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09.2.2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 
Vedtak:  
 

 
 
10.2.2019 Supplering av arbeidsutvalget 
De faglige rådene skal oppnevne en leder, en nestleder og et arbeidsutvalg (AU). 
Arbeidsutvalget er i samarbeid med sekretariatet ansvarlig for å lede arbeidet i rådet. 
Rådet skal oppnevne ny representant til å sitte i arbeidsutvalget etter at 
Mediebedriftenes landsforening gjorde endringer på sin plass. Veslemøy Rysstad er nytt 
medlem i rådet og representant fra MBL. Fra før er arbeidstaker- og skolesiden 
representert i arbeidsutvalget. Tredje representant bør være fra arbeidsgiversiden.  
 

Forslag til vedtak: X stiller for arbeidsgiversiden i arbeidsutvalget. 
 
 
11.2.2019 Andre innspillrunde Vg1, hele læreplanen 
I den andre åpne innspillsrunden ligger hele læreplanen til Vg1 informasjonsteknologi og 
medieproduksjon ute. I forrige runde ga rådet tilbakemelding på «Om faget» og i denne 
runden kan rådet gi tilbakemelding på kompetansemål og vurdering. Det er mulig å gi 
tilbakemelding på hele læreplanen. Det er stilles også flere spørsmål knyttet til blant 
annet navn på utdanningsprogrammet og omfang på kompetansemål sett opp mot 
timeantallet i programfaget. Ber om at dere tenker gjennom spørsmålene. 
 
Alle rådsmedlemmer bør lese utkastet til læreplan, og forberede innspill. Konkrete forslag 
til endringer i læreplanen, som dere ønsker at rådet skal fremme kan dere legge inn som 
kommentarer i dokumentet i Sharepoint-rommet.  
 
Læreplangruppa innleder om læreplanen og deretter for å besvare oppklarende spørsmål. 
Vi drøfter deretter forslaget til læreplan og spørsmålene i høringen.  
 

- Vedlegg: innspill fra FRIM til 1. innspillsrunde Vg1. 
 

Forslag til vedtak: AU sender høringssvar basert på diskusjonen i rådsmøtet. 
Kopi av høringssvar sendes til rådet i etterkant 

 
Lunsj 
 
12.2.2019 Anbefalinger fra rådet til Liedutvalget 09.05.2019  
Det arrangeres et møte mellom faglige råd og representanter fra Lied utvalget torsdag 9. 
mai 2019. Informasjon om utvalgets arbeid finner du her: https://www.liedutvalget.no 
Rådet er invitert med tre representanter.  
 
Lied-utvalget leverte sitt kunnskapsgrunnlag om struktur og videregående opplæring i 
desember. De skal levere sin anbefaling til Kunnskapsdepartementet høsten 2019. 
Kunnskapsgrunnlaget finner dere her. Anbefaler dere å lese kapittel 11. Det gir et godt 
overblikk over utvalgets vurdering av videregående opplæring.  
 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-15/id2621801/sec1 
 
Vi foreslår at dere tenker gjennom hvilke 3 anbefalinger representantene fra FRIM skal gi 
til Lied-utvalget? Bent, Kjersti og Christian deltar på vegne av rådet.  
 
 Vedtak: 
 
 

https://www.liedutvalget.no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-15/id2621801/sec1
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13.2.2019 Fordypninger på Vg3 
 

- Vedlegg: Fordypninger Vg3. 
 

Utdanningsdirektoratet er i oppdragsbrev 10-18 Implementering av ny tilbudsstruktur 
bedt om å utrede alternative modeller og om det eventuelt skal innføres fordypninger på 
Vg3/opplæring i bedrift. Dersom direktoratet kommer fram til at det kan åpnes for 
fordypninger på Vg3, skal det utvikles nasjonale prinsipper og rammer for disse. 
Direktoratet bes komme med anbefalinger omkring fordypningsområder på 
Vg3/opplæring i bedrift til KD. Utdanningsdirektoratet foreslo i sitt forslag til ny 
tilbudsstruktur til Kunnskapsdepartementet (september 2016) innføring av 
fordypningsområder. Bakgrunnen for direktoratets anbefaling var innspill fra de faglige 
rådene. Sett i lys av høringsuttalelsene mener direktoratet fortsatt at det kan innføres 
fordypningsområder for Vg3.  
 
Direktoratet oppnevnte en arbeidsgruppe på fire representanter fra de faglige rådene 
våren 2019, som med utgangspunkt i grunnlagsdokumentene utarbeider forslag til 
alternative modeller og nasjonale prinsipper og rammer for fordypning på Vg3.  
 
Gruppa har følgende sammensetting: 
 
• Liv Christiansen - FRTIP 
• Jørgen Leegård - FRBA 
• Espen Lynghaug - FRRM/FRNA 
• Merete Sutton - FRSSR 
• Hans Jacob Edvardsen - FREL 
 
 
Anbefalingene fra arbeidsgruppa ligger vedlagt. Arbeidsgruppa anbefaler at rådene skal 
gi sin tilslutning retningslinjene, men dere står fritt til å mene hva dere vil. Merk at dette 
ikke er et spørsmål om fordypninger skal innføres i ITM, men om det skal være mulig å 
innføre fordypninger på Vg3 og hvordan regelverket bør se ut for å bruke fordypninger.  
 
 

Forslag til vedtak: 
 
 
 
14.2.2019 Fylkesbesøk Hordaland 2019 
 
Rådet drøftet fylkesbesøk i rådsmøte nr.1/2019. Rådet ønsket å gjennomføre et 
kombinert fylkesbesøk og rådsmøte i september 2019 i Hordaland. Det var også et ønske 
om å invitere fagopplæringssjefene inn i rådsmøtet. Rådet har fått godkjent søknad om 
fylkesbesøk til Hordaland 11.-12.september. Utdanningsdirektoratet mener at ønske om 
å møte alle fagopplæringssjefene er vanskelig praktisk, og at det kan komme i konflikt 
med rollen rådet har som rådgivende organ for statlige utdanningsmyndigheter. Vi har 
også mange saker til behandling utover høsten. Arbeidsutvalget foreslår derfor at rådet 
over to dager besøker skoler og bedrifter i Hordalandsområdet og gjennomfører et 
tradisjonelt rådsmøte en av dagene. AU foreslår at man kan ha som tema å drøfte 
hvordan vi kan utvikle arbeidsmåtene i rådet og se nærmere på vekslingsmodeller 
opplæringen.  
 
Vi ønsker i rådsmøtet å sette datoene for fylkesbesøket, og at dere foreslår ønsker til 
programmet for fylkesbesøket.  
 

Forslag til vedtak: 
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15.2.2019 Høring – forslag til nye læreplaner for grunnskolen og de 
gjennomgående fagene i videregående opplæring 
 
Fagfornyelsen for grunnskolen og de gjennomgående fag i videregående ligger foran 
yrkesfag og læreplanene ble 18. mars lagt ut på høring. Høringsfristen er 18. juni 2019. 
Det er naturlig at rådet mener noe om innholdet i læreplanene som legger faglig 
grunnlag før Vgs.  
 

• Matematikk 1. – 10. trinn, kunst og håndverk og naturfag. Matematikk har ansvar 
for kodeopplæring i grunnskolen. Kunst og håndverk fagets kjerneelementer er 
blant annet kunst og designprosesser og visuell kommunikasjon. 

 
• De gjennomgående fagene videregående (matematikk, naturfag, engelsk, norsk): 

har yrkesrettet innhold. Rådet ga tilbakemelding til læreplangruppa engelsk og 
norsk i etterkant av rådsmøte nr.2 (vedlagt) på forslagene til yrkesrettede mål. 
Matematikk og naturfag har yrkesrettede mål tilpasset det enkelte 
utdanningsprogram.   

 
Jeg har lagt ut læreplanene på Sharepoint-rommet, og dere kan gjerne legge inn 
tilbakemeldinger i dokumentet. Læreplanene finner dere også på 
www.udir.no/fagfornyelsen.  
 
