskapen 
skal anvendes. Kompetansemål vil derfor som regel inneholde både kunnskaper og ferdigheter.  

Vedlegget Verbbeskrivelser er en hjelp til læreplangruppene når det gjelder bruk av verb og 

forståelse av de ulike verbene. Verbene i kompetansemålene bør tas fra denne listen. Det er også 

mulig å velge verb som uttrykker en mer fagspesifikk ferdighet, eller noen av verbene som uttrykker 

de grunnleggende ferdighetene. Verb fra rammeverk for grunnleggende ferdigheter kan også brukes. 

Eksempel 

 gjøre greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Norge i dag 

 drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster 

 gjennomføre og dokumentere arbeid i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø 
og sikkerhet og rutiner for internkontroll 

 

3. Integrer de grunnleggende ferdighetene i kompetansemålene 

Læreplanverket definerer fem grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, regning, muntlige 

ferdigheter og digitale ferdigheter. Disse ferdighetene er en del av den faglige kompetansen og 

nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse. De grunnleggende ferdighetene hører hjemme i 

alle fag, men fagene spiller ulike roller i utviklingen av de forskjellige ferdighetene. Enkelte fag vil ha 

et større ansvar enn andre. Norsk og samisk har et særskilt ansvar for innlæringen av å kunne lese, å 

kunne skrive og muntlige ferdigheter. Matematikk har et særskilt ansvar for innlæringen av å kunne 

regne. Samfunnsfag har et særskilt ansvar for innlæringen av digitale ferdigheter. 

Målene for de grunnleggende ferdigheter integreres i kompetansemålene på premissene til det 

enkelte faget. Ferdighetene hører hjemme i alle fag, men fagene spiller ulike roller i utviklingen av de 

forskjellige ferdighetene. Læreplanene må derfor uttrykke ferdighetene på ulik måte og i varierende 

grad, avhengig av hvordan vi forstår ferdigheten i faget, og hvilken funksjon de har som del av 

kompetansen i faget.  
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Definisjonene og matrisene fra rammeverket for grunnleggende ferdigheter skal ligge til grunn og må 

tilpasses den kompetansen vi vil at elevene og lærlingene skal utvikle i det enkelte fag. 

Læreplangruppene må vurdere hvilke deler av ferdighetene som er relevante for faget, og bestemme 

hvilket ferdighetsnivå som passer for de ulike trinnene i læreplanen. Når de grunnleggende 

ferdighetene integreres i fag som går over flere trinn, skal progresjonen i rammeverket følges og 

tilpasses fagets egenart. 

Eksempel 

Å kunne skrive i rammeverk for 
grunnleggende ferdigheter 

Å kunne skrive, læreplan i naturfag, 4. trinn 

Ferdighetsområdet reflektere og 
vurdere, nivå 2:  
Reflekterer over personlige og 
faglige erfaringer i ulike typer 
tekster 

Eleven skal kunne  

 reflektere over en naturfaglig observasjon og skrive 

rapport om observasjonen 

 

 

4. Utform tydelige mål på samme nivå 

For at kompetansemålene skal være gode redskaper i opplæringen, er det viktig at de klart og tydelig 

uttrykker hva elevene/lærlingene skal mestre på de ulike trinnene. Vi bør derfor unngå mange ledd 

og bestillinger som gjør målet unødvendig omfattende, komplekst og vanskelig å forstå. Vi bør også 

sørge for å utforme målene på tilnærmet samme nivå, det vil si at de verken bør være for 

overordnede eller for detaljerte. Svært detaljerte mål kan gjøre det vanskeligere å se sammenhenger 

og overføre kunnskap i og mellom fag, noe som er sentralt for blant annet dybdelæring. 

Retningslinjene for klart språk i læreplanene gjelder også for kompetansemålene. 

Eksempel 

 drøfte oppfatninger av rettferd og likeverd 

 presentere en aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løsning 

 veilede kunder og brukere og drøfte utfordringer knyttet til kundebehandling 

 

5. Uttrykk progresjon på ulike måter 

Læreplanene skal uttrykke forventet progresjon i elevenes/lærlingenes læring. Vi kan uttrykke 

progresjon på ulike måter i kompetansemålene. Måten de ulike delene av kompetansemålene settes 

sammen på, kan si noe om nivå og vanskegrad i det elevene/lærlingene skal mestre.  

Vi kan uttrykke progresjon ved å la kunnskapsinnholdet elevene/lærlingene skal jobbe med, bli mer 

sammensatt og komplekst for hvert trinn i opplæringen. Det kan for eksempel være utvikling fra det 

nære, kjente og konkrete, til det mer ukjente, abstrakte og spesialiserte. Vi kan velge verb som 

innebærer at elevene/lærlingene skal bruke kunnskapen på stadig mer avanserte måter. Adjektiv og 

adverb kan brukes for å beskrive stadig økende krav til elevene/lærlingene. Uttrykksmåter som 

«enkle tekster» og «avanserte tekster» illustrerer et slikt spenn.  

