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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.  
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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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