 

Vedtak: 
 
 
 
16.2.2019 Ekstra rådsmøte i august 
 
Læreplanen på Vg2 og Vg3 legges ut på sin ene innspillsrunde 20. juni. Innspillsrunden 
avsluttes 1. september. For å kunne behandle skissene til læreplan ønsker vi å 
behandle de i et eget rådsmøte i august. Vi finner dato for rådsmøte  i fellesskap. 
 

Forslag til vedtak: 
 
 
17.2.2019 Bedriftsintern opplæring  
 
 
Utdanningsdirektoratet mottok i april 2018 oppdragsbrev 10-18 om Implementering av 
ny yrkesfaglig tilbudsstruktur. I oppdragsbrevet ber Kunnskapsdepartementet om at vi 
vurderer hvordan relevante deler av innholdet i bedriftsintern opplæring (f.eks. 
kjedeskoler i varehandelen) kan inngå i kompetansemål i læreplanene i relevante 
lærefag. Dette må gjøres i samråd med aktuelle bransjer.   
  
Arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag er i gang og deloppdraget vil kobles opp mot 
denne prosessen. Det vil kunne bli aktuelt med dialog med relevante læreplangrupper 
underveis i arbeidet, og vi oppfordrer rådet til å benytte seg av de åpne 
innspillsrundene.  
  
  
Med utgangspunkt i fremdriftsplanen for læreplanarbeidet ber vi dere om å komme med 
tilbakemelding til Utdanningsdirektoratet innen onsdag 15. mai 2019.   
  
Vi ber dere om å komme med:   

http://www.udir.no/fagfornyelsen
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-pa-yrkesfag/
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• eksempler på internopplæring som gir ikke-formell kompetanse som kan være 

relevante for deres lærefag   
• forslag til spørsmål knyttet til sammenhengen mellom internopplæring og 

læreplaner som kan være aktuelle å stille i den første åpne innspillsrunden for Vg2- 
og Vg3-læreplangruppene   

• innspill på hvordan innholdet i relevant internopplæring kan ivaretas i 
kompetansemålene i relevante læreplaner   

• innspill til tiltak for å tilrettelegge for bedrifter med relevant 
internopplæring ved innføring av nye læreplaner   

  
Ta gjerne kontakt med Stine Viddal Øi på e-post svo@udir.no dersom dere har noen 
spørsmål.   
 
 

Forslag til vedtak: FRIM er ikke av den oppfatning at internopplæring i IT og 
mediebransjen utløser behov for å gjøre tilpasninger i læreplanene. 
Kompetansemålene bør ha åpne formuleringer som gjør at eventuell 
internopplæring kan integreres. 

 
 
 
18.2.2019 Seminarer om det nye utdanningsprogrammet 
 
Under forrige rådsmøtet vedtok vi å søke Utdanningsdirektoratet om å få arrangere 
seminarer der målsetningen er å gjøre utdanningsprogrammet kjent ute i bransjene.  
 
Vi sendte følgende søknadstekst til Utdanningsdirektoratet: 
 
«Utdanningsprogrammet IT og medieproduksjon er i sitt innhold fremtidsrettet og vil gi 
fagarbeiderne kompetanse arbeidslivet mener at det vil være behov for. Det er imidlertid 
to utfordringer: 

• tilgang på læreplasser: fagene i utdanningsprogrammet har en svak 
fagarbeidertradisjon og bransjene ikke er kjent med det nye 
utdanningsprogrammet og kompetansen lærefagene vi gi 

• Bransjene er ikke kjent med at det utvikles nye læreplaner og gir derfor heller 
ikke tilbakemeldinger i innspillsrundene 

 
Faglig råd for IKT og medieproduksjon ønsker å gjennomføre to seminarer med 
henholdsvis IT- og mediebransjen i januar 2020. Formålet med seminarene er å gjøre 
bransjene kjent med lærefagene i det nye utdanningsprogrammet og få de til å gi innspill 
i høringsrundene for Vg2 og Vg3 med oppstart i 15. desember. Program for seminarene 
foreslås å være på ca. tre timer og innholdet utformes i samarbeid mellom FRIM og 
Utdanningsdirektoratet.»  
 
I rådsmøtet skal vi utforme et program for seminarene? Hvem er målgruppa? Hvordan 
når vi de? Hvilke datoer bør vi gå for? 
 

Vedtak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:svo@udir.no
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19.2.2019 Behovskartlegging for 2019 - Læremiddelutvikling i smale 
fagområder innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram 
 

- Vedlegg: Læremiddelutvikling 
 

Utdanningsdirektoratet lyser årlig ut tilskudd til utvikling av læremidler innen fire 
kategorier: smale fagområder, særskilt tilrettelagte læremidler, læremidler for 
minoritetsspråklige elever og universell utforming av læremidler innenfor alle fag og 
trinn.  
 
Direktoratet ønsker innspill fra de faglige rådene på behov for læremidler. 
 

Forslag til vedtak: FRIM anbefaler at Utdanningsdirektoratet i sin vurdering 
prioriterer utvikling av læremidler for utdanningsprogrammet IKT og 
medieproduksjon. Utdanningsprogrammet har nytt innhold i felles Vg1, Vg2 (et 
Vg2 medierettet og et Vg2 IT-rettet) og i alt fem Vg3 lærefag. Fagområdet er i 
stadig utvikling og det anbefales utvikling av digitale læremidler for å holde 
innholdet i læremidlene oppdatert.  

 
 
20.2.2019 IKT-fag videreføring av forsøk  
Nordland fylkeskommune deltar for tiden i et forsøk i IKT-fag ved seks videregående 
skoler. Utdanningsdirektoratet ønsker vurdering fra rådet på om forsøket bør videreføres. 
Utdanningsdirektoratet anbefaler forlengelse av forsøket. Arbeidsutvalget har anbefalt 
forlengelse til Udir, men det er foreløpig i påvente av behandling i rådsmøte.   
 

Forslag til vedtak: FRIM anbefaler at Utdanningsdirektoratet forlenger forsøket 
innen IKT-service i Nordland for å ivareta kontinuitet mellom den «gamle» og nye 
tilbudsstrukturen.  

 
 
21.2.2019 Orienteringssaker  
 
Møte om Dronefaget 
Det ble gjennomført et møte om dronefaget hos Utdanningsdirektoratet 1. mars. Faglig 
råd for IKT og medieproduksjon var representert. Blant annet Luftfartstilsynet, Faglig råd 
for elektro og Nordland fylkeskommune deltok i møtet. Det gis en orientering om møtet.  
 
Samling på Sundvollen for arbeidsutvalgene i de faglige rådene og Udir 
Temaet for samlingen var hvordan de faglige rådene kan øke kvaliteten på arbeidet i 
sekretariatet og de rådene. AU skrev ned noen målsetninger for faglig råd for IKT og 
medieproduksjon. 
 
• Aktivisering av varamedlemmer.  
• Utforme klare oppdrag til arbeidsgruppene. 
• Bevare det gode engasjementet ved å innføre små endringer i riktig retning. 
• Orienteringssaker om aktuelle saker relevant for utdanningsprogrammet. 
• Sakslistene er ofte fulle og det er viktig å prioritere hvilke saker man behandler i 

rådsmøtene. 
• Ønske om å informere skolene som har fag i utdanningsprogrammet om at FRIM 

kan kontaktes hvis man har erindringsforslag. 
• Få inn innledere fra næringslivet som kan gi rådet faglig oppdatering 
• Fortsette med å være bevisst på møtemetodikk. Gruppediskusjon i forkant av 

plenumsdiskusjoner.  
• Deltakelse på konferanser som representant for FRIM 
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Arbeidsgrupper 
Vi ønsker en status for hvordan arbeidsgruppene fungerer i dag. Enkelte av gruppene har 
hatt en del å gjøre, mens andre har ikke fått oppgaver.  
 