For å vise ønsket utvikling av kompetanse i læreplanene bruker vi elementer som uttrykker 

progresjon, som nevnt i avsnittet over. Ulike klassifiseringer av vanskelighetsgrader, såkalte 

taksonomier, kan være en ressurs i tillegg til elementene. Vi bør imidlertid ikke binde oss til en 

bestemt klassifisering eller taksonomi. For eksempel kan det å beskrive noe i gitte sammenhenger 

være mer krevende enn å reflektere over eller utvikle noe.  
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 Eksempel 

Progresjonseksempel 1 

 beskrive prinsippet for fordelingsanlegg 
og jordingssystem i en bolig 

 risikovurdere og sluttkontrollere det 
arbeidet som blir utført, og vurdere 
kvaliteten av eget arbeid 

 

Progresjonseksempel 2 

 lage samisk mat og gjøre rede for noen 
trekk ved samisk matkultur 

 skape og prøve ut nye retter ut fra ulike 
råvarer, matlagingsmetoder og 
matkulturer 

 

6. Synliggjør forståelse, refleksjon og kritisk tenkning i kompetansemålene 

Sentralt i kompetansebegrepet er forståelse, refleksjon og kritisk tenkning. Elevene og lærlingene 

skal også forstå det de har lært, kunne reflektere over det de gjør, og kunne gjøre kritiske og etiske 

vurderinger. Disse sidene ved kompetanse skal synliggjøres i kompetansemålene der det er relevant. 

Metoder, arbeidsmåter og tenkemåter eleven/lærlingen trenger for å kunne lære og bruke faget, skal 

også inkluderes i kompetansemålene.   

Eksempel 

 reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø 

 vurdere egne og andres framføringer ut fra faglige kriterier 

 bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning 

 

7. Utform kompetansemål som gir lokalt handlingsrom og mulighet for tilpasning 

Tilpasset opplæring er den tilretteleggingen skolen og lærebedriften gjør for å sikre at alle elever får 

best mulig utbytte innenfor den ordinære opplæringen. Kompetansemålene skal gi lokalt 

handlingsrom til å velge hvilket innhold opplæringen skal ha, og hvordan opplæringen skal 

organiseres. Målene skal gi rom for at elevene og lærlingene lærer på ulike måter, i ulikt tempo og 

med ulik progresjon. Kompetansemålene skal ikke gi føringer for lærernes valg av 

undervisningsmetoder og arbeidsmåter, og de skal åpne for å kunne bruke et bredt repertoar av 

læringsaktiviteter, -ressurser og -arenaer. Kompetansemålene skal ikke være til hinder for at elevene 

og lærlingene kan medvirke i valg av innhold og arbeidsmåter.  

Eksempel 

 begrunne valg av virkemidler for markedsføring av en reiselivsvirksomhet 

 oppsummere, kommentere og diskutere ulike synspunkter på samfunnsspørsmål 

 gjenkjenne og lage enkle håndverksprodukter og tjenester relatert til ulike kulturer, 
håndverkshistorie og trender 

 

8. Utform kompetansemål som bidrar til god vurderingspraksis 

Kompetansemålene er grunnlag for både underveis- og sluttvurdering. Kompetansemålene skal gi 

elevene og lærlingene mulighet til å vise kompetanse på flere og ulike måter. Målene utformes slik at 

alle elevene/lærlingene skal kunne nå dem, men med ulik grad av måloppnåelse.  

Kompetansemålene skal støtte lærerne/instruktørene i arbeidet med underveisvurdering som 
fremmer læring. Læreren/ instruktøren skal på bakgrunn av kompetansemålene kunne formidle til 
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elevene/lærlingen hva de skal lære, og hva som forventes av dem. Lærerne/instruktørene må kunne 
gi gode faglige tilbakemeldinger som hjelper elevene/lærlingene videre i læringen. Et sentralt 
prinsipp er at elevene/lærlingene skal delta i vurderingsarbeidet og gjennom dette øve opp 
refleksjon over egen læring.  

Vurdering 

Fagspesifikk omtale av vurdering i fag 
Læreplaner for fag skal inneholde en fagspesifikk omtale av vurdering. Omtalen skal uttrykke hva 

elevene/lærlingene samlet sett skal vurderes etter og være en støtte til lærere/instruktører i 

underveis- og sluttvurderingen. Omtalen utformes for hvert trinn det er angitt kompetansemål for.  

Den fagspesifikke omtalen av vurdering skal utformes i tråd med omtalen av vurdering i overordnet 

del av læreplanverket og med utgangspunkt i kjerneelementene, kompetansedefinisjonen og 

kompetansemålene i faget. Kompetansemålene er grunnlag for vurdering og uttrykker hva 

elevene/lærlingene skal kunne etter endt opplæring på trinn med kompetansemål, men vurdering av 

elevens/lærlingens kompetanse skal også skje i lys av teksten Om faget. Den fagspesifikke teksten om 

vurdering må reflektere dette. Samtidig må teksten gjenspeile at vurdering i faget skal støtte opp 

under elevenes dybdelæring, motivasjon og mestring.  

Den fagspesifikke omtalen skal bidra til å tydeliggjøre progresjon i læreplanen. Omtalen vil også bidra 

til å tydeliggjøre sammenhenger i læreplanverket, mellom overordnet del, kjerneelementer og 

kompetansemål. Teksten om vurdering skal ikke begrense lærernes handlingsrom til å tilpasse og 

organisere opplæringen. 

