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En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere
Etterutdanningsmateriell for aktørene i fag- og yrkesopplæringen
Dette materiellet er utviklet av NTNU, Sintef og Høgskolen i Akershus på oppdrag
fra Utdanningsdirektoratet. Temaheftene sammen med det øvrige materiellet er
tilgjengelig på skolenettet.no og er beregnet for bruk i etterutdanningen av yrkes
faglærere, faglige ledere og instruktører i lærebedrifter, prøvenemnder og klage
nemnder for fag- og svenneprøver.
Materiellet skal inspirere til økt bevissthet om oppgaver, roller og ansvar for alle
aktørene i fagopplæringen. Materiellet favner alle yrkesfagene generelt og det
legges vekt på sentrale tema i Kunnskapsløftet som læreplanforståelse, vurderingsog veiledningskompetanse, samt de viktigste endringene i regelverk de siste årene.
Det vil bli en utfordring for kurslederen å legge forholdene til rette slik at deltakerne
får brukt sine egne erfaringer i arbeidet med materiellet.
I tillegg til temahefter består materiellet av
•
•
•
•
•
•

Kurslederhefte
Fagfilmer
Triggerfilmer
Huskekort
Lydfiler
Linker til aktuelle ressurser

Den gode sirkel, som er sentral i materiellet, illustrerer hvordan temaene henger
sammen, og hvordan temaene kan kombineres ut fra de målgruppene som deltar
på etterutdanningen.
Innholdet i heftene er først og fremst rettet mot opplæringen i lærebedriftene, hvor
lærlingene og den faglige lederen eller instruktøren står i sentrum. Norsk fag- og
yrkesopplæring foregår imidlertid både i skole og i bedrifter eller virksomheter. Selv
om opplæringen i skolen er nevnt i mindre grad i materiellet, så er det ønskelig at
alle som deltar i opplæringen av fagarbeidere, skal kunne bruke det, enten hver for
seg eller sammen i felles opplæringstilbud.
Tema 2 Læreplanen i bruk tar spesielt for seg læreplanene. De er sentrale doku
menter og brukes som redskap både i planlegging, gjennomføring, vurdering og
dokumentasjon av opplæringen. Veien fram til den kompetansen læreplanene be
skriver vil være ulik, men kompetansen er likeverdig.
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Bruk av betegnelsen lærling og lærekandidat i materiellet:
Når det ikke refereres direkte til sentrale dokumenter, for eksempel forskriften,
brukes betegnelsen ”lærling” som en fellesbetegnelse på lærling og lærekandidat.
Dette for å gjøre lesbarheten best mulig.
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Hva er en læreplan?

Læreplanene for de enkelte lærefagene er forskrifter til opplæringsloven som be
skriver den kompetansen elevene, lærlingene eller lærekandidatene skal ha når
opplæringen er avsluttet. Alle aktører i fag- og yrkesopplæringen er forpliktet til å
legge til rette for at elevene, lærlingene og lærekandidatene kan nå denne kompe
tansen.
Det er utarbeidet en læreplan for opplæring i bedrift i hvert av lærefagene. Kompe
tansemålene er utviklet i samarbeid med bransjefolk og gir en samlet beskrivelse
av hva en nyutdannet fagarbeider skal kunne mestre i faget. Læreplanene for Vg1
og Vg2 i skole beskriver kompetansemål for hvert av skoleårene. I skoledelen kan
kompetansen være felles for flere lærefag. Det er lagt opp til en progresjon i kompe
tansen fra Vg1 i skole og fram til fag- eller svenneprøve.
Læreplanene for Vg3 angir den fagkompetansen lærlingen skal kunne mestre når
vedkommende avlegger fag- eller svenneprøven.

Læreplanverket
Innholdet og rammen for grunnopplæringen er angitt i læreplanverket for skole
reformen Kunnskapsløftet.
Læreplanverket for Kunnskapsløftet består av:
• Læreplaner for fag. Hvert fag har en egen læreplan for Vg1, Vg2 og Vg3.
Læreplaner for fag angir formål, hovedområder, omtale av grunnleggende
ferdigheter, kompetansemål og bestemmelser for sluttvurdering i faget.
• Læreplanens generelle del beskriver det verdimessige, kulturelle og
kunnskapsmessige grunnlaget for grunnopplæringen. Læreplanens
generelle del utdyper formålsparagrafen i opplæringsloven og angir de
overordnede målene for opplæringen.
• Prinsipper for opplæringen legger føringer for hvordan opplæringen skal
gjennomføres. Prinsippene skal bidra til å tydeliggjøre skoleeiers ansvar for
en opplæring som er i samsvar med lov og forskrift, i tråd med menneske
rettighetene og tilpasset lokale og individuelle forutsetninger og behov. Her
kan man bl.a. lese om bestemmelser i opplæringsloven som gjelder elevog lærlingmedvirkning, tilpasset opplæring og læringsmiljø.
• Fag- og timefordeling for grunnskolen og videregående opplæring er gjort
kjent i egne rundskriv.
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Som instruktør skal man kjenne til regelverket for opplæringen slik at man kan hjelpe
og støtte lærlingen på vei mot målet. Målet kan være enten fag- eller svennebrev
eller et kompetansebevis. Hele læreplanverket for det enkelte fag er tilgjengelig på
Grep: www.udir.no/grep.