 
20.2.2019 Eventuelt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fagfornyelsen - Første innspelsrunde Vg1 
informasjonsteknologi og medieproduksjon 
 

Uttalelse - Faglig råd for IKT og medieproduksjon 

Status Innsendt til Utdanningsdirektoratet 
Innsendt og bekreftet av instansen via: eirik.bertelsen@udir.no 

Innsendt av Eirik Bertelsen 

Innsenders e-post: eirik.bertelsen@udir.no 

Innsendt dato 15.02.2019 

Hvilken instans 
representerer du?: 

Faglig råd for IKT og medieproduksjon 
Annet (Offentlig) 

Stilling Fagansvarlig 

  



Om faget Vg1 informasjonsteknologi og 
medieproduksjon 

1. FAGRELEVANS 

Informasjonsteknologi og medieproduksjon inngår i alle delar av eit moderne samfunn, der 
teknologi stadig gir nye måtar å kommunisere og samhandle på. Gjennom faget utviklar elevane 
forståing for og praktiske ferdigheiter når det gjeld korleis ein i kommunikasjon nyttar teknologi 
for å påverke mottakaren. Kompetanse som kombinerer teknologi, kommunikasjon og design, er 
viktig for å dekkje behova i eit samfunn i hurtig utvikling. Kunnskap om nye 
kommunikasjonsvegar opnar for innovasjon og kreativitet. Faget bidreg til å gjere elevane 
omstillingsdyktige i eit samfunn som stiller krav til kompetanse i etikk og lovgiving og til det å 
vere kritiske brukarar av teknologi og informasjon. Faget gir praktiske og teoretiske ferdigheter 
som er i tråd med behova i arbeidslivet.  

2. KJERNEELEMENT 

2.1. ETIKK, LOVVERK OG YRKESUTØVING 

Kjerneelementet etikk, lovverk og yrkesutøving skal gi elevane grunnlag for å gjere reflekterte 
val rundt etiske spørsmål og lovbaserte rammer ved å bruke teknologi og formidle innhald. 
Elevane må forstå kva konsekvensar teknologien har for samfunnet, miljøet og individet. Elevane 
må vere sjølvstendige, ha god samarbeidsevne, kunne byggje relasjonar og ha forståing for god 
yrkesutøving.  

2.2. TEKNOLOGI OG PRODUKSJON 

Kjerneelementet teknologi og produksjon skal gi elevane ei forståing av korleis teknologien er 
oppbygd, kva verkemåtar han har, og kva moglegheiter han gir. Yrkesretta aktivitet og praktiske 
ferdigheiter er grunnleggjande. Det omfattar val, bruk og utvikling av teknologi og metode.  

2.3. KOMMUNIKASJON 

Kommunikasjon er det å skape meining, forstå og bli forstått. Elevane skal få forståing for 
relasjonar og mellommenneskeleg kommunikasjon. Det blir lagt vekt på historieforteljing som 
engasjerer og påverkar mottakaren. Dette kjerneelementet gir praktiske ferdigheiter i 
kommunikasjon, tilpassa oppdrag, målgruppe, kanal og teknologi.  

2.4. DESIGN OG KREATIVITET 

Kjerneelementet design og kreativitet handlar om nysgjerrigheit, skaparglede og uthald. Elevane 
skal få forståing for prosess, funksjon, form og farge og lære å bli kreative medarbeidarar som 
kan designe gode tekniske løysingar. Elevane skal få kunnskapar og ferdigheiter, slik at dei kan 



lage gode brukaropplevingar, infrastruktur og teknisk arkitektur. Kreativitet handlar om å løyse 
problem i møte med kjende og ukjende utfordringar. 

3. VERDIAR OG PRINSIPP 

Faget gir kunnskap og ferdigheiter innanfor teknologi, informasjonstryggleik, kommunikasjon, 
etikk og lovverk – område som har stor verdi for samfunnet og for individet. Informasjons- og 
medieteknologi påverkar alle delar av samfunnet og opnar for vekst og berekraftig utvikling. 
Teknologi er ein viktig faktor i samspelet mellom individ og samfunnsutvikling sidan det opnar for 
nye kommunikasjons- og samhandlingsmåtar. Faget er ein arena for skaparglede, engasjement, 
kritisk tenking og kreativitet. Når elevane arbeider i kreative prosessar, både individuelt og 
saman med andre, får dei kompetanse i møte med det kjende og ukjende. Det gir dei òg høve til 
å utvikle idear og løysingar gjennom refleksjon og utforsking. Faget gir grunnlag for å orientere 
seg kritisk og konstruktivt i eit samfunn med rask teknologi- og medieutvikling, noko som er 
avgjerande når ein som produsent, forbrukar og medborgar skal ta bevisste val.  

4. TVERRFAGLEGE TEMA 

4.1. FOLKEHELSE OG LIVSMEISTRING 

Folkehelse og livsmeistring blir styrkt gjennom skapande arbeid. Faget utviklar elevane si evne til 
problemløysing, kreativitet, tekniske ferdigheiter og strukturerte arbeidsrutinar, og det gjer dei 
meir uthaldande i møte med utfordringar i kvardagen. Gjennom programmering lærer dei 
struktur og analytisk tenking, og dei lærer å dele store utfordringar opp i mindre oppgåver. Ved 
bevisstgjering og tilpassing omkring universell utforming sikrar ein deltaking og inkludering. 
Kunnskap om helse, miljø og sikkerheit førebyggjer belastingsskadar og legg grunnlag for god 
arbeidshelse. 

4.2. BEREKRAFTIG UTVIKLING 

Elevane blir utfordra til å reflektere kritisk over det eksisterande og utforske nye retningar og 
moglegheiter. Slik lærer dei om berekraftig utvikling. Erfaring med problemløysing gir elevane 
grunnlag for nyskaping og effektivisering av ressursar og arbeidsprosessar. Når elevane har eit 
bevisst forhold til korleis teknologi påverkar oss gjennom heile livssyklusen, og forstår kor viktig 
det er med energieffektive løysingar og god avfallshandtering, kan dei bidra til eit berekraftig 
miljø.  

4.3. DEMOKRATI OG MEDBORGARSKAP 

Demokrati og medborgarskap fordrar kunnskap om makta media har til å påverke kva vi meiner, 
korleis vi oppfattar andre, og korleis andre oppfattar oss. Tekst, lyd og bilete gir elevane verktøy 
til å gi uttrykk for meiningar, idear og kjensler i dialog med andre. Forståing av utvikling og 
forvalting av teknologi gir innsikt i kvifor teknologi er viktig i eit demokrati. Gode etiske 
haldningar og forståing av tryggleik bidreg til å forsterke opne og demokratiske prosessar og 
verne samfunnet mot kriminalitet og misbruk av teknologi. 



5. GRUNNLEGGJANDE FERDIGHEITER 

5.1. MUNNLEGE FERDIGHEITER 

Munnlege ferdigheiter i informasjonsteknologi og medieproduksjon handlar om å gi uttrykk for 
meiningar, idear og kjensler i dialog med andre. Det inneber òg å kunne bruke relevant 
fagterminologi i møte med fagmiljø og når ein presenterer eige og andre sitt arbeid. 

5.2. Å KUNNE LESE 

Å kunne lese i informasjonsteknologi og medieproduksjon inneber å lese og forstå 
spesifikasjonar, kode, oppdragsbeskrivingar og rettleiingar for å utføre arbeid. Vidare inneber det 
å vurdere kommunikasjonen og måten verkemiddel og forteljarteknikkar blir brukte på. 

5.3. Å KUNNE SKRIVE 

Å kunne skrive i informasjonsteknologi og medieproduksjon inneber å produsere og kommunisere 
gjennom ulike sjangrar, inkludert kode. Vidare inneber det å dokumentere, presentere og 
vurdere eigne og andre sine produkt ved hjelp av relevant fagterminologi. 

5.4. Å KUNNE REKNE 

Å kunne rekne i informasjonsteknologi og medieproduksjon inneber å berekne kostnader og 
prisar ved produksjon. Ein må òg forstå ulike verdiar, storleikar og tekniske avgrensingar i 
systema ein jobbar med. 

5.5. DIGITALE FERDIGHEITER 

Digitale ferdigheiter i informasjonsteknologi og medieproduksjon inneber å utforske, 
kommunisere, produsere og publisere produkt ved hjelp av digitale verktøy. Vidare inneber det å 
kunne bruke verktøy til å søkje etter og utveksle informasjon. Det dreier seg òg om å bruke ulike 
kjelder, vise evne til etisk refleksjon og halde seg oppdatert på ny teknologi. 