Eksempel kommer  

Bestemmelser om sluttvurdering 
Læreplanene for fag inneholder bestemmelser om sluttvurderingen i faget. Sluttvurderingen 
omfatter trinn for standpunktvurdering, vurderingsuttrykk og eventuell eksamensordning for elever 
og fag- eller svenneprøve for lærlinger. Sluttvurderingen uttrykker også vurderingsuttrykk og 
eksamensordning for privatister i fag i videregående opplæring. 

Læreplangruppene skal vurdere og komme med anbefalinger om sluttvurdering i faget innenfor 
rammene av dagens sluttvurderingsordninger. 

Sammenheng og systematikk i læreplanutformingen 
Læreplangruppene må kunne begrunne og vise hvilke valg og prioriteringer som er gjort i faget, og de 

må forplikte seg på å se eget fag i sammenheng med andre fag. Dette systematiske arbeidet krever at 

læreplangruppene vurderer innhold og progresjon i og mellom fag underveis i læreplanutviklingen.  

Læreplaner for fag skal samlet sett legger godt til rette for elevenes, lærlingenes, lærernes, 

instruktørenes, skolenes og lærebedriftenes arbeid med dybdelæring.  

Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, 

metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen 

læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen 

med andre. Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper som grunnopplæringen skal bygge 

på. Opplæringens verdigrunnlag skal prege dybdelæringsprosesser slik at vi utvikler gode holdninger 

og dømmekraft og evnen til refleksjon og kritisk tenkning og til å foreta etiske vurderinger. 

Læreplangruppene skal ta utgangspunkt i definisjonene av kompetanse og dybdelæring i arbeidet. 
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Samisk innhold i læreplanene i LK20 og LK20S 
Samer er urfolk i Norge og de samiske språkene sør-, lule- og nordsamisk og norsk er likeverdige 

språk. Betegnelsen «den samiske skolen» benyttes om opplæring som følger et parallelt likeverdig 

læreplanverk. Det samiske læreplanverket gjelder i de kommunene som er en del av 

forvaltningsområdet for samisk språk. Det samme læreplanverket gjelder for elever som har rett til 

opplæring på samisk språk i landet for øvrig. Elever i landet for øvrig som har rett til opplæring i 

samisk språk, skal følge det samiske læreplanverket i faget samisk. 

I overordnet del står det at «den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge». Videre står 

det at «gjennom opplæringen skal elevene få innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, 

samfunnsliv og rettigheter. Elevene skal lære om mangfold og variasjon innenfor samisk kultur og 

samfunnsliv». Dette er forankret både i opplæringslovens formålsparagraf, § 1-1, og § 6-4.  

Det skal være samisk innhold i alle læreplanene, enten eksplisitt eller implisitt, og et forsterket 

samisk innhold i de samiske parallelle likeverdige læreplanene. Med implisitt samisk innhold mener vi 

formuleringer som åpner for samisk tilpassing og/eller ivaretar samiske samfunnsbehov eller samisk 

perspektiv, uten at samisk eller urfolk er nevnt eksplisitt. Læreplangruppene må ivareta forsterket 

samisk innhold og samordne dette med øvrig innhold, slik at den samiske skolen ikke pålegges et 

større omfang. De ordinære læreplanene gjelder i samisk skole i fag der det ikke utarbeides samiske 

parallelle likeverdige læreplaner.  

Sametinget fastsetter læreplaner i samisk språk i grunnopplæringen og læreplaner for særskilte 

samiske fag i videregående opplæring. Sametinget fastsetter det samiske innholdet i fagene innenfor 

rammer som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, jf. opplæringsloven § 6-4. 

Andre føringer 

Læreplanverket og rammeplan for barnehagen  
I læreplanutviklingen skal vi sikre god sammenheng i læreplanverket. Fordi barnehagen og 

grunnopplæringen er deler av et helhetlig utdanningsløp, med likheter i verdigrunnlag og læringssyn, 

må det også være en sammenheng mellom intensjonene og føringene i rammeplan for barnehagen 

og læreplanene for fag. Læreplangruppene må sikre god sammenheng til innholdet i rammeplanen 

og ivareta synet på lek, utforsking, skaperglede og læring som er uttrykt i overordnet del av 

læreplanverket. Kompetansemålene, særlig på lavere trinn, må åpne for læring gjennom lek, 

nysgjerrighet, undring og opplevelser. 

Læreplanverket og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 

i 2011. NKR har status som forskrift. Utdanningsdirektoratet har ansvar for at læreplangruppene 

bruker læringsutbyttebeskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverket  som referanse i arbeidet når 

læreplaner utvikles. 

Sentrale styringsdokumenter 
Utdanningsdirektoratet har ansvar for at føringer gitt i Meld. St. 28 (2015-2016), Innst. 19 S (2016-

2017) og andre relevante vedtak fra Stortinget blir fulgt opp av læreplangruppene.  