6

2

Hva er nytt med læreplanene i Kunnskapsløftet?

Alle læreplaner for fag i Kunnskapsløftet er utarbeidet med felles struktur og etter
de samme overordnede prinsippene. Det skaper gjenkjenning for elever, lærlinger
og lærekandidater når de skal medvirke i planlegging, gjennomføring og vurdering
av opplæringen gjennom hele utdanningsløpet.
Dette er nytt med Kunnskapsløftet:
• Utvikling av kompetanse står sentralt i læreplanene for fag på alle nivåer
i opplæringen. Med kompetanse menes evne til å utføre og mestre
komplekse arbeidsoppgaver eller faglige utfordringer.
• Alle læreplaner for fag er bygd opp etter en felles struktur.
• Grunnleggende ferdigheter vektlegges i alle fag og på alle nivåer. Dette
er ferdigheter som er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i
både skole, arbeid og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet er disse definert som
å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig og å kunne bruke
digitale verktøy.
• Kompetansemålene i læreplanene gir rom for lokal tilpassing av innhold
og arbeidsmåter og for at opplæringen skal kunne tilpasses den enkelte
elev/lærling/lærekandidats forutsetninger.
• Det er ingen overlappinger i regelverket. Det som står i en bestemmelse,
står ikke i de andre. Det er derfor viktig å kjenne både læreplanverket og
opplæringsloven med forskrift.
• Kunnskapsløftet vektlegger et lokalt ansvar for arbeid med læreplanene.
Hensikten er å kunne tilpasse opplæringen bedre til den enkelte elevs og
lærlings ulike forutsetninger, interesser og ståsted. Dette innebærer at det
gis større handlefrihet når det gjelder å velge organisering, arbeidsmåter
og metoder i opplæringen.

Utvikling av kompetanse står sentralt i læreplanene for fag
Et av prinsippene for de nye læreplanene er at de skal inneholde mål for fagkompe
tanse, det vil si beskrivelser av hva eleven eller lærlingen skal kunne mestre, utføre
eller løse etter endt opplæring. Planene skiller ikke mellom teori og praksis. Gjen
nom praktisk handling skal elevene og lærlingene vise at de kan bruke teori både
til å løse oppgaver, til å forklare hva de gjør, og til å begrunne hvorfor de gjør som
de gjør.
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Kompetanse er evne til å mestre en kompleks utfordring eller utføre en
kompleks aktivitet/oppgave.
Kompetanse kommer til uttrykk i handlinger som individer gjør i
konkrete situasjoner.
Utvikling av kompetanse handler om at kunnskaper og ferdigheter kan
anvendes til å løse bestemte oppgaver.
(fra ”Veiledning i lokalt arbeid med læreplaner”. www.skolenettet.no/veiledninger )

Denne definisjonen av kompetanse passer godt i yrkesfagene, der konkrete arbeids
oppgaver i bedriftene står i sentrum for læringsprosessene. For eksempel sier et
kompetansemål fra automatiseringsfaget at lærlingene skal kunne feilsøke og rette
feil på automatiseringssystemene og loggføre og dokumentere arbeidet. Kompe
tansen til å feilsøke og rette feil knyttes opp mot de automatiseringssystemene som
finnes i lærebedriften, og de dokumentasjonsrutinene bedriften har. Videre krever
feilsøking at lærlingen har forståelse for både systemene og sikkerhetsrisikoen,
samt kunnskaper om de enkelte elementene i systemet og om framgangsmåten
ved feilsøking og feilretting. Det handler om å bruke hodet og hendene samtidig.

Hvem har definert kompetansen i læreplanene for fag?
Representanter fra både arbeidsgivere og arbeidstakere og yrkesfaglærere har
bidratt i arbeidet med å utarbeide læreplanene. Ved oppstarten av læreplanarbeidet
utarbeidet partene i arbeidslivet kompetanseplattformer. De inneholdt beskrivelser
av typiske arbeidsoppgaver og krav til kompetanse i hvert av lærefagene. Fagene
ble også sett i sammenheng med andre lærefag. Kompetanseplattformene var
utgangspunkt for arbeidet med læreplanene for fag på alle nivåer fra Vg1 til Vg3.
Slik har partene i arbeidslivet bidratt til beskrivelser av forventet fagkompetanse på
de ulike nivåene i opplæringen.

