
Arbeid og læring hånd i hånd

Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

 
som lærested Tema 4
Bedriften  



Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Eksterne redaktører og tekstredigering:

Geir Halland, Program for lærerutdanning, NTNU og

Hæge Nore, Høgskolen i Akershus

Layout: Trondheim Repro og Magnolia design as

Bilder og design: Erling ”Plinga” Johansen 



3

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-
fag lærere, 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, vurderings- 
og 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 
lær lingene og den faglige lederen eller instruktøren står i sentrum. Norsk fag- og 
yrkes  opplæring 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 4 Bedriften som lærested tar spesielt for seg bedriften som et sted å lære. 
Et sentralt tema er hvilke krav som stilles til læringsmiljø og til kvalitet i den delen 
av fag- og yrkesopplæringen som finner sted i bedriften. Med Kunnskapsløftet 
stilles det slike krav også i forbindelse med opplæring på ungdomstrinnet og i 
faget prosjekt til fordypning på Vg1 og Vg2. Helhet og sammenheng i opplæringen 
krever samarbeid mellom skoler og bedrifter.
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1 Bedriften som lærested i fag- og yrkesopplæringen

I fag- og yrkesopplæringen har bedrifter tradisjonelt hatt et betydelig opplærings-
ansvar. Dette går tilbake helt til middelalderens laugsvesen, så å si uten avbrekk.  
Lærlingene og svennene i håndverksfagene fulgte mesteren i hans arbeid og lærte 
faget sitt på denne måten. Industrialiseringen og innføring av nye fag krevde andre 
opplæringsformer. Likevel forble det meste organisert med utgangspunkt i bedriften. 
Nytt med industrialiseringen er at mer av opplæringen gradvis blir lagt til skoler – først 
som lærlingskole på deltid, dernest med grunnopplæring i skole før spesialisering 
gjennom opplæring i bedrift. Servicesamfunnet og senere kunnskapssamfunnet har 
ført til at vi har fått nye lærefag. Mange av de nye lærefagene er knyttet til arbeid i 
virksomheter innenfor offentlig sektor. 

Med Reform 94 ble bedriftsopplæring allmenngjort og en del av det offentlige utdan-
nings systemet. Hovedmodellen for fag- og yrkesopplæring ble to år i skole og to år 
i bedrift (også kalt 2+2-modellen).  Denne modellen er videreført i Kunnskapsløftet. 
Gjennom det nye faget prosjekt til fordypning har bedriftene i tillegg fått en større 
betydning i skoledelen av opplæringen. Se mer om dette i et eget kapittel.  

Ønsket om et tettere samarbeid med bedrifter finner vi også i faget utdanningsvalg 
og i forsøkene med det nye arbeidslivsfaget på ungdomstrinnet, samt i muligheter 
for å gå en ”praksisvei” rett fra ungdomstrinnet til opplæring i bedrift med fag- eller 
svennebrev som mål. 

Begrunnelsene for den økte vektleggingen på bedriften som et sted å lære er at 
opplæringen er praksisnær. Elever og lærlinger får lære gjennom arbeid med reelle 
og relevante arbeidsoppgaver, der det stilles krav til kvalitet og resultater. De får 
motivasjon og korrigeringer fra et arbeidsfellesskap, der alle har interesse av å 
levere et godt resultat – sammen.  De møter forventninger om å ta ansvar, om å 
møte presis på jobben og om å følge de reglene som gjelder i arbeidslivet. 

En stor del av samarbeidet mellom skoler og bedrifter er basert på partnerskaps-
avtaler. Dette er avtaler som stimulerer til og organiserer samarbeid mellom skoler 
og bedrifter på flere plan. Formålet er å gi elevene økt innsikt i arbeids- og nærings-
livs spørsmål. Avtalene om samarbeid bidrar til å konkretisere arbeids- og nærings-
livstema i de lokale planene. Se eget kapittel om dette. 

Tradisjonene tilsier at det er sterke interesser for opplæring både hos arbeids-
givere og arbeidstakere. Bedrifter som mottakere av nyutdannede fagarbeidere er 
selvsagt interessert i hva fagarbeiderne kan når de skal ansette dem. Det er viktig 
å vite både hva elever, lærlinger og lærekandidater lærer, og hvordan de lærer. 
For arbeidstakere kan god opplæring og veldokumentert kompetanse gi inngang 
til et variert og selvstendig arbeid samt makt og innflytelse i bedrift og samfunn. 
Et trepartssamarbeid om fag- og yrkesopplæringen mellom representanter for 
arbeidslivets parter, stat og kommune er en viktig tradisjon i Norge.
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Hva særpreger bedriften som lærested? 