Særskilt om KRLE 
Det er knyttet flere bestemmelser i opplæringsloven til KRLE, jf. § 2-3 og 2-4. Opplæringsloven stiller 

blant annet krav til at undervisningen skal være kritisk, objektiv og pluralistisk. Undervisningen skal 

heller ikke være forkynnende. Forholdet mellom disse kravene reiser særskilte utfordringer som 

læreplangruppene må være bevisste på og ha forståelse for. Dette er forutsetninger som må ligge til 
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grunn for læreplanutviklingen. Det er også en forutsetning om at om lag halvparten av 

undervisningstiden skal brukes på kristendomskunnskap.  

"Læreplanutvikleren" 
Læreplangruppene skal skrive læreplanen i et verktøy vi kaller læreplanutvikleren. Verktøyet legger til 

rette for at læreplangruppene kan systematisere og vise hvilke vurderinger, valg og prioriteringer de 

har gjort i utviklingen. I læreplanutvikleren er det for eksempel mulig å knytte bestemte 

kompetansemål til omtalen av tverrfaglige tema eller grunnleggende ferdigheter. Dette er 

tilleggsinformasjon som kan gi et verdifullt grunnlag for å utvikle en god læreplanvisning og gode 

støtteressurser. 

Husk at læreplanen blir lest digitalt. Det innebærer at de som bruker den, ikke leser alle delene i 

rekkefølge fra start til slutt. Skriv derfor slik at teksten under hver mellomtittel gir mening alene. 

Retningslinjer for godt språk i læreplaner 
Læreplanene skal skrives i klart og forståelig språk. Læreplanene er lærernes og instruktørenes 

viktigste arbeidsverktøy. De må derfor være så faglig presise som mulig. Samtidig skal det være 

enkelt for lærerne/instruktørene å formidle innholdet i læreplanene videre til elevene/lærlingene. De 

fem retningslinjene nedenfor skal hjelpe oss å skrive klare og presise læreplaner.  

1. Velg ord og formuleringer de fleste forstår 

Vi kommuniserer best når vi bruker ord og uttrykk mange av leserne våre er kjent med og forstår 

umiddelbart. Vi skal derfor alltid vurdere om vi kan bruke ord og formuleringer som ligger tett på 

dagligspråket. 

Ikke skriv Skriv heller 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
bruke digitale verktøy til å kalkulere varer og 
produksjonskostnader ut fra en gitt resept. 
 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
bruke digitale verktøy til å beregne varer og 
produksjonskostnader ut fra en gitt oppskrift. 

Opplæringen skal legges til rette slik at 
lærlingen dyktiggjøres i å følge gjeldende 
regelverk og prosedyrer. 

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen 
lærer seg / vet hva det vil si å følge gjeldende 
regelverk og prosedyrer. 
 

 

2. Vurder om du må forklare fagbegreper  

I læreplanene må vi av og til bruke fagbegreper for at innholdet skal bli presist og faglig korrekt. 

Dette er forenlig med klart språk, så lenge vi alltid vurderer om vi må forklare fagbegrepet eller ikke. I 

noen tilfeller bør vi bruke synonymer som ligger tettere opp til dagligspråket. Hvis vi introduserer et 

nytt eller lite kjent fagbegrep, bør vi forklare hva det innebærer.  

3. Bruk flest korte setninger 

Setningene blir enklere å lese hvis vi setter punktum ofte. Vær spesielt på vakt mot setninger som 

har lange ledd eller flere leddsetninger etter hverandre. Da bør vi heller dele opp setningene i to. Det 

beste alternativet er ofte å variere mellom korte og litt lengre setninger. 

4. Skriv konkret – bruk verb  

Språket blir ofte tungt og abstrakt hvis vi bruker substantiver i stedet for verb. Hvis vi bruker verb for 

å beskrive handlinger, blir det lettere for leseren å tolke setningene våre riktig, og lesingen blir mer 

effektiv. 
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Ikke skriv Skriv heller 

Utførelse av arbeidsoppgaver innenfor 
programfaget innebærer planlegging, 
gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av 
eget arbeid. 
 

Det å jobbe med arbeidsoppgaver innenfor 
programfaget innebærer å planlegge, 
gjennomføre, dokumentere og vurdere eget 
arbeid. 

 

5. Unngå oppstyltet og vagt språk  

Når vi skriver læreplaner, skal vi unngå å bruke unødvendig kompliserte ord og uttrykk. Velg heller de 

grunnleggende og funksjonelle ordene fra hverdagsspråket framfor oppkonstruerte og vage ord og 

uttrykk som sjelden tilfører noe ekstra.  

Ikke skriv Skriv heller 

Potensial mulighet 

implementere  innføre, iverksette 

 

Læreplaner i programfag og lærefag i yrkesfaglige utdanningsprogram 
 

 
Partene i arbeidslivet har innflytelse på hele den yrkesfaglige opplæringen. Faglig råd skal ha 
avgjørende innflytelse på det faglige innholdet i læreplaner på Vg3. Dette innebærer at 
myndighetene skal legge til rette for å iverksette forslag til endringer i læreplaner på Vg3 dersom 
de ikke er i strid med opplæringslov eller forskrift, de ikke har større økonomiske konsekvenser og 
ikke har vesentlige konsekvenser for innhold eller struktur på Vg1 og Vg2. Myndighetene skal legge 
særlig stor vekt på de faglige råds forslag til endringer i tilbudsstrukturen på Vg3. 
Beslutningsmyndigheten ligger hos Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.  
 