6. KOMPETANSEMÅL 

Kommer i neste innspelsrunde 

7. VURDERING 

Kommer i neste innspelsrunde 

8. FØRST TO SPØRSMÅL KNYTT TIL HEILE TEKSTEN I OM FAGET 

Om faget skal gi ei tydeleg retning for arbeid med kompetansemåla og ei ramme for kva elevane 
og lærlingane skal lære i faget.   



 Eitt av måla med dei nye læreplanane er at dei skal være framtidsretta. Synest du at 
skildringa i Om faget i Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon er framtidsretta? 
Viss ikkje, har du forslag til endringar? 

Ja 

Ingen kommentar fra instansen 

 Synest du at skildringa i Om faget i Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon gir eit 
godt grunnlag for vidare opplæring i utdanningsprogrammet? Viss ikkje, har du forslag til 
endringar? 

Ja 

Vi avventer utforming av kompetansemålene før vi kan ta stilling til hvorvidt dette vil legge et 

godt grunnlag for videre opplæring.   

9. SÅ EIT SPØRSMÅL KNYTT TIL KVAR AV DELANE I OM FAGET 

 Synest du at skildringa av innhaldet i relevansen til faget på Vg1 er relevant for den 
enkelte eleven? Viss ikkje, har du forslag til endringar?  

Nei 

Teksten kommuniserer relevansen av faget for samfunn og arbeidsliv, men den må bedre 

tydeliggjøre relevansen for den enkelte elev. Språket kommuniserer heller ikke godt med elever. 

Se forøvrig kommentarer om bruken av ordet "påvirke". 

 Synest du at skildringa av innhaldet i relevansen til faget på Vg1 er relevant i eit breitt 
samfunns- og arbeidslivsperspektiv? Viss ikkje, har du forslag til endringar?  

Ja 

Innholdet i teksten under fagrelevans er godt, men språket er for abstrakt og tungt.  

 Synest du at kjerneelementa i Vg1 dekkjer det sentrale innhaldet i 
utdanningsprogrammet? Viss ikkje, har du forslag til endringar?  

Nei 

Faglig råd for IKT og medieproduksjon har flere innspill til kjerneelementene. Det utvises 

forståelse for at det er begrenset hva læreplangruppen kan inkludere i kjerneelementene, og at 



konkretisering på et mer detaljert nivå vil komme med kompetansemålene i neste innspillsrunde. 

Da kjerneelementene sier noe om det viktigste elevene skal kunne når de har gjennomført Vg1 

anbefaler FRIM læreplangruppen likevel å vurdere følgende endringer i kjernelementene, og at 

poengene uansett inkluderes i de pågående diskusjonene i læreplangruppa om 

kompetansemålene på Vg1. 

Etikk, lovverk og yrkesutøving 

Personvern inn som eget punkt under etikk, lovverk og yrkesutøving. Elevene innenfor IT-fagene 

tar et utdanningsløp som vil gi de oppgaver der de får tilgang på f.eks personopplysninger. Det 

er fundamentalt at elevene tidlig i utdanningsløpet forstår makten det gir å tilgang på disse 

opplysningene og det påfølgende ansvaret de har for riktig håndtering/forvaltning av disse 

opplysningene. 

Teknologi og produksjon 

Rådet mener at et mer hensiktsmessig navn på dette kjerneelementet er «Teknologi og metode». 

 Vi mener at «produksjon» ikke hører hjemme i dette kjerneelementet, men hører hjemme i 

selve brødteksten. Rådet mener at en sentral del av dette kjerneelementet er at teknologien 

faktisk fungerer for brukerne som skal benytte seg av den, og det bør inngå som en del av 

kjerneelementet. Rådet ønsker også at det sies noe overordnet om hvordan type teknologi som 

elevene skal lære noe om på Vg1. 

Kommunikasjon 

Rådet mener at teksten under kjerneelementet slik det fremstår i dag bør åpne for at det finnes 

flere uttrykksformer. Rådet anbefaler derfor at kjerneelementet skifter navn til «kommunikasjon 

og historiefortelling». Det å sette sammen en fortelling og å mestre historiefortelling er en viktig 

del av faget i flere lærefag på Vg3. 

Bruken av ordet «påvirkning» mener rådet at er problematisk, da det høres ut som elevene skal 

lære seg å manipulere mottakeren av et budskap. Rådet ønsker at det sies noe om bevissthet om 

og forståelse av hvordan man påvirker. F. eks at det settes punktum etter «historiefortelling som 

engasjerer». 

Rådet mener at kommunikasjon og veiledning av brukere/kunder bør inn under dette 

kjerneelementet. 

Rådet ønsker et ytterligere kjerneelement med navnet "Teknologiforståelse". Dette tilsvarer 

felleselement lik omtalt i anbefalingene fra den midlertidige gruppa. 

Teknologiforståelse 

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

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

F. eks: 

- 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 

 Synest du at skildringa av verdigrunnlaget i Vg1 dekkjer dei viktigaste verdiane og 
prinsippa frå overordna del av læreplanverket (kapittel 1 og 2)? Viss ikkje, har du forslag 
til endringar?  

Ja 

Elever på Vg1 bør få kunnskap om det organiserte arbeidslivet, partenes roller og deres 

grunnleggende rettigheter og plikter. 

Teksten kan f.eks lyde slik: «Elevene skal få innsyn i hvordan arbeidslivet er basert på tillit, 

ansvar og medbestemmelse. De skal gjøres kjent med de ulike partene i arbeidslivet og 

viktigheten av et velfungerende samarbeid mellom disse. Det skal legges til rette for at elevene 

får erfaring med ulike former for deltakelse og medvirkning i læringsarbeidet.» 

 Vi har tre tverrfaglege tema i overordna del av læreplanverket, folkehelse og livsmeistring, 
demokrati og medborgarskap og berekraftig utvikling. Synest du at skildringa av dei 
tverrfaglege temaa er dekkjande for Vg1? Viss ikkje, har du forslag til endringar?  

Ja 

Bærekraftig utvikling 

De to setningene bør byttes om på slik at teksten som helhet gir mer mening.                           

Rådet foreslår å legge inn setningen «elevene skal se mulighetene som ligger i teknologien til å 

bidra til et bærekraftig samfunn.» 

 Vi har fem grunnleggjande ferdigheiter: Munnlege ferdigheiter, å kunne skrive, å kunne 
lese, å kunne rekne og digitale ferdigheiter. Synest du at skildringa av dei grunnleggjande 
ferdigheitene er relevante for Vg1? Viss ikkje, har du forslag til endringar?  

Ja 

Muntlige ferdigheter 

Kommunikasjon med brukere er ferdighet som elevene må lære seg. Det kan f.eks være 

opplæring og support. 



Å kunne regne 

Her anbefaler vi å bytte om på første og siste setning slik at det gir mer mening. Det ble også 

drøftet detaljeringsgraden på hva elever burde kunne, men før kompetansemålene er på plass er 

det vanskelig å vurdere hvor detaljert det bør være. 

Å kunne skrive 

Kommunikasjon med brukere er ferdighet som elevene må lære seg. Det kan f.eks være 

opplæring og support. 

Digitale ferdigheter 

Elevene bør være kjent med ulike plattformer, sette opp systemer, gjøre innstillinger og 

kvalitetssikre oppset 



Sekretariatet for SRY og faglige råd 
Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: +47 23 30 12 00 

e-post: post@utdanningsdirektoratet.no, internett http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/ 
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Fordypninger på Vg3/opplæring i bedrift 
 
 
Dato: 24 og 25. april 2019 
Sted: Utdanningsdirektoratet 
  
Til behandling i faglige råd Fordypninger på Vg3/opplæring i bedrift 

– arbeidsgruppens anbefaling 
Dokument Til behandling 
Innstilling Faglig råd for xxx slutter seg til notatet og 

anbefaler arbeidsgruppens forslag til 
retningslinjer. 