Hvor er det blitt av nøkkelkvalifikasjonene?
I yrkesfagene er mange opptatt av kvalifikasjoner som etterspørres av arbeids
givere, og som vi finner igjen i de fleste stillingsannonser. Det er ofte egenskaper
og kvalifikasjoner som fleksibel, strukturert, effektiv, serviceinnstilt, selvstendig,
nøyaktig, resultatorientert, ansvarsbevisst, engasjert, jobbe i team, samarbeid, om
gjengelig, positiv, snakke og forstå godt norsk.
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Avhengig av lærefagets egenart vil flere av disse kvalifikasjonene inngå i kompe
tansemålene. Eksempler: Å kunne samarbeide er viktig kompetanse både for
blomsterdekoratøren og frisøren når bestillinger skal tolkes og forstås før arbeidet
starter. Likeså er nøyaktighet en viktig kompetanse i lesing og tolkning av toleranser
i sveisefaget eller ansvarsbevissthet i utfylling av dokumenter i flyfaget. Effektivitet
kan måles dersom det innebærer å utføre et arbeid etter prosedyrer og prosedyrene
angir en tidsramme for oppgaven.
Ikke alle disse kvalifikasjonene er uttrykt i læreplanen for faget. Mange av dem vil
være omtalt i den generelle delen av læreplanverket. Relevante personlige kvalifika
sjoner skal også utvikles under opplæringen og være gjenstand for dialog mellom elev
og lærer og mellom lærling og instruktør gjennom hele opplæringen. Slik kompetanse
skal imidlertid ikke vurderes som en del av kompetansen i faget (se også temahefte
6 om vurdering og dokumentasjon, og fagfilm 4).

Ulike bedrifter – ulik kompetanse?
Kompetanse kommer gjerne først til uttrykk i handling i konkrete situasjoner. Både
arbeidsoppgaver, utstyr, arbeidskultur, regler og rutiner vil variere fra bedrift til bedrift
og fra skole til bedrift. Det betyr at elevers og lærlingers kompetanse vil uttrykkes
på ulike måter.
Det er kjent at flere bransjeorganisasjoner har igangsatt et felles arbeid i bransjen
for å konkretisere hva som ligger i kompetansemålene og har valgt å utarbeide noe
som på sikt kan bli en omforent ”bransjestandard”. Faren med en slik ”bransje
standard” er at den kan begrense den lokal handlefriheten og muligheten til å til
passe opplæringen til den enkelte elevs og lærlings forutsetninger og den lokale
handlefriheten når det gjelder å velge organisering, arbeidsmåter og metoder.
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Felles struktur i alle læreplaner for fag
Alle læreplanene for fag har en felles struktur og består av:
• Formål
• Hovedområder
• Timetall i faget (er ikke med i læreplaner for Vg3 opplæring i bedrift)
• Grunnleggende ferdigheter
• Kompetansemål
• Vurdering
Formålet plasserer faget i et samfunnsperspektiv og stiller forventninger til opp
læringen rettet mot både lærlingen og lærebedriften.
Hovedområdene gir faget struktur og skal bidra til å vise sammenheng og progresjon
i opplæringsløpet. Kompleksiteten i arbeidsoppgavene i yrkesfag innebærer at hoved
områdene må sees i sammenheng og knyttes til opplæringen i en praktisk kontekst.
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene i læreplaner for alle fag,
på det enkelte fags premisser, og er en del av den kompetansen som skal utvikles i
faget. Det vil si at alle elever og lærlinger skal gis støtte i arbeidet med å lære seg å
lese, å skrive, å regne, å uttrykke seg muntlig og å anvende digitale verktøy.
Kompetansemålene beskriver hva lærlingene skal kunne mestre etter endt opp
læring. Kompetansemålene kan noen ganger være omfattende og ikke egnet som
mål for en kortere opplæringsperiode. Det forutsettes da at kompetansemålene
operasjonaliseres lokalt, gjerne i form av en rekke mindre mål, som lettere kan
formidles til lærlingene. Det er imidlertid kompetansemålene som er grunnlaget
for vurderingen, både underveis i opplæringen, i halvårsvurderinger og til fag- og
svenneprøven.
Vurderingsdelen i læreplanen angir bestemmelser for sluttvurdering i faget og
gir blant annet føringer for lengden på fag- og svenneprøven. Læreplanen for Vg3
opplæring i bedrift angir også omfanget av fag- og svenneprøven i faget. Øvrige
bestemmelser om vurdering finnes i en egen forskrift (se temahefte 6 om vurdering
og dokumentasjon, og temahefte 7 om fag- og svenneprøven).
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Når og hvordan bruker vi læreplanene?