De yrkesfaglige læreplangruppene må ta hensyn både til de felles retningslinjene for utforming av 
læreplaner som gjelder for hele grunnopplæringen, og til dette kapitlet, som gjelder særskilte 
forhold for fag- og yrkesopplæringen. 
 
Læreplanene skal være relevante for arbeidslivet og møte arbeidslivets behov for kompetanse. 
 

 

Samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene (trepartssamarbeidet) står 
sentralt når det gjelder innholdet i den yrkesfaglige videregående opplæringen. Dette samarbeidet er 
forankret i nasjonal lovgivning, i internasjonale forpliktelser og i Overordnet del – verdier og 
prinsipper for grunnopplæringen. Flere av lærefagene har i tillegg til nasjonal og internasjonal 
lovgivning innen grunnopplæringen andre lovverk de må forholde seg til, og som kan påvirke 
innholdet i læreplaner på yrkesfag.   
 
Sluttkompetansen i det enkelte yrkesfaget skal legge premissene for innholdet i læreplanene på Vg1, 

Vg2 og Vg3.   

Progresjon i opplæringen og innholdet i læreplanene for yrkesfagene fra Vg1 til Vg3 uttrykkes 

gjennom hva som er den ønskede sluttkompetansen elevene eller lærlingene skal ha oppnådd etter 
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fullført opplæring. De skal gradvis utvikle fagkompetanse og faglig selvstendighet og kunne begrunne 

sine valg. Når lærlingen har bestått fag- eller svenneprøven, vil han/hun ha en yrkesfaglig 

kompetanse som arbeidslivet etterspør. Det samme vil gjelde for elevene som fullfører i et av 

yrkeskompetansefagene.  

Skole og bedrift er likeverdige læringsarenaer, og yrkesopplæringen foregår både i skole og i bedrift 

både på Vg1, Vg2 og Vg3. Opplæringen skal bygge på arbeidsoppgaver knyttet til yrkesutøvelsen, og 

kompetansemålene skal beskrive den kompetansen eleven og lærlingen må utvikle for å kunne 

mestre arbeidsoppgavene. Elevenes og lærlingenes utvikling av kunnskaper, ferdigheter og evne til 

kritisk tenkning og refleksjon står sentralt i yrkesfagene.  

Faguttrykk og verb som brukes i læreplanene for yrkesfagene, må være relevante og nødvendige og i 

tråd med det som er særegent for faget. Faguttrykk som beskriver det samme, og som går igjen i 

flere læreplaner, beskrives likt.  

Eksempler på verb  

 produsere 

 kalkulere 

 montere 

 markedsføre 

 

Eksempler på faguttrykk 

 resept  

 kalkyle 

 grad 

 not og fjær 
 

 

Helse, miljø og sikkerhet knyttet til et godt arbeidsmiljø, risikovurderinger og forebygging av skader 

og ulykker skal være med i alle de yrkesfaglige læreplanene. Kompetansemål som omhandler dette, 

kan være utformet likt i flere læreplaner der det er relevant.   

Definisjonen for dybdelæring slik den er beskrevet i Overordnet del og i de felles retningslinjene 

gjelder for alle fag i grunnopplæringen. Dybdelæring i yrkesfagene kan bety at elever og læringer 

gradvis og over tid utvikler kompetanse til å utøve faget og se sammenhenger med andre fag. Elevers 

og lærlingers læringsutbytte øker når de gjennom dybdelæring utvikler evne til å vurdere 

konsekvenser av eget og andres arbeid, og bruke det de har lært til å løse problemer og oppgaver i 

nye sammenhenger. 

Læreplanene for yrkesfagene inneholder bestemmelser om underveis- og sluttvurdering i faget slik 
det går fram av de felles retningslinjene for utforming av læreplaner. Læreplangruppene skal vurdere 
og komme med anbefalinger om sluttvurdering i faget innenfor rammene av dagens 
sluttvurderingsformer. Det særskilte for lærefagene er at det er en fag- eller svenneprøve som utgjør 
sluttvurderingen. Prøven blir vurdert av en prøvenemnd lokalt. Denne nemnden er satt sammen 
blant annet ut fra forslag fra partene i arbeidslivet.  
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Vedlegg  
Ikke fastsatt av Kunnskapsdepartementet 

 

Sentrale begreper i læreplanarbeidet  

Dybdelæring  Kreativitet Sosial læring og utvikling 

Innovasjon og entreprenørskap Kritisk tenkning  Tilpasset opplæring 

Kjerneelementer Læringsstrategier Tverrfaglige temaer 

Kompetanse Progresjon Verdigrunnlaget 

Kompetansemål Rammeverk for 
grunnleggende ferdigheter 

 

I denne delen av retningslinjene defineres de mest sentrale begrepene i læreplanene for å sikre en 
felles forståelse i læreplanutviklingen. 