Vedlegg  Arbeidsgruppens anbefaling - 
Fordypninger på Vg3/opplæring i 
bedrift 

 Arbeidsgruppens mandat for arbeidet 

 
 
Bakgrunn for saken 
Utdanningsdirektoratet er i oppdragsbrev 10-18 Implementering av ny tilbudsstruktur blant annet 
bedt om å utrede problemstillingen fordypninger på Vg3/opplæring i bedrift (heretter kalt 
fordypninger på Vg3). Oppdraget er todelt:  
 

• Utrede alternative modeller og om det eventuelt skal innføres fordypninger på 
Vg3/opplæring i bedrift.  

• Utvikle nasjonale prinsipper og rammer for fordypninger, dersom direktoratet kommer 
frem til at det kan åpnes for fordypninger. 

Direktoratet har besluttet å oppnevne en arbeidsgruppe bestående av representanter fra faglige 
råd som skal foreslå nasjonale prinsipper og rammer for fordypninger. Ny tilbudsstruktur og 
fagfornyelsen legges til grunn for arbeidet. 
 
Arbeidsgruppen har utarbeidet et saksfremlegg som de ber de faglige rådene behandle i sine 
respektive rådsmøter. Arbeidsgruppen ber om tilslutning til sitt forslag til retningslinjer.  
 
Saksfremlegget er ikke uttømmende i forhold til mandatet for arbeidet. Blant annet er det ikke 
beskrevet alternative modeller for fordypningsområder. Sekretariatet ber allikevel de faglige 
rådene komme med kommentarer til de prinsipper arbeidsgruppen har beskrevet. 
 
Frist for tilbakemelding 1. mai 2019. 
 
Arbeidsgruppens forslag til vedtak  
Faglig råd for xxx slutter seg til notatet og anbefaler arbeidsgruppens forslag til retningslinjer. 
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Fordypninger på Vg3/opplæring i bedrift – arbeidsgruppens anbefaling 
 
 

1. Bakgrunn og mandat 
Norsk yrkesutdanning har tradisjonelt ivaretatt hensynet til en god og helhetlig bredde i 
lærefagene. Samtidig har kompetansebehovet i mange bransjer krevd spesialisering. Enkelte 
sammenlignbare land har mange smale lærefag i sin struktur (Tyskland). Andre land har valgt 
å redusere sin tilbudsstruktur til færre og bredere fag, men da innført fordypninger (Finland). I 
Norge har enkelte bransjer tidligere hatt fordypninger gjennom lovverket (blant annet i 
industrien). 

I januar 2019 satte Utdanningsdirektoratet ned en partssammensatt arbeidsgruppe som fikk i 
oppdrag å utrede nasjonale retningslinjer for fordypninger på Vg3/opplæring i bedrift. 
Arbeidet følger av delegert oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.  
 
Innføring av fordypninger på Vg3 er blitt utredet av Utdanningsdirektoratet og de faglige 
rådene i forbindelse med gjennomgangen av tilbudsstrukturen og utarbeidelsen av 
utviklingsredegjørelsene i 2016-2017. Flere faglige råd ga her uttrykk for at de ønsket 
fordypninger. 
 
I tillegg ble dette behandlet under høringen på ny tilbudsstruktur fra Kunnskapsdepartementet. 
Departementet har angitt enkelte rammer for hvordan slike fordypninger bør gjennomføres. 
Dette fremkommer av mandatet til arbeidsgruppen fra direktoratet.   
 
De faglige rådene og Utdanningsdirektoratet er enige om at det bør gis mulighet for 
fordypninger på Vg3/opplæring i bedrift, men det må avklares hvordan dette skal 
gjennomføres. Direktoratet har bestemt at det ikke trengs å utredes om det skal innføres 
fordypninger, men at rådene selv får i oppgave å finne en egnet modell som 
Kunnskapsdepartementet kan vedta.  
 
Arbeidsgruppens oppgave i henhold til mandatet har vært å:  
 identifisere og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til innholdet i - og 

gjennomføringen av - fordypninger på Vg3 
 utarbeide felles retningslinjer for fordypninger 

 
 

2. Føringer fra Kunnskapsdepartementet (KD) 
Arbeidsgruppen mener de føringer som KD har gitt er i samsvar med de faglige rådene. De gir 
derfor et godt utgangspunkt for arbeidsgruppens anbefalinger i dette notat. KD har angitt 
følgende føringer for arbeidet: 
 

• Det vil være lærebedriften som avgjør hvilke fordypninger de kan tilby. 
• Lærlingen skal ha opplæring i én fordypning. 
• Fordypning skal fremgå av lærekontrakten. 
• Fordypningene er rettet inn mot ulike områder av lærefaget.  
• Fellesdelen skal utgjøre den største delen av lærefaget.  
• Dersom det skal opprettes fordypninger i et lærefag, skal det minimum være to 

valgbare fordypninger i tillegg til fellesdelen.  
• Fordypninger skal være utformet slik at de er holdbare over tid.  
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• Valgt fordypning dokumenteres på vedlegg til fag- eller svennebrevet.   
• Ved ønske om fordypninger i lærefag skal faglig råd begrunne behovet. Opprettelse av 

fordypninger skal følge samme rutine og prosedyrer som øvrige endringer i 
tilbudsstrukturen (ref. Rutiner og prosedyrer for endringer i tilbudsstrukturen). 

 
3. Arbeidsgruppens gjennomføring av oppdraget 

Den partssammensatte arbeidsgruppen har bestått av følgende personer:  
 
Liv Christiansen, Faglig råd for Teknikk og industriell produksjon 
Merethe Sutton, Faglig råd for Salg, service og reiseliv 
Jørgen Leegaard, Faglig råd for Bygg og anleggsteknikk  
Hans Jacob Edvardsen, Faglig råd for Elektro  
Espen Lynghaug, Faglig råd for Restaurant og matfag og Faglig råd for Naturbruk 
Kristian Ilner, sekretær  
 
Styringsgruppen har bestått av Anne Katrine Kaels og Marianne Morken fra 
Utdanningsdirektoratet. I tillegg har Karl Gunnar Kristiansen, Knut Maarud og lærling 
Abdirahman Ahmed fra Utdanningsdirektoratet vært kontaktpersoner og hjulpet oss med 
innspill og tilrettelegging av arbeidet. 
 
Vi har hatt tre arbeidsmøter; 11. februar, 13. mars og 4. april d.å. Arbeidsgruppen har også 
lagt ned et betydelig arbeid mellom møtevirksomheten med utstrakt kontakt mot eksterne 
interessenter.  
 
Arbeidsgruppen har dessuten gjennomført samling med de faglige rådene på Sundvolden 
Hotel, 27. februar. Her fikk vi innspill til det videre arbeidet gjennom åtte spørsmål som ble 
diskutert, først gruppevis og etterpå i plenum:  
 

1. Hvordan skal fordypningen formelt forankres? 
2. Hvordan skal fordypningen formelt dokumenteres? 
3. Hvordan skal opplæringen i fordypningen skje? 
4. Skal det være yrkesteori knyttet til fordypningen? 
5. Hvordan skal sluttkompetansen prøves? 
6. Hvor omfattende mener dere fordypningen bør være?  
7. Skal fordypningen avkortes i fellesdelen, eller komme i tillegg?  
8. Er det andre momenter som dere mener er viktig å få frem? 

 
Svarene på spørsmålene fra deltakerne viste stor grad av samstemte synspunkter blant de 
rådene som ønsker fordypning. Det var enighet blant rådene om at fordypninger bør kunne 
innføres på Vg3 etter behov. Det uttrykte behovet for fordypninger viste imidlertid stor 
variasjon mellom de ti faglige rådene. Arbeidsgruppen representerer faglige råd som klart ser 
et behov for fordypninger, og som allerede har identifisert aktuelle lærefag.    
 

4. Hvorfor mener arbeidsgruppen at det er viktig med fordypninger? 
Fordypning vil kunne tilpasses opplæringen i produksjon på en bedre måte samtidig som 
helheten i faget ivaretas gjennom at fellesdelen er større enn fordypningen.  
 