Bedrifter kan tilby noe annet enn skolene og er dermed attraktive og viktige 
medspillere i utdanningssystemet. I bedriftene er hver liten oppgave reell og ikke 
”på liksom”. De inngår i en større helhet av ulike typer av oppgaver. Man jobber 
sammen med andre, og det stilles krav til kvalitet. Alt du gjør, har mening, og det bør 
være lønnsomt. Vi skal nå se litt nærmere på hva som er det særegne ved læring 
i bedrift. 

bedriften
som

lærested

reelle arbeids-
oppgaver med krav 

til kvalitet og 
resultater

arbeidsoppgaver 
som del av en 

helhet (verdikjede) 

læring i 
praksisfellesskap, 

teamarbeid

verdien av 
læring og forbedring 

i fokus

ledelse som 
etterspør kompetente 

medarbeidere

Reelle arbeidsoppgaver med krav til kvalitet og resultater

I bedriftene er læring knyttet til daglige arbeidsoppgaver og utstyr. Nyansatte 
(inkludert elever, lærlinger og lærekandidater) må lære hvilke standarder, krav og 
arbeidsmetoder som gjelder i den enkelte virksomheten. Lærlinger uttrykker ofte 
at noe av det mest positive i overgangen fra skole til bedrift er opplevelsen av at 
bedriften stiller tydelige krav til arbeidet og arbeidsutførelsen. De liker også at de 
blir vurdert etter virkelige resultater. Når resultatene teller, blir det samtidig viktig å 
lære hvordan arbeidet kan gjøres best mulig. Man blir motivert av å bli sikrere på 
det man gjør, og av å kunne levere et resultat som kunder, brukere, ledelse, kolleger 
eller eiere setter pris på. 
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I bedrifter er i tillegg omstilling og endringsprosesser en viktig motor for læring. 
Det kan dreie seg om endringer i organiseringen av arbeidet, nye produkter eller 
tjenester, nytt verktøy, utstyr eller hjelpemidler eller nye regler, forskrifter eller rutiner. 
Det kan også dreie seg om innføring av ny teknologi og bruk av digitale verktøy, eller 
om innføring av nye dokumentasjonsordninger. Dokumentasjon av arbeidet inngår i 
dag i ethvert fagarbeid, og en fagarbeider må kunne lese og tolke dokumentasjon. 
Grunnleggende ferdigheter blir ikke noe som kommer i tillegg til, men som er en 
naturlig del av det faglige arbeidet. 

Læring er blitt en del av de fleste jobber.

Arbeidsoppgaver som del av en helhet (verdikjede) 

Bedrifter har større muligheter enn utdanningsinstitusjoner til å vise hvordan de 
oppgavene som elever, lærlinger eller lærekandidater er med på, er en del av en større 
produksjon eller tjenesteyting. Dersom det er praktisk mulig, kan man lære mye ved 
å følge et arbeid fra idé til ferdig produkt. Man kan for eksempel observere andre i 
arbeid, eller man kan utføre oppgavene selv. Verdikjeden kan også demonstreres i 
samarbeid med leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere. 
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I Kunnskapsløftet understrekes helhetsperspektiv på fagene, tverrfaglighet, team-
arbeid, problemløsningsevne, innovasjon og entreprenørskap. Et slikt bredde pers-
pek tiv på yrker og fag forutsetter at elever og lærlinger får anledning til å lære om 
og av oppgaver, krav og aktiviteter langs store deler av en verdikjede. Det legger 
sam tidig grunnlag for en systemforståelse, det å kunne se de ulike leddene i en 
sammenheng. 

Læring i praksisfellesskap, teamarbeid

I en bedrift går arbeid og læring hånd i hånd. De som utfører arbeidsoppgavene i hver-
dagen, er med andre ord de samme som deltar i læreprosesser. Det gjelder også de 
som har ansvar for, støtter og veileder elever, lærekandidater eller lærlinger. Mange 
bedrifter har en kultur preget av et godt innarbeidet og kollektivt opplæringsansvar. 
Det er alltid tilgang til hjelp og veiledning hvis du står fast. Alle er gjensidig avhengig 
av hverandre. Man må hjelpe hverandre til å bli gode for sammen å levere gode 
resultater. Slike praksisfellesskap eller lærende miljøer har betydning både for den 
enkeltes utvikling, for generell trivsel og for bedriftens innovasjonsevne. 

Praksisfellesskapene bygger på en kombinasjon av felles interesser, felles aktiviteter 
og felles ressurser. Praksisfellesskapene gir lærlinger og lærekandidater gode og 
mange utviklingsmuligheter. Her er det ikke mange elever og én lærer, men mange 
”lærere” og én eller noen få lærlinger. Samtidig er det viktig å være klar over 
at læring innenfor en bedrifts praksisfellesskap ikke nødvendigvis kan tilby den 
samme systematikken og måloppnåelsen som innenfor en utdanningsinstitusjon. 
Miljøene er forskjellige og har ulike styrker og svakheter.