Læreplaner for fag er et sentralt dokument i fagopplæringen. Figuren nedenfor viser
eksempler på bruk av læreplanen.
Godkjenning som
lærebedrift

Kartlegge
forutsetningene

Lokalt
planarbeid

Klagebehandling

Læreplanen
Oppfølgingssamtaler

Fag- og svenneprøver

Vurdering av bedriftens
opplæring

Halvårsvurdering

Godkjenning som lærebedrift
Læreplanene skal brukes til å vurdere om bedriften kan påta seg et opplæringsansvar
for lærlinger (alene eller i samarbeid med andre). Bedriften vurderer, eventuelt i
samarbeid med fylkeskommunen, om den har slike arbeidsoppgaver som gjør at
lærlinger kan utvikle kompetanse i tråd med læreplanen. Bedriften skal godkjennes
som lærebedrift av fylkeskommunen (se mer om dette i temahefte 1 om å være
lærebedrift).
Læreplanene brukes også som grunnlag for å vurdere om bedriften kan tilby
opplæring til elever i faget prosjekt til fordypning på Vg1 eller Vg2. Bedriftene må
vurdere om de innenfor rammen av læreplanen kan finne arbeidsoppgaver som egner
seg til å gi elever opplæring i bedriften. Bedriften kan også bruke læreplanen til å
gi skolen tips om relevante oppgaver som kan gjennomføres i skoleverksteder (se
også omtale av prosjekt til fordypning i temahefte 4 om bedriften som lærested).
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Kartlegging av forutsetninger
Læreplanen kan også brukes som grunnlag for å kartlegge lærlingens erfaringer
og forutsetninger i faget ved oppstart av læretida. En gjennomgang av læreplanen
sammen med lærlingen kan synliggjøre hvilke relevante arbeidsoppgaver og krav til
arbeidsutførelse lærlingen jobbet med som elev på Vg1 og Vg2. En slik gjennomgang
vil også avdekke hvilke kompetansemål fra Vg3-planen han eller hun jobbet med i
prosjekt til fordypning. Det kan være lurt å se på kompetansemål i en annen læreplan
dersom den lokale læreplanen i prosjekt til fordypning er hentet fra en annen læreplan
enn den det gis opplæring i ved bedriften. Kompetansemål fra en annen læreplan kan
også være relevant for opplæringen i bedriften og for valg av arbeidsoppgaver (se mer
i temahefte 3 om tilpasset opplæring og temahefte 5 om instruksjon og veiledning).

Lokalt planarbeid
Bedriften skal utarbeide en intern plan for opplæringen som viser hvordan de tilrette
legger opplæringen slik at den er i tråd med opplæringsloven med forskrifter og lære
planverket i Kunnskapsløftet. Se mer om dette arbeidet i kapittel 4.

Oppfølgingssamtaler
Læreplanen brukes som referanseramme for vurdering og oppfølging underveis i
læretida (daglig oppfølging, ukentlig oppfølging og periodevis oppfølging av progresjon
og framdrift). Her fungerer læreplanen som dialogverktøy i samtalen mellom lærling
og instruktør og i oppfølgingssamtaler med representanter fra opplæringskontor
(se mer om dette i temahefte 5 om instruksjon og veiledning, og temahefte 6 om
vurdering og dokumentasjon. Se også fagfilm 4 og 6).
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Halvårsvurdering
Læreplanen brukes under halvårsvurderingene til å gi systematisk tilbakemelding til
lærlingen om faglig utvikling og til å gi råd om videre innsats, valg og prioritering av
oppgaver (se temahefte 6 om vurdering og dokumentasjon, og fagfilm 5).

Vurdering av bedriftens opplæring
Læreplanen brukes også som referanseramme for kontinuerlig forbedring av fag
opplæring i bedriften og i nettverkssamarbeid med andre aktører i fagopplæringen (se
mer i temahefte 1 om å være lærebedrift og 6 om vurdering og dokumentasjon).

Fag- og svenneprøver
Læreplanen brukes av prøvenemnda til å utarbeide oppgaver og grunnlag for
vurdering til fag- og svenneprøver (eksempler på dette arbeidet finner du i temahefte
7 om fag- og svenneprøver og i fagfilm 8).

Klagebehandling
Klagenemnda bruker læreplanene som et viktig grunnlag for vurdering av klagen –
sammen med dokumentasjon fra prøveavviklingen (se temahefte 7 om fag- og svenne
prøver).
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Fra læreplan til intern plan for opplæring i bedriften