I et mer spesialisert arbeidsliv ser vi et økende behov for spissere kompetanse som trenger et 
faglig opplegg for god opplæring av høy kvalitet. 
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Fordypningene vil også bidra til at fagene kan møte endringsbehov raskere, og gjøre det 
lettere for flere bedrifter å bli lærebedrifter. Dette vil også bidra til en bedre arbeidsintegrasjon 
og relevans for senere arbeidsliv. 
 
Ved å følge vanlige rutiner for læreplanforvaltningen, mener vi fordypninger kan innføres på 
en enkel måte som innebærer lite merarbeid og merkostnader for de faglige rådene. 
 

5. Hva er en fordypningsmodell? 
Fordypninger er avgrensede opplæringsenheter innenfor et lærefag som har et omfang som er 
mindre enn fellesdelen, men som har en faglig karakter som gjør at kompetansen ikke ivaretas 
forsvarlig gjennom fleksibiliteten i læreplanene.  
 
Viktige prinsipper for fordypningene etter arbeidsgruppens syn er som følger: 
 

• Fordypningene må ha støtte og forankring i det faglige rådet. 
• Fordypningsdelene må fremkomme av læreplanen og valgt fordypning i 

lærekontrakten. 
• Fordypningsdelen må ikke overstige fellesdelen i omfang. 
• Fag-/svenneprøven gjennomføres på vanlig måte i henhold til forskriften. 

Fordypningen må påtegnes selve fag-/svennebrevet, eller som vedlegg.  
• Forvaltningen av fordypningen skal være enkel, den må ikke innebære betydelige 

merkostnader og merarbeid. 
• Der læreplanen inneholder fordypning, skal det minst være to fordypninger. I 

opplæringen skal en av disse velges. 
• De faglige rådene benytter nødvendig ekspertise til utarbeidelse av fordypningene. 

 
6. Eksempler på aktuelle fordypninger i ulike lærefag  

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra flere råd med lang erfaring fra 
læreplanarbeid. Innføring av fordypninger i enkelte lærefag skal ikke være til hinder for at 
man som et alternativ kan gjennomføre en mer generell opplæring i faget til sluttkompetanse. 
Ulike fordypninger har vært drøftet i rådene. Noen eksempler er: 
 
Pølsemaker:  Fordypninger i 1) pølse- og påleggsproduksjon, 2) spekevareproduksjon 
  
CNC:   Fordypninger i 1) finmekaniker, 2) modellsnekker, 3) verktøymaker, 4) CNC 
   
Snekker: Fordypninger i 1) trapp, 2) vindu/dør, 3) innredning  
   
Kontor: Fordypninger i 1) reiseliv/salg, 2) resepsjon/administrasjon 
 
Automasjon: Fordypninger i 1) industri, 2) bygningsautomasjon 
   
 

7. Forslag til retningslinjer for fordypninger i Vg3 
 

1. Fordypningene følger av læreplanene forankret i lov og forskrift i henhold til 
opplæringslovens § 3-4 om fastsettelse av forskrift med innhold i den videregående 
opplæringen. 
 



4 
 

2. Forvaltningen av fordypningstilbud og eventuelt etableringen av nye tilbud følger av 
mandatet for de faglige rådene i henhold til opplæringslovens § 12-2.  
 

3. Opplæringen foregår i godkjent lærebedrift etter opplæringslovens §§ 4-3 og 4-4. 
 

4. De faglige rådene anbefaler utarbeidelse av fordypninger der de mener det er behov. 
Prinsipper og retningslinjer for læreplanarbeidet gjelder som for øvrig. 
 

5. Fordypningene utarbeides av de faglige rådene på alminnelige vilkår. Rådene kan også 
utarbeide veiledere til fordypninger. 
 

6. Fordypningene vil fremgå av læreplanen for det aktuelle lærefaget. De vil påtegnes 
den standardiserte lærekontrakten.  
 

7. Det skal velges én fordypning som skal ha et mindre omfang enn fellesdelen. Som et 
alternativ til fordypningen kan man velge opplæring i fellesdelen gjennom hele 
læretiden. 
 

8. Sluttvurderingen gjennomføres ved prøvenemndene i henhold til forskriftets § 3-48. 
Prøvenemndene må forberedes godt på fordypningene slik at lærlingen kan prøves 
både i fellesdelen og i fordypningsdelen. 

 
 

8. Vår anbefaling 
Vi anbefaler at arbeidsgruppens forslag til retningslinjer blir vedtatt. 
 
 
Prosjektgruppen, Oslo, 11. april 2019 
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Mandat til arbeidsgruppe fordypninger på Vg3/opplæring i bedrift 
 

Bakgrunn 
Fordypninger på Vg3 ble utredet av Utdanningsdirektoratet i forbindelse med gjennomgangen av 
tilbudsstrukturen. Dette kunnskapsgrunnlaget gir et godt grunnlag når problemstillingen nå skal 
utredes ytterligere. Vi har allerede:  

• Systematisert innspill og anbefalinger fra de faglige rådene fra utviklingsredegjørelsene 2016.   

• Konkludert med at det er behov for å innføre fordypninger på Vg3 som nytt virkemiddel. 

• Utredet to modeller for fordypninger og anbefalt én modell. Vi har sett på konsekvenser 
modellen har for arbeidslivet, elevene, lærlingene og fagarbeiderne, og for fylkeskommuner.  

• Anbefalt rammer for opprettelse av fordypninger på Vg3 i høringen.   

Høring på Vg3/ opplæring i bedrift 
Anbefalingene for fordypninger på Vg3/ opplæring i bedrift ble sendt på høring sammen med forslag 
til ny tilbudsstruktur. Kunnskapsdepartementet la følgende rammer for fordypning i høring:  

• Det vil være lærebedriften som avgjør hvilke fordypninger de kan tilby 
• Lærlingen skal ha opplæring i én fordypning 
• Fordypning skal fremgå av lærekontrakten 
• Fordypningene er rettet inn mot ulike områder av lærefaget  
• Fellesdelen skal utgjøre den største delen av lærefaget  
• Dersom det skal opprettes fordypninger i et lærefag, skal det minimum være to valgbare 

fordypninger i tillegg til fellesdelen.  
• Fordypninger skal være utformet slik at de er holdbare over tid.  
• Valgt fordypning dokumenteres på vedlegg til fag- eller svennebrevet.   
• Ved ønske om fordypninger i lærefag skal faglig råd begrunne behovet. Opprettelse av 

fordypninger skal følge samme rutine og prosedyrer som øvrige endringer i tilbudsstrukturen 
(ref. Rutiner og prosedyrer for endringer i tilbudsstrukturen) 

I tillegg til de overordnende anbefalingene, var det også noen konkrete forslag til fordypninger i 
enkelte lærefag. Høringssvarene har blitt oppsummert. Høringen viser at det er et stort flertall for å 
innføre fordypninger på Vg3 som nytt virkemiddel, men at det er uenighet knyttet til de foreslåtte 
retningslinjene.  

Oppdrag  
Utdanningsdirektoratet er i oppdragsbrev 10-18 Implementering av ny tilbudsstruktur blant annet bedt 
om å utrede problemstillingen fordypninger på Vg3/opplæring i bedrift (heretter kalt fordypninger på 
Vg3). Oppdraget er todelt:  

• Utrede alternative modeller og om det eventuelt skal innføres fordypninger på Vg3/opplæring 
i bedrift.  

• Utvikle nasjonale prinsipper og rammer for fordypninger, dersom direktoratet kommer frem til 
at det kan åpnes for fordypninger.   
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Utdanningsdirektoratet har bestemt at det ikke settes i gang en ny utredning av om det skal innføres 
fordypninger på Vg3/ opplæring i bedrift. Direktoratet har besluttet å oppnevne en arbeidsgruppe 
bestående av representanter fra faglige råd som skal foreslå nasjonale prinsipper og rammer for 
fordypninger. Ny tilbudsstruktur og fagfornyelsen legges til grunn for arbeidet. 