Verdien av læring og forbedring i fokus

Kvalitet, lønnsomhet og kontinuerlig forbedring av produksjon og tjenester er det 
primære i en bedrift. Det meste av tiden går med til å ha kontakt med og å følge 
opp kunder og brukere, til å holde tidsfrister og til å sørge for en god arbeidsflyt 
uten unødig tidsspille eller kostbar stans. Dette krever kompetente og selvstendige 
medarbeidere. I økende grad retter bedrifter derfor oppmerksomheten mot læring 
og kontinuerlig utvikling og forbedring. Når læring knyttes tettere til arbeids oppgaver, 
påvirker det virksomhetens resultater ved at kvaliteten på produkter og tjenester for-
bedres. På den annen side legger kvalitetsarbeid og kompetanse utvikling også beslag 
på ressurser og går på bekostning av kortsiktige måloppnåelse i virksom hetene. 

Når elever og lærlinger tas inn i bedriften, kommer dette i tillegg til de løpende 
oppgavene – og virker ikke nødvendigvis inn på bedriftens resultater på samme 
måte og kan være vanskeligere å avlese. Det kan dermed være en utfordring for 
bedriftene å sette av ressurser til dette. 
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Strategier og handlingsplaner i bedrifter inneholder ofte punkter om kompetanse 
og læring for egne medarbeidere. Gode lærebedrifter lar også arbeid med elever 
og lærlinger inngå i strategien. Gode bedrifter ser opplæring, kvalitet, forbedring og 
lønnsomhet under ett. 

Ledelse som etterspør kompetente medarbeidere

I en tid der man er mer oppmerksom på kompetanse i bedriftene, vil mange ledere 
spørre seg hvilken nytte bedriften har av å bruke ressurser på læring og kompetanse-
utvikling. For å få svar på dette, er det mange bedrifter som utarbeider bestemte 
målekriterier, og som bruker dem i medarbeidersamtaler. Denne type målinger er på 
en måte en parallell til arbeidet med utvikling av vurderingskriterier eller kjennetegn 
på måloppnåelse innenfor utdanningssystemet. Forskjellen er at bedrifter er mer 
opptatt av resultatene for bedriften som helhet – mens utdanningssystemet er mer 
individorientert. 

”Vi tar lærlinger på alvor fordi vi vil ha de beste medarbeidere etter 
fagprøven. Og vi tar gjerne lærere fra videregående inn på besøk for at 
de skal skjønne våre krav” 
(Bibbi Engø, Bibbis frisør, Tønsberg)

Innenfor denne typen bedrifter oppfattes menneskelige ressurser og læring som 
”humankapital” - som et  fundament for virksomheten.

Hva innebærer det at bedriften er et sted å lære?  

Anerkjennelse av bedrifter som sentrale læringsarenaer i fag- og yrkesopplæringen 
innebærer at det stilles krav til organisering, tilrettelegging, oppfølging og vurdering 
av opplæringen. Disse tingene må nødvendigvis følge noen andre regler og rutiner i 
bedriftene enn i skolene. Du kan lese mer om det å være lærebedrift i temahefte 1. 

I dette heftet vil vi nøye oss med å peke på noen grep som kan hjelpe bedriften til 

• å skape læringsmuligheter i bedriften

• å huske at alle lærer på forskjellig måte

• å gi rom for undring, refleksjon og dialog
 
• å forbedre læringsutbyttet 
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«Lærlingene i kontor- og administrasjonsfag trives godt og har 
varierte oppgaver, samtidig er de til stor nytte for oss i fagenheten»
Rådgiver Marit Heggeriset, Sør- Trøndelag fylkeskommune

Læringsmuligheter

De beste læringsmulighetene ligger i arbeidsoppgaver som lærlingen, lære kandi-
daten eller eleven har forutsetninger for å mestre, og der de samtidig opplever 
at de blir utfordret til å vurdere og å tenke på faglige løsninger. Det er ikke alle 
arbeids oppgaver i en bedrift som egner seg like godt til fagopplæring. Oppgavene 
skal velges med utgangspunkt i med læreplanen. Videre er det mange oppgaver 
som krever forkunnskaper, erfaring eller sertifisering før de kan utføres. Valg av 
arbeids oppgaver skal dessuten tilpasses den enkeltes forutsetninger og hvor de er 
i opp lærings løpet. 

Lag gjerne en oversikt over hva det er mulig å lære ved de enkelte avdelingene og 
arbeidsstedene eller gjennom en bestemt type arbeidsoppgaver i bedriften.
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Her er et eksempel fra kontorfaget.