Lovverket (§ 4-4 i opplæringsloven) forutsetter at lærebedriftene utarbeider en intern
plan for opplæringen i bedriften. Hva innebærer dette?
I hovedsak vil en lokal plan konkretisere hva lærlingen eller lærekandidaten skal
jobbe med i akkurat denne bedriften for å nå kompetansemålene, hvordan det
skal jobbes, og hvilke konkrete krav som stilles til arbeidet. Det siste er knyttet
til bedriftens kvalitetskriterier og interne krav til arbeidet. Planen bør videre gi en
oversikt som viser at alle kompetansemålene kan nås i løpet av læretida.
I Kunnskapsløftet er læreplanene utformet slik at det er rom for lokale tilpassinger.
Det innebærer bl.a. at kompetansen kan oppnås på forskjellige måter. Arbeid med
ulike oppgaver, tjenester, utstyr, materialer, metoder og prosesser kan føre fram
til den samme kompetansen. Det er bedriftenes virksomhet som bestemmer hva
lærlingene eller lærekandidatene kan jobbe med. Når læreplanene ikke lister opp
innhold eller metoder, er det bl.a. for at kompetansemålene ikke så lett skal bli
utdatert, og for at de skal være relevante for den enkelte lærebedrift. Læreplanene
har tatt høyde for at det skjer raske endringer i fag og yrker.
Vi lærer det vi gjør. Planen må derfor gi en oversikt over aktuelle
arbeidsoppgaver for lærlinger i bedriften. Da vet lærlingene hva de kan
lære i din bedrift.
Veien fram til fagkompetansen kan også være ulik fra lærling til lærling avhengig av
interesser, evner, erfaringer og behov. Noen kan ha behov for å jobbe lenge med en
oppgave for virkelig å forstå hva det går ut på. Andre kan raskt overføre erfaring fra
tilsvarende oppgaver de har arbeidet med tidligere, og trenger dermed kortere tid
på kompetanseutvikling i tilknytning til en ny arbeidsoppgave.
Vi trenger ulik tid til å lære. Planen må derfor gi rom for justering av tid
til læringsoppgavene underveis. Lærlingene vet selv best hvordan de
lærer. Spør dem.
I det lokale arbeidet med læreplaner må instruktører, ledere og kolleger i bedriften
samarbeide for å finne arbeidsoppgaver som kan bidra til at lærlingene når
kompetansemålene. Bedriften må også samarbeide med lærlingene for å sikre
at de forstår hvorfor de skal lære det som står i læreplanen. Samarbeid med
lærlingen vil også kunne bidra til at hun eller han får tilstrekkelige utfordringer
innenfor rammen av læreplanen, og kan medvirke til god progresjon, helhet og
sammenheng i opplæringen.
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Vurdering og tilbakemelding er viktige motivasjonsfaktorer i en læringsprosess. En
god plan bør derfor inneholde en oversikt over planlagte oppfølgingssamtaler og
halvårsvurderinger. Da kan lærlingen både strekke seg mot mål og forberede seg
til samtalen.
Vi vil alle vite om jobben er godt nok utført, og hva vi kan gjøre for å bli
enda bedre. Sett av tid i planen til samtaler med lærlingene.
Lærlingen skal ha støttespillere i bedriften. I prinsippet vil alle i bedriften kunne
bidra i opplæringen, men noen har et hovedansvar for oppfølgingen.
En god plan kopler en ansvarlig instruktør til de ulike avdelingene eller
arbeidsoppgavene i bedriften.
Figuren nedenfor er ment å illustrere det lokale arbeidet med læreplanene og med
tilpassing av opplæringen til lærlingens eller lærekandidatens forutsetninger:

Arbeidsoppgaver
i bedriften

Intern plan for
opplæringen

Lærlingens
forutsetninger

Læreplanverket
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Utforming av lokale planer er et arbeid som instruktøren må delta i sammen med de
andre som har ansvar for lærlinger i bedriften. Dersom bedriften er medlem av et
opplæringskontor, vil det være naturlig å samarbeide med opplæringskontoret om
den lokale tilpassingen for å sikre at alle målene i planen kan oppfylles.
I lokalt arbeid med planer kan det være lurt å tenke SMART:
S ystematisk opplæring
M ålrettet opplæring
A kkurat passe utfordringer i arbeidet
R elevante arbeidsoppgaver
T id til samtaler