 
Arbeidsgruppen skal bygge sitt arbeid på følgende kunnskapsgrunnlag: 

• Høringsdokumenter, høringssvar og høringsoppsummering til høring av ny tilbudsstruktur 
2017 

Arbeidsgruppen konstituerer seg selv. Arbeidsgruppen skal skrive og levere sitt forslag til modeller og 
nasjonale prinsipper og rammer for fordypning på Vg3. Gruppen er selv ansvarlig for å drive prosessen 
i henhold til fremdriftsplanen. Arbeidsgruppens forslag skal forankres i alle faglige råd. 

Utdanningsdirektoratet vil sette ned en styringsgruppe for oppdraget. 

Føringer for arbeidet med å foreslå nasjonale prinsipper og rammer for fordypninger 
Arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i høringen og høringssvarene, og Kunnskapsdepartementets 
rammer for fordypning. Arbeidsgruppen skal utrede fordeler og ulemper med rammene KD har 
foreslått. Dersom arbeidsgruppen foreslår endringer i rammene skal dette begrunnes.  

Arbeidsgruppen skal også foreslå alternative modeller for fordypninger, og beskrive styrker og 
svakheter for de ulike aktørene (lærebedrifter, søkere til lærekontrakt og fylkeskommuner) i de ulike 
modellene. 

Arbeidsgruppen skal ikke drøfte behovet for om det eventuelt skal innføres fordypninger på Vg3. 
Utdanningsdirektoratet foreslo i sitt forslag til ny tilbudsstruktur til Kunnskapsdepartementet 
(september 2016) innføring av fordypningsområder. Bakgrunnen for direktoratets anbefaling var 
innspill fra de faglige rådene. Sett i lys av høringsuttalelsene mener direktoratet fortsatt at det bør 
innføres fordypningsområder for Vg3. Direktoratet har derfor besluttet å ikke utrede om det eventuelt 
skal innføres fordypninger på Vg3. 

Arbeidsgruppen kan hente inn erfaringer fra andre land. Både Tyskland og Danmark kan være 
relevante land å se til. I Danmark er det til eksempel blitt innført 28 forskjellige moduler innen 
elektrikerutdannelsen. Fordypningen prøves og dokumenteres på fagbrevet. I Finnland har de redusert 
antall yrker/yrkesbetegnelser fra 351 til 164, og innført spesialiseringer. Utdanningssystemet i Finland 
og Norge er imidlertid ganske forskjellig, så det må vurderes om Finnland er et godt land å se til.  

Problemstillinger arbeidsgruppen må utrede  
Selv om Utdanningsdirektoratet har utredet fordypninger i forbindelse med gjennomgangen av 
tilbudsstrukturen, er det fortsatt noen problemstillinger som må besvare i denne omgang. Punktene 
under er ikke uttømmende, og arbeidsgruppen må vurdere om det er andre problemstillinger som 
også må drøftes.   

Hva legger man i “fordypninger på Vg3”?  
I utviklingsredegjørelsene til de faglige rådene fra 2016 fremkommer det at de faglige rådene ikke 
nødvendigvis har lik oppfatning av hva “fordypninger på Vg3” skal være, og hvilke utfordringer 
virkemiddelet skal løse. Høringssvarene peker i samme retning; det er ulike oppfatninger blant 
høringsinstansene av hva fordypninger på Vg3 er.   

Arbeidsgruppen skal komme frem til en felles anbefalt modell og felles prinsipper og rammer for 
fordypninger på Vg3. Arbeidsgruppens forslag skal forankres i alle faglige råd. 
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Konsekvenser for antall lærebedrift?  
Hvordan vil innføring av fordypninger på Vg3 påvirke antall lærebedrifter. Erfaringer fra Danmark viser 
at fordypninger har utløst et stort antall nye lærebedrifter og lærekontrakter. Arbeidsgruppen kan 
vurdere å sende ut en spørring til bedrifter for å innhente informasjon om spørsmålet. 

Vil ferdigutdannede fagarbeidere få færre arbeidsgivere/områder å kunne velge i?   
Avhengig av modell for fordypninger, kan det være en antagelse om at å innføre fordypninger på Vg3 
vil kunne gi faglærte en snevrere utdanning og færre arbeidsgivere/områder å kunne velge i. 
Spørsmålet er om det er hold i denne antagelsen. Arbeidsgruppen bør vurdere å sende ut en spørring 
til bedrifter for å innhente informasjon om spørsmålet.  

Alternative modeller til fordypninger  
Hvordan kan fordypningsdelen synliggjøres i læreplanen?   
En løsning kan være at fordypningsområdene er gjennomgående og integrert i hele læreplanen, og at 
kompetansemålene konkretiseres og tilpasses hvert enkelt fordypningsområde. En annen løsning kan 
være at fordypningsområdet kan beskrives som en separat del (modul), som et tillegg til en felles del i 
læreplanen. Den sistnevnte er løsningen Utdanningsdirektoratet anbefalte i gjennomgangen av 
tilbudsstrukturen og som KD sendte på høring.  

Hvor dynamisk skal fordypningsdelen være? 
I KDs forslag til rammer står det at fordypninger skal være utformet slik at de er holdbare over tid. I 
høringssvarene fremkommer det at flere aktører er opptatt av at fordypningsdelen skal kunne 
oppdateres hyppigere/være mer dynamisk enn det læreplanene/strukturen er i dag. 

Hvordan skal fordypninger uttrykkes i dokumentasjon?   
I KDs forslag til rammer står det at fordypning dokumenteres på vedlegg til fag- eller svennebrevet.  De 
faglige rådene har ulike meninger om dette, noen ønsker at det skal fremgå på vitnemålet (og/eller 
fag-/svennebrevet). Høringssvarene er også delt når det kommer til dette spørsmålet.  

Frist  
Arbeidsgruppen skal forankre sitt forslag til nasjonale prinsipper og rammer for fordypninger Vg3 i alle 
de faglige rådene og oversende disse til Utdanningsdirektoratet innen 1. mai 2019. 

Fremdriftsplan 

Dato Aktiviteter Kommentarer 
Januar 2019 – 1.mai  Utrede modeller  

Utvikle nasjonale 
prinsipper og 
rammer 

Dette innebærer blant annet å utrede:  
• Ulike modeller for fordypning Vg3 opplæring i 

bedrift 
• Utrede fordeler og ulemper med rammene KD 

har foreslått. 
• Beskrive erfaringer fra andre land 
• Hva legger man i “fordypninger på Vg3”? 
• Konsekvenser for antall lærebedrift? 
• Vil ferdigutdannede fagarbeidere få færre 

arbeidsgivere/områder å kunne velge i?   
• Hvordan kan fordypningsdelen synliggjøres i 

læreplanen?   
• Hvor dynamisk skal fordypningsdelen være? 
• Hvordan skal fordypninger uttrykkes i 

dokumentasjon? 
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Januar 2019 – 1.mai  Involvere SRY og 
faglig råd 
 

Dialogmøte med arbeidsutvalgene i SRY og alle faglige 
råd 26 og 27. februar.  

1.mai 2019 Frist for 
oversendelse til 
Udir 

 

 



Postadresse:  
Postboks 9359 Grønland,  
0135 OSLO  

Telefon:  
+47 23 30 12 00 
Org.nr.: 
NO 970 018 131 

E-post:  
post@udir.no 
Internett:  
www.udir.no  

 

 
 
Saksbehandler:  
Astrid Eggum 
Avdeling for rammeplan barnehage og læreplan grunnskole 

Vår dato: 01.04.19 
 

 

   
 

 
 
Faglig råd 
 

Dato: 24. og 25. april 2019 

Sted: Utdanningsdirektoratets lokaler  

  

Vedtakssak Læremiddelutvikling innen yrkesfaglige 
utdanningsprogram 

Dokument Til behandling 

Vedlegg Oppsummering, kartlegging læremiddelbehov smale 
fagområder 2018 

 
 

Behovskartlegging for 2019 - Læremiddelutvikling i smale fagområder 

innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram  
 
Utdanningsdirektoratet lyser årlig ut tilskudd til utvikling av læremidler innen fire kategorier: smale fagområder, 
særskilt tilrettelagte læremidler, læremidler for minoritetsspråklige elever og universell utforming av læremidler 
innenfor alle fag og trinn. Bakgrunnen for utlysningen av tilskudd til læremidler innenfor disse områdene er 
Stortingets årlige bevilgning over Prop. 1 S, kap. 220, post 70. Tilskuddsmidlene skal bidra til utvikling av 
produksjon av læremidler der det ikke er markedsgrunnlag for kommersiell utgivelse. 
 