Innovasjon og entreprenørskap  
Innovasjon kan være både en holdning og kunnskaper og metoder. Det handler om å skape verdier 

og finne nye løsninger gjennom prosesser, produkter og arbeidsformer. Elever og lærlinger som 

lærer om og gjennom innovasjon, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse 

problemer og stille nye spørsmål.  

Pedagogisk entreprenørskap handler om skapende virksomhet, om varierte og motiverende 

undervisningsformer, praktiske og livsnære aktiviteter for elevene og lærlingene, samarbeid med 

lokalt næringsliv, organisasjoner og livet utenfor skolen.  

Kjerneelement 
Kjerneelementene i et fag er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest 
betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Disse skal prege innholdet 
og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og 
sammenhenger i faget. (Meld. St. 28). 

Et kjerneelement defineres som det mest sentrale i faget som elevene/lærlingene skal lære. Det er 
begreper, kunnskapsområder, tenkemåter, metoder og uttrykksformer i faget. Hvordan 
kjerneelementene uttrykkes varierer ut fra fagenes egenart. Antall kjerneelementer vil derfor variere 
fra fag til fag. 

Kjerneelementene i faget skal danne grunnlaget for utviklingen av læreplanen. Dette innebærer at 
teksten Om faget og kompetansemålene i faget skal utvikles ut fra kjerneelementene.   

Kompetanse 
Definisjonen av begrepet kompetanse i Kunnskapsløftet er omtalt i del 1. 

Kompetansemål  
Kompetansemål definerer hva elevene skal kunne i faget etter endt opplæring på ulike trinn. 

Utforming av kompetansemål er omtalt i del 1. 

Kreativitet 
Kreativitet er å se eller utvikle noe helt nytt, eller noe nytt ut fra noe som allerede fins. Kreativitet 
handler også om kritisk tenkning og innovasjon. Det kan være evnen til å se ulike alternativer og 
perspektiver i noe som ikke er umiddelbart synlig. Kreativitet er å være nysgjerrig, utholdende, 
fantasifull i problemløsning, alene og i samarbeid med andre. Innovasjon inkluderer sentrale sider 
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ved kreativitet, men innebærer i tillegg å kunne ta initiativ og omsette ideer til handling. Å være 
kreativ uttrykkes også gjennom å være nysgjerrig, utholdende og fantasifull.  

Kritisk tenkning 
Skolen og lærebedriften skal gjøre elevene og lærlingene i stand til å tenke kritisk og selvstendig. 
Opplæringen skal sette elevene og lærlingene i stand til å tenke selv, søke kunnskap og reflektere 
over og vurdere vedtatte sannheter, som ikke alltid er allmenngyldige. Det krever oppøvelse av 
kritisk sans og evne til å se en sak fra flere sider.  

Kritisk tenkning og problemløsning vil spille ulike roller i ulike fag, og begrepsbruken vil også variere.  

Læringsstrategier 

Skolen og lærebedriften skal bidra til at elevene og lærlingene reflekterer over sin egen læring, 

forstår sine egne læringsprosesser og tilegner seg kunnskap på selvstendig vis. Når elevene og 

lærlingene forstår sine egne læringsprosesser og sin faglige utvikling, bidrar det til selvstendighet 

og mestringsfølelse. Læringsstrategier handler om å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere 

eget arbeid for å nå kompetansemålene.  

Progresjon 
Progresjon i læreplanen uttrykkes på ulike måter, dels som forventet utvikling av kompetanse 
mellom trinn og også i fagspesifikk omtale av vurdering på trinn med kompetansemål. 

Progresjon i læreplaner er også omtalt i del 1. 

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter  
Rammeverk for de fem grunnleggende ferdighetene digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å 
kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive er et verktøy og en referanse for å utvikle læreplaner for 
fag. Det skal bidra til å integrere de grunnleggende ferdighetene i kompetansemål ut fra fagenes 
egenart. 

Rammeverket er et grunnlagsdokument som definerer ferdighetene, skisserer hvilke 
ferdighetsområder de består av, og beskriver progresjonen i hver av dem på fem nivåer. 
Rammeverket viser hva som er typisk for de ulike nivåene i elevenes utvikling i hver av de fem 
ferdighetene. 

Sosial læring og utvikling 

Elevens identitet og selvbilde, meninger og holdninger blir til i samspill med andre. Sosial læring 
skjer både i undervisningen og i alle andre aktiviteter i skolens regi. Faglig læring kan ikke 
isoleres fra sosial læring. I det daglige arbeidet spiller derfor elevenes faglige og sosiale læring og 
utvikling sammen. 

Tilpasset opplæring 
Tilpasset opplæring er den tilretteleggingen skolen og lærebedriften gjør for å sikre at alle elever får 

best mulig utbytte innenfor den ordinære opplæringen. Tilpasset opplæring gjelder alle elever og 

lærlinger, og skal i størst mulig grad skje ved å variere og tilpasse til mangfoldet i elevgruppen 

innenfor fellesskapet. Skolen og lærebedriften kan tilpasse opplæringen gjennom arbeidsformer og 

pedagogiske metoder, bruk av læremidler, organisering, og i arbeidet med læringsmiljøet, læreplaner 

og vurdering.  