Framgangsmåte
Arbeidet med å lage en intern plan kan starte på to ulike måter:
• Ta utgangspunkt i hovedområdene i læreplanen og finn fram til hvilke av
bedriftens oppgaver som kan være aktuelle for lærlinger. Starter dere med
kompetansemålene for å finne oppgaver, vil det fort bli mange gjentagelser.
De fleste arbeidsoppgaver omfatter nemlig mange kompetansemål.
• Ta utgangspunkt i bedriftens arbeidsoppgaver og vurder hvordan de
samsvarer med kompetansemålene i læreplanen. La lærlingen jobbe med
de arbeidsoppgavene som best dekker læreplanen.
En god, men litt mer omstendelig framgangsmåte for å lage en intern plan i bedriften
kan være:
1. Ta utgangspunkt i en oversikt over alle arbeidsoppgaver som utføres av
fagarbeidere ved bedriften. Dersom bedriften er stor, kan dette gjøres
avdelingsvis. De fleste bedrifter har en oversikt over arbeidsoppgaver i sine
interne dokumenter, men de har ikke nødvendigvis noen oversikt over hva
en fagarbeider i et konkret fag jobber med.
2. Diskuter hvilke oppgaver det kan være relevant å sette lærlinger til.
Vurder nødvendige forutsetninger for å utføre oppgaven. Det kan være
at en oppgave krever faglig modenhet og først kan utføres av en lærling
mot slutten av læretida. Det kan også være at en oppgave er så enkel at
lærlingen allerede har utført den mange ganger på skolen og i prosjekt til
fordypning. Diskuter også om oppgavene som lærlingene settes til i deres
bedrift har relevans for arbeid med faget i andre bedrifter. Diskuter også
om oppgavene kan bidra til utvikling i faget over tid. Husk at dere er med
på å utdanne framtidas fagarbeidere.
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3. Diskuter hva lærlingene kan lære gjennom arbeidet med de ulike
oppgavene. Punkter dere setter opp her, kan ofte være mer konkrete og
forståelige for lærlingene enn kompetansemålene.
4. Velg ut oppgaver som tydelig viser lærlingene og omverdenen hva de kan
jobbe med og lære nettopp i deres bedrift innenfor rammen av læreplanen
i faget.
5. Vurder oppgavene opp mot kompetansemålene i læreplanen. Merk hvilke
kompetansemål som kan nås gjennom de ulike oppgavene. Ofte er flere
kompetansemål representert i en oppgave, jf. definisjonen på kompetanse
som evne til å mestre komplekse oppgaver og utfordringer.
6. Knytt interne krav (kvalitetsstandarder, prosedyrer, rutiner osv.) til
oppgavene. Hvis lærlingene blir oppmerksom på interne krav knyttet til
arbeidsoppgaver i bedriften, vil de lettere se hva som forventes av dem,
og hvilke krav arbeidet blir vurdert etter internt. Å knytte interne krav til
oppgavene er også et godt utgangspunkt når man skal utarbeide grunnlag
for vurdering av lærlingens arbeid og av læring og kompetanseutvikling.
7. Diskuter instruksjons- og veiledningsbehov knyttet til de ulike oppgavene.
Noen bedrifter krever interne sertifikater eller godkjenninger før man kan
slippe til på en oppgave eller utføre den alene.
8. Lag utkast til en framdriftsplan dersom det er mulig. I serviceyrker og
tjenesteytende næringer er ikke dette alltid like lett, men oppgavene er
der og utføres mer eller mindre jevnlig. Når tenker dere at lærlingen kan
være med på de ulike oppgavene? Hvem skal være instruktør eller veileder
på oppgaven? Arbeidet med framdriftsplan vil bidra til å sikre helhet og
sammenheng mellom oppgavene og en god progresjon i opplæringen.
9. Bli enige om hvordan dere ønsker at lærlingen skal dokumentere arbeidet
med oppgavene. Vurder om lærlingene skal følge alle bedriftens rutiner,
eller om det skal stilles egne krav til lærlingens dokumentasjon.
10. Bli enige om når og hvordan dere vil gjennomføre samtaler med lærlingene
som kan bidra til at de utvikler en reflektert praksis i fagene. I de lokale
planene bør det framgå at det er satt av tid til samtaler underveis i
læretida. Her tenker vi først og fremst på tid og rom for hverdagssamtalene
med oppsummering etter en arbeidsoppgave. Det kan også dreie seg om
samtaler i forbindelse med at lærlingen bytter avdeling og instruktør (se
temahefte 6 om vurdering og dokumentasjon).
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Kunnskapsløftet legger vekt på at lokalt arbeid med læreplaner er et profesjonelt
ansvar. Ansvaret omfatter blant annet å tilpasse opplæringen til målgruppenes
behov (målgruppe: elever, lærlinger eller lærekandidater). At ansvaret er profesjonelt,
innebærer at man må jobbe SMART (se ovenfor), men ikke nødvendigvis likt. Det er
stort mangfold i interne planer for opplæringen.
Her er noen eksempler som kan belyse lokal tilpassing:
Kjemiprosessfaget
Læreplanen for Vg3 kjemiprosessfaget inneholder kompetansemål som kan oppnås
i både kjemisk industri, metallurgisk industri og treforedlingsindustri. Lærlinger i
bedrifter innenfor disse bransjene jobber med ulike materialer og ulike prosesser.
Gjennom arbeidet opparbeider de ulik, men likeverdig kompetanse innenfor rammen
av læreplanen. I en metallurgisk bedrift kan lærlingene jobbe i elektrolyseavdelingen
med prosedyrer for oppstart og drift av anodedrift, aluminastyring, varmebalanse,
gassrens og metallflyt. Utstyret de jobber på, er celler, celledeksler og bad tilpasset
en metallurgisk produksjon. I en olje- eller gassproduksjon jobber lærlingene blant
annet med prosedyrer og rutiner for brønner, oljebehandling og gassbehandling.
Videre jobber de med produsert vann, vanninjeksjon, sjøvann og brannvann. Utstyret
de jobber på, er tilpasset produksjon både på land og på plattformer. Kontroll og
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overvåking samt sikkerhetsrutiner inngår på begge arbeidsplassene, men er knyttet
til ulikt utstyr og ulik produksjon. Selv om de har ulike arbeidsoppgaver, jobber
lærlinger på begge steder med de samme kompetansemålene. Det kan være mål
som:
• planlegge, utføre og vurdere arbeid i henhold til instrukser, prosedyrer
og gjeldende regelverk
• starte, drifte og stoppe produksjonsenheter og prosesser
• overvåke, analysere og feilsøke ved hjelp av verktøy, utstyr og egne sanser
• gjøre rede for hva som skjer kjemisk, biologisk og fysisk i
enhetsoperasjoner og prosesser