Tilskuddsordningen innen smale fagområder skal i utgangspunktet gi støtte til 
 

• nye prosjekter, revidering og komplettering med digitalt innhold. Dette gjelder alle fag med elevkull 
under 3000 elever/lærlinger på landsbasis. 

• forprosjekter som har fokus på digitale læremidler, nyskaping og innovasjon spesielt tilrettelagt for 
yrkesfagene. Dette gjelder alle fag med elevkull under 3000 elever/lærlinger på landsbasis. Dette vil 
imøtekomme regjeringens digitaliserings strategi og kan danne et grunnlag for senere prioriteringer for 
tilskuddsordningen 
 

 
I forkant av utlysningen for 2018 for tilskuddsordningen innen smale fagområder ble det gjennomført en enkel 
behovskartlegging, blant annet i samarbeid med de faglige rådene, se oppsummering fra denne i vedlegg. 
 
For 2019 vil vi vurdere om det skal lyses ut tilskudd til komplettering av læremidler med digitalt innhold generelt, 
og/eller om vi skal ha en mer spisset utlysing hvor vi legger føringer for hvilke utdanningsprogram det skal gis 
tilskudd til. Samtidig må det vurderes behov for utvikling av nye læremidler i yrkesfag i påvente av endringene i 
tilbudsstrukturen. Til denne vurderingen ønsker vi innspill fra de faglige rådene ut fra følgende spørsmål: 
 
1. Bør prioritering av nye læremidler settes i gang for de fire nye utdanningsprogrammene?  

• Design og tradisjonshåndverk  

• IKT og medieproduksjon 

• Salg, service og reiseliv 

• Frisør, - blomster- og interiørdesign 
  
2. Er det programfag eller lærefag som har et behov for revidering av læremidler, for eksempel legge til digitale 

elementer? Ta gjerne utgangspunkt i den vedlagte oppsummeringen fra kartleggingen i 2018. 
 
Tilbakemeldingene sendes på e-post til aeg@udir.no 

Svarfrist: innen 29. april. 
 

mailto:aeg@udir.no


 

 

Side 2 av 3 

 

Vedlegg 1 

Behovskartlegging fra 2018 
 Tilbakemeldinger 2017 Tilbakemeldinger 2018 

Bygg- og anleggsteknikk - Alle lærefag, Vg2 og Vg1 vil bli berørt som 
følge av tilbudsstrukturen. Rådet mener derfor 
at utvikling av nye læremidler bør vente slik at 
det blir sett i sammenheng med nye 
læreplaner. Rådet mener for øvrig at 
læremidlene må digitaliseres i mye større grad 
og forventer at dette er en linje også Udir 
legger seg på i nyutviklingen av læremidler de 
kommende år. 

Design og håndverk Bunadstilvirkerfaget – lærebok + digitalt 
HMS i frisørfaget – lærebok + digitalt 
Profileringsdesign – lærebok + digitalt  
Håndveverfaget – lærebok + digitalt 
Blomsterdekoratørfaget – revidering av 
lærebok + digitalt 
Ur og instrumentmakerfaget –revidering av 
lærebøker + digitalt 
Vg3 kostymesyerfaget 

Faglig råd ønsker å beholde listen med 
oversendte forslag fra 2017, i tillegg til at 
kostymesyerfaget skal settes inn på listen, da 
det ikke finnes læremiddel i dette lærefaget 
per dags dato. 

Elektrofag Læremidler bør utvikles for Vg3-fag som 
ikke omfattes av endringer i 
tilbudsstrukturen.  

• Kuldemontør 

• Ventilasjon (beskrivelse av faget 
som er vedtatt av rådet brukes 
som utgangspunkt inntil ny 
læreplan foreligger) 

• Heis 

• Togelektriker 

• Automatisering 

• Energimontør 
 

Rådet foreslår utvikling av læremidler på Vg1 
og Vg2-nivå utsettes til ny tilbudsstruktur er 
fastsatt og innholdet i fagene er kjent. 
Læremidler bør utvikles for Vg3-fag som ikke 
omfattes av endringer i tilbudsstrukturen. Vi 
ber Utdanningsdirektoratet ta hensyn til rådets 
vedtak ved prioritering av midler til læremidler. 

Helse- og oppvekstfag • Vg2 helseservicefag (fått støtte i 
2008) 

• Vg2 og Vg3 aktivitør 
 

FRHO melder tilbake at de har tidligere 
identifisert behov i aktivitør og 
helseservicefag. Det vil også være behov for 
nye læremidler i årene som kommer, og når 
tilbudsstrukturen er ferdig. Det største 
behovet vil komme etter arbeid med nye 
læreplaner. 

Naturbruk Det er behov for læremidler i: 

• agronom 

• skogbruk 

• reindriftsfaget 
også innen enkelte områder innenfor disse 
fagene.  

Det er ikke store endringer som er foreslått i 
utdanningsprogrammet for naturbruk. 

 
 

Restaurant og matfag Det er behov for utvikling av digitale 
læremidler (videofilmer) innenfor baker og 
konditor. 

innstillingen fra 2017 står seg med noen små 
endringer.  
 
De digitale læremidlene bør omhandle sentrale 
fagemner som uansett vil være aktuelle å ha 
med i læreplanen når ny tilbudsstruktur er på 
plass. Materiell som har til hensikt å vise 
grunnleggende teknikker vil være aktuelt 
uavhengig av endringene på Vg2. 
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Oversikt over tilskudd som ble gitt fra 2016- 2018 
 

2018 
Utdanningsprogram Fag 

Bygg og anleggsteknikk Komplettering av fire berikede digitale 
lærebøker 

Elektrofag Automatiseringsteknikk Vg2/Vg3 
digitalt læremiddel 

Service og samferdsel Sikkerhetsfaget 

 
 

2017  

Utdanningsprogram Fag 

Bygg og anleggsteknikk Fagbok for Glassfagene 

Elektrofag Nye lærebøker Vg3 heismontørfaget 

 Ny lærebok Vg3 tavlemontørfaget 

Helse og- oppvekstfag Portørfaget Vg3 

Naturbruk Naturbruk Vg1 

Teknikk og industriell produksjon Grafisk produksjonsteknikkfaget Vg3 

 Grafisk design 

 
 

2016 
Utdanningsprogram Fag 

Bygg og anleggsteknikk Vg2/vg3 anleggsgartner 

 Vg2 Treteknikk og Trevare- og 
bygginnredningsfaget 

 Vg2 Klima-, energi og miljøteknikk; 
vg3/tak og membrantekkerfaget - 
opplæring i bedrift 

Elektofag Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag  

 Elenergi Vg1 elektrofag  

 Elektroteknikk - Grunnleggende teori 
og praktiske øvinger 

 Automatiseringsteknikk 1 og 2,  

 Elektrofag - Energimontør 

Medier og kommunikasjon  Medier og kommunikasjon Vg1 SF 

Service og samferdsel Transport og logistikk 

 logistikkfaget Vg3 

 

Service og samferdsel - I lys av ny tilbudsstruktur og nye læreplaner vil 
nok fremtidige utlysninger være mer aktuelle 
for rådet å ta stilling til. 

Teknikk og industriell 
produksjon 

- FRTIP har vurdert henvendelsen fra 
direktoratet om utlysning av tilskudd til 
læremidler. Når tilbudsstrukturen nå er vedtatt 
og offentliggjort ser rådet at det per tidspunkt 
ikke er behov for nytt materiell for fagene 
innenfor utdanningsprogrammet TIP. Rådet 
ønsker å avvente utvikling av læremidler til nye 
læreplaner er på plass. 
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