Tverrfaglige temaer 
Overordnet del definerer tre tverrfaglige temaer i grunnopplæringen som skal inngå i fag der det 
er relevant. De tre temaene er: 

1. Folkehelse og livsmestring 
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Folkehelse og livsmestring som tema i skolen har både et individuelt og et samfunnsmessig 
perspektiv. Sosialt fellesskap og støtte er viktig for den enkeltes trivsel, livsglede, mestring og følelse 
av egenverd.  

2. Demokrati og medborgerskap  

Demokrati og medborgerskap som tema i skolen skal legge til rette for læring som styrker elevenes 
og lærlingens demokratiforståelse og evne til å delta i demokratiske prosesser og fellesskap.  

3. Bærekraftig utvikling  

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå 
grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. 
Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til 
mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine 
behov. 

Verdigrunnlaget 
Kapittel 1 i overordnet del utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf, og skolene 

og lærebedriftene skal bygge praksisen sin på disse verdiene. Verdiene skal gjøres levende og få 

betydning for hver enkelt elev og lærling i skole- og arbeidsfellesskapet. Lærerne, instruktører og 

lederne må derfor jevnlig reflektere over sammenhengen mellom opplæringen i fag og de 

overordnede målene, verdiene og prinsippene for opplæringen. Sammen med skoleeierne skal de 

sørge for at skolens og lærebedriftens praksis er i samsvar med hele læreplanverket. 
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Verbbeskrivelse 
Dette er en hjelp til læreplangruppene når det gjelder bruk av verb i kompetansemålene. Det er 

mulig å velge fagspesifikke verb i tillegg. Verb, taksonomi og progresjon er omtalt i retningslinjene. 

 

 

Verb Beskrivelser av verb til bruk i kompetansemålene 

Analysere Å analysere er å undersøke en sak, en gjenstand eller et begrep for å få avdekket et budskap eller en mening. Å 

analysere kan bety grundig og systematisk behandling av enkeltelementer og sammenhengen mellom dem. Analysen 

kan også gjelde en arbeidsprosess. 

Anvende Å anvende henger nært sammen med en praktisk handling hvor eleven /lærlingen skal ta i bruk både kunnskaper, 
ferdigheter, refleksjon og kritisk tenkning. Dette kan spesielt komme til uttrykk i kompetansemål i læreplaner for 
yrkesfagene. For eksempel å anvende relevant dokumentasjon og å anvende arbeidsbeskrivelser. 

Beskrive Å beskrive er å skildre eller gjengi en opplevelse, situasjon, arbeidsprosess eller et faglig emne. Å beskrive noe kan 

også være å bruke relevante fagbegreper for å systematisere kunnskap om emnet. 

Bruke Å bruke vil si at vi gjør oss nytte av noe eller utfører en handling for å oppnå et mål. Å bruke henger nært sammen 

med å anvende, forstått som å gjøre bruk av, ta i bruk, for eksempel en metode eller et verktøy. 

Dokumentere Å dokumentere er å vise hva vi har gjort, og gjerne også hvordan og hvorfor. Dokumentasjonen kan ha ulik form og 

vise kvaliteten på en arbeidsprosessen, et produkt eller en tjeneste. 

Drøfte Å drøfte er å belyse en sak ved å trekke fram forskjellige sider av den, og argumentere både for og imot. Drøftingen 

kan avsluttes med en konklusjon. Å drøfte kan vi gjøre selvstendig og i dialog med andre. Ordskifte mellom flere om 

et saksforhold kan bety det samme som å diskutere. 

Forstå Å forstå er å oppfatte meningen med noe, skjønne hva som blir kommunisert eller hvordan noe henger sammen. I 

kompetansemål i læreplaner for yrkesfagene kan ikke verbet brukes alene. Forståelse kan for eksempel konkretiseres 

til å forklare, drøfte ulike alternativer, sammenligne aktuelle metoder eller vurdere kvalitet. 

Gjennomføre Å gjennomføre er å iverksette, utføre og fullføre, for eksempel en oppgave, en undersøkelse eller et planlagt arbeid. 

Gjøre rede for Å gjøre rede for noe er å gi en faglig begrunnet forklaring av et saksforhold, en problemstilling eller noe vi skal 

undersøke eller gjennomføre. 

Planlegge Å planlegge er å lage en framdrift for å nå et mål. Planen beskriver hvordan vi har tenkt å gå fram for å oppnå målet, 

og kan vise sammenhengen mellom aktiviteter, gjennomføring og mål. 

Presentere Å presentere er å vise, forklare og legge frem et faglig emne eller et produkt. Måten å presentere på kan variere, men 

målet med en presentasjon er å gjøre emnet eller produktet tilgjengelig for andre. Presentere kan også bety å 

illustrere og å demonstrere. 

Reflektere Å reflektere er å undersøke og tenke gjennom ulike sider ved egne eller andres handlinger, holdninger og ideer. Vi kan 

også reflektere over et saksforhold, praktiske aktiviteter eller egen læring. Refleksjon innebærer å prøve ut egne 

tanker og holdninger for å utvikle bedre innsikt og forståelse. 

Samarbeide Å samarbeide innebærer å jobbe sammen med andre for å oppnå en felles forståelse eller et felles mål. 