Slakterfaget
Læreplanen for Vg3 slakterfaget inneholder kompetansemål som kan oppnås
i spesialiserte slakterier for sau, gris, fjærfe eller storfe. Gjennom arbeid med
spesialiserte bedøvings- og avlivingsmåter, klargjøring av skrotter, behandling
av ferdig slakt og prosedyrer for sluttkontroll oppnår lærlingene en ulik men
likeverdig kompetanse innenfor rammen av læreplanen. Her er noen eksempler på
kompetansemål som må konkretiseres ut fra slakteriets virksomhet:
• planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere driving, oppstalling,
bedøving og avliving av dyr og klargjøring av skrottene for videre bearbeiding
• håndtere levende slaktedyr med respekt og i tråd med gjeldende regelverk
• foreta bedøving av dyrene i tråd med gjeldende regelverk
• tilskjære, pakke og merke biprodukter etter gjeldende regelverk og
varespesifikasjoner
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Yrkessjåførfaget
Læreplanen for Vg3 yrkessjåførfaget inneholder kompetansemål som både rommer
persontrafikk, nyttelast og søppel. Arbeid med betalingssystemer vil for eksempel
variere fra persontransport med billetteringssystemer til varetransport med mobile
betalingsterminaler. Sikring av last og personer skjer på ulikt vis, men følger regelverk
i begge tilfelle. Transportoppdragene varierer etter om man transporterer fersk fisk
til Italia, restavfall til Sverige eller pensjonister på vestlandstur. Det innebærer at
både arbeidsoppgavene og kravene til utførelse av arbeidet vil variere selv om alle
jobber mot de samme kompetansemålene i læreplanen. Noen eksempler på mål
som vil kreve konkretisering i bedriften:
• planlegge transportoppdrag i samsvar med kundens bestilling,
bedriftens rutiner og krav til sikker, miljøvennlig, effektiv og lønnsom drift
• bruke bedriftens betalingssystemer
• utføre service og kundebehandling i samsvar med kundens behov og
forventninger
• velge utstyr og metode for å sikre last og personer i kjøretøy i samsvar
med gjeldende regelverk

Barne- og ungdomsarbeiderfaget
I dette faget kan arbeidet foregå på ulike arenaer der barn og unge ferdes, som
barnehager, skoler, SFO og klubber. Kompetansen som beskrives i læreplanen, kan
oppnås på en eller flere av disse arenaene. Det står ikke i planen at lærlingen skal
være innom alle arenaene, men målene omfatter kompetanse som dreier seg om
både barn og unge. Faglig skjønn må utøves for å vurdere om arbeidsoppgaver
på lærestedet dekker kompetansemålene. Hvis noe ikke kan dekkes, må det
inngås samarbeid med andre læresteder eller arenaer. Her er noen eksempler på
kompetansemål som kan oppnås på ulike, men likeverdige måter på forskjellige
steder:
• planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske aktiviteter
tilpasset alder, funksjonsnivå, kulturtilhørighet og livssituasjon
• legge til rette for utvikling av barn og unges selvfølelse og identitet
• bruke strategier for konflikthåndtering og veilede barn og unge i å håndtere
konflikter
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5

Fra læreplan til individuell plan

Det ligger sterke føringer i Kunnskapsløftet for å tilpasse opplæringen til den enkelte
elev, lærling eller lærekandidat ut fra vedkommendes forutsetninger, interesser og
behov. Lærlingen skal ha mulighet til å medvirke i forbindelse med både planlegging,
gjennomføring og vurdering av opplæringen. Utgangspunktet er at enhver lærling er
unik. Lærlinger har ulike planer for hva de vil med utdanningen sin, og de lærer på
ulike måter. Hva betyr dette for bedriftenes opplæringsplaner?
I kapittel 3 omtales interne planer i bedriften, der planene blir konkretisert ut fra
bedriftens virksomhet. I tillegg til en generell plan som gjelder alle lærlinger i bedriften,
kan det være nyttig å sette opp individuelle planer for hver enkelt lærling.
Spørsmål som kan stilles til en individuell plan er:
• Hva er det lærlingen vil ha fokus på i sin læringsprosess det neste
halvåret eller den neste perioden?
• Hvilke mål og oppgaver vil lærlingen jobbe spesielt med?
• Hva skal være grunnlaget for neste halvårsvurdering?
Når de samarbeider om å planlegge opplæringen, blir både lærling og instruktør
forpliktet til å følge opp og ta hensyn til den enkelte.
Bedriften kan også ta inn lærekandidater som har tegnet opplæringskontrakt med
sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve ved læretidas utløp
(opplæringsloven § 4-1). Lærekandidatene skal ha individuelle opplæringsplaner
(IOP) som klart beskriver innhold og oppgaver de skal jobbe med for å nå de målene
som er satt opp. Målene i denne planen tar utgangspunkt i læreplanen for fag, men
inneholder et utvalg av kompetansemålene og/eller deler av kompetansemål. Det
siste kan være aktuelt der kompetansemålene er sammensatt av flere praktiske
handlinger med krav til ulike kunnskaper og ferdigheter (se mer om tilpasset opplæring
i temahefte 3 og om vurdering basert på individuelle planer i temahefte 6).
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6

Læreplanen som grunnlag for vurdering

Læreplanene står sentralt i oppfølging og vurdering av lærlinger og lærekandidater
i bedriften gjennom blant annet:
• Samtale med lærlingen eller lærekandidaten om de lærer det som
forventes i læreplanen, og om de lærer det som skal vurderes til slutt
gjennom en fag- eller svenneprøve eller kompetanseprøve.
• Dialog om utviklingen i opplæringen og om i hvilken grad opplæringen
bidrar til systematisk tilegnelse av kompetanse i tråd med læreplanen.
• Diskusjon om hvilke oppgaver lærlingen eller lærekandidaten bør slippe til
på og øve på framover for å nå flere av kompetansemålene.
• Vurdering og tilbakemelding på hvor godt lærlingen eller lærekandidaten
mestrer de ulike kompetansemålene.
• Avtale mellom lærling eller lærekandidat og bedrift om hvordan de kan
forberede seg til fag- eller svenneprøven eller kompetanseprøven, der alle
målene i læreplanen kan være grunnlag for vurdering.
Nærmere informasjon om arbeidet med vurdering finnes i temahefte 6 om vurdering
og dokumentasjon.
Læreplanene er styringsinstrumenter som skal benyttes gjennom hele opplæringen,
både i planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon.

«Det første vi gjør hos oss er å sende lærlingen på hygienekurs»
Pølsemaker Sigurd Løvstad, Nortura Trondheim
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«Den gode sirkel» og de mange ressurser
i materiellet for fag- og yrkesopplæring
Introduksjonsfilmer
Fagfilm 1, 9
Fagfilm
6, 7, 8

Fagfilm
4, 5, 7

Tema

1
a

Te
m

7

2

m
Te

Fag- og
svenneprøve

a

Læreplanen
i bruk
Vurdering og
dokumentasjon
Fagfilm
4, 5, 6, 7

Tema

6

Å være
lærebedrift
- roller og
oppgaver

Instruksjon
og
veiledning
Te
m

5
Fagfilm
3, 4, 6

a

Bedriften som
lærested

Tema

3

Tilpasset
opplæring

a

m
Te

4

Tema

8

Fagfilm
1, 3, 9

Veiledning
til bruk av materiellet
Felles materiell for tema 1 til 7:
Triggerfilm, temahefte, kurslederhefte, lydfil og huskekort.
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Fagfilm
1, 2, 4, 6

Filmliste
Introduksjonsfilmer
• Proff fagopplæring – hvordan lærlingen kan bli en ressurs for bedriften
• Respekt og toleranse hos alle i bedriften
• Trygghet og mestring som likeverdig medarbeider

Fagfilmer
1. De første 14 dagene – om møtet mellom lærling og bedrift.
2. Lokal tilpasning og tilpasset opplæring – to sider av samme sak.
3. Hvordan skape et godt læringsmiljø?
4. Veiledning og vurdering underveis i læretiden.
5. Halvårsvurderingen.
6. Den gode samtalen. Kunsten å stille åpne spørsmål.
7. Fag- og svenneprøven. Veien mot mål.
8. Fag og svenneprøven. Gjennomføringen.
9. Samspillet skole-bedrift.

Triggerfilmer
• «Viktig at jeg er et godt forbilde»
• «HMS? Vi kaller det sunn fornuft»
• «Der er lov å gjøre feil, men…»
• «Alt dette papiret!»
• «Respekt for brukeren»
• «Ikke mitt bord»
• «Viktig å begrunne det vi gjør»
• «En god start»
• «Relevante oppgaver»
• «Arbeid? Nei, dette er en livsstil!»
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«Vi driver et restaureringshåndverk. Hos oss må derfor lærlingen også
forholde seg til taus og håndbåren kunnskap. Genuin interesse for
materialer og gamle trebåttradisjoner er Alfa & Omega. Yrkesstolthet
får de fra første dag»
Knut Sørensen, daglig leder Maritim Service, Fredrikstad

Samarbeidspartnere
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