Sammenligne Å sammenligne er å undersøke likheter og forskjeller mellom to eller flere forhold. 

Tolke Å tolke er å bygge opp en oppfatning eller forståelse av meningsinnholdet i et fenomen, en praktisk situasjon eller et 

kunstnerisk uttrykk. Forståelsen bygger ofte på en analyse av enkeltelementer og sammenhengen mellom dem. 

Utforske Å utforske handler om å oppleve og eksperimentere og kan ivareta nysgjerrighet og undring. Å utforske kan bety å 

sanse, søke, oppdage, observere og granske. I noen tilfeller betyr det å undersøke ulike sider av en sak gjennom åpen 

og kritisk drøfting. Å utforske kan også bety å teste eller prøve ut og evaluere arbeidsmetoder, produkter eller utstyr. 

Utvikle Å utvikle kan være å designe, skape, modellere eller utforme nye metoder, et produkt eller en tjeneste. 

Vurdere Å vurdere er å overveie ulike sider ved et saksforhold eller synspunkt. Det kan også omfatte å bedømme kvaliteten 

ved et produkt eller en prosess. En vurdering resulterer ofte i en beslutning, en bedømmelse eller en konklusjon. 



Rollene til eksterne læreplankoordinatorer, Utdanningsdirektoratet og kontaktpersoner fra de faglige rådene i arbeidet med nye 

læreplaner på yrkesfag 2018 – 2020 (Vg1, Vg2 og Vg3). 
 

Ekstern læreplankoordinator Utdanningsdirektoratet Kontaktperson fra faglig råd 
 
Bistår UDIR i faglige spørsmål og i 
læreplanprosessen fra Vg1 ev Vg2 i gjeldende 
utdanningsprogram  
 

 
Har det overordnete ansvaret for hele lærplanprosessen 
inkludert budsjettansvar 

 
Har ansvar for å sikre at det sentrale 
innholdet i lærefagene blir ivaretatt jf. 
Mandat for faglig råd1 

Ekstern læreplankoordinator skal i samarbeid med 
UDIR,  
 

- utvikle framdriftsplaner for læreplanarbeidet 
- sørge for helhet og sammenheng i læreplanene 

på Vg1, Vg2 og Vg3, og at det blir lite overlapp 
- bidra i møte med leder av læreplangrupper 
- kvalitetssikre læreplanutkast i 

utdanningsprogram 
- delta i gruppe på tvers av 

utdanningsprogrammene for å sikre helhet og 
sammenheng i utforming av læreplaner på 
yrkesfag 

- Oppnevne læreplangrupper på og leder 
læreplanarbeidet. 

- Oppnevne ekstern læreplankoordinator. 
- Følge opp læreplangruppa i forhold til nasjonale og 

politiske retningslinjer. 
- Ha ansvar for at retningslinjene og andre føringer blir 

ivaretatt i læreplanarbeidet. 
- Arrangere møter mellom leder av læreplangrupper, 

ekstern koordinator og representant for faglig råd. 
- Utvikle og følge opp framdriftsplaner for 

læreplanarbeidet i samarbeid med ekstern. 
- koordinator og representant for faglig råd. 
- Planlegge og lede møter med læreplangruppene. 
- Følge rutiner for faglig råds deltakelse i tråd med 

retningslinjer for samarbeid. 
- Kvalitetssikre læreplaner i siste instans. 

Kontaktpersonen fra faglig råd skal i 
samarbeid med UDIR bidra i arbeidet med 
utvikling av framdriftsplaner for 
læreplanarbeidet, jamfør retningslinjer for 
samarbeid mellom SRY, Faglig råd og 
Utdanningsdirektoratet2 
 
 

 

 

                                                           
1 Utdrag fra mandat for de faglige rådene 

- De faglige rådene skal identifisere behov i arbeidslivet for kvalifiserte fagarbeidere, og foreslå løsninger som kan bidra til å heve kvaliteten på opplæringen og inntaket av lærlinger. 
- De faglige rådene har et særskilt ansvar for å fremme forslag8 til endringer i læreplaner og tilbudsstruktur på Vg1, Vg2, og Vg3.  
- Faglig råd skal ha avgjørende innflytelse på det faglige innholdet i læreplaner på Vg3. Dette innebærer at myndighetene skal legge til rette for å iverksette forslag til endringer i læreplaner på Vg3 dersom 

de ikke er i strid med opplæringslov eller forskrift, de ikke har større økonomiske konsekvenser og ikke har vesentlige konsekvenser for innhold eller struktur på Vg1 og Vg2. Myndighetene skal legge særlig 
stor vekt på de faglige råds forslag til endringer i tilbudsstrukturen på Vg3. 

- Beslutningsmyndigheten ligger hos Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. 
2 Ønsket faglig profil på ekstern læreplankoordinator: 

- Erfaring fra tidligere læreplanarbeid 

- God kjennskap til fagopplæringssystemet og partssamarbeidet 

- Innsikt i politiske beslutninger knyttet til fagopplæring 

- Erfaring fra koordineringsarbeid 

- Godt kjennskap til utdanningsprogrammet 
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