Ved å være på personalavdelingen hos oss kan en lærling i kontorfaget få kompetanse 
på følgende områder:

• Bruk av SAP- og Microsoft- verktøy

• Lover og regler som regulerer personalarbeid

• Interne regler og rutiner

• Utarbeidelse og revisjon av regler og rutiner

• Kundebehandling

• Organisasjonskunnskap

• Tilrettelegging av arbeidsplasser og forebygging av belastningsskader 

• Planlegging og tilrettelegging av møter og intern informasjon

• Bruk og vedlikehold av tekniske hjelpemidler

• Kommunikasjon og samarbeid

• Budsjettering og kontering

• Nøyaktighet og systematikk

• Orden og ryddighet

Å utarbeide slike oversikter kan være bevisstgjørende for alle involverte parter: 
faglig leder, instruktør, lærling, lærekandidat og bedriften som helhet. De kan også 
bli et nyttig verktøy for lærling og instruktør i forventningssamtaler og i planlegging 
og vurdering av den opplæringen som finner sted. 

En viktig grunnregel er å bli bevisst forholdet mellom arbeid og læring. Arbeids opp-
gaver skal utføres innenfor kostnadsbærende rammer, men samtidig skal lærlingen 
og instruktøren fokusere på læring og utvikling. Det innebærer at lærlinger må få 
slippe til med varierte arbeidsoppgaver. Se mer om dette i temahefte 2 Lære planen 
i bruk og temahefte 3 Tilpasset opplæring. 
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Alle lærer på forskjellig måte

Læreprosesser er individuelle. Det innebærer for bedriften at den må skaffe seg 
forståelse for og innsikt i hvordan den enkelte lærling, lærekandidat eller elev går 
fram, og hvordan den enkelte lærer best. Noen foretrekker å skaffe seg oversikt over 
oppgaven og sammenhengen på egen hånd før de går i gang. De vil kanskje lese 
dokumentasjonsmateriale og manualer for å diskutere ulike sider med instruktør. 
Disse klarer seg best hvis de får jobbe litt selvstendig. Andre ønsker en tettere 
oppfølging og har behov for detaljert forklaring både i forkant og underveis. De vil 
gjerne ha demonstrert alt i detalj før de tar fatt på en oppgave de skal lære av.

Læringsstrategier er framgangsmåter elevene, lærlingene og 
lærekandidatene bruker for å organisere sin egen læring. Dette er 
strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå 
nasjonalt fastsatte kompetansemål. Det innebærer også refleksjon over 
nyervervet kunnskap og anvendelse av den i nye situasjoner. 
(fra Prinsipper for opplæringen)

Rom for undring, refleksjon og dialog 

Det høres fint ut at arbeid og læring skal gå hånd i hånd. Det er likevel nødvendig å 
vie læringen oppmerksomhet. Dette er nødvendig for at opplæringen skal bidra til 
at elevene og lærlingene blir bevisst hva de har lært, hva de har igjen å lære, og hva 
de må gjøre videre for å nå målene i læreplanen og på sikt bli gode fagarbeidere. 
Læring krever også tid til samtale med instruktøren, til bearbeidelse av inntrykk og 
til skriving av logg. Videre vil ferdigstilling av et arbeid i begynnelsen av læretiden 
kanskje ta lengre tid på grunn av ekstra instruksjoner og samtaler underveis. 
Det kan derfor være lurt å velge ut arbeidsoppgaver til lærlingene der det er mer 
akseptert at de kan bruke noe ekstra tid på gjennomføring av oppgaven, spesielt i 
begynnelsen av læretiden. 

Opplæring krever omsorg og omtanke – og tid til å tenke seg om.
 
Det å kunne fjerne seg fra krav til leveranse eller kommunikasjon med kunder eller 
brukere kan være nødvendig for å skaffe tilstrekkelig rom for refleksjon, oppfølging og 
dokumentasjon. Noen gjør dette ved å etablere et eget arbeidsrom for lærlinger og 
sette av tid til samtale. Andre organiserer egne ”klasser” med undervisning på god 
avstand fra leveringskravene – eller de tilbyr e-læring. Samarbeid med videregående 
skoler eller kurs og seminarer gjennom et opplæringskontor sikrer også slike rom.  

Du finner flere eksempler på hvordan bedrifter har løst dette i fagfilm 3 og 4.   
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Læringsutbytte

Det forventes av en lærebedrift at opplæringen skal gi godt læringsutbytte. Lærings-
utbyttet kan måles i kandidater som har oppnådd karakterene bestått eller bestått 
meget godt på fag- eller svenneprøven. Et godt læringsutbytte kan også gi seg 
utslag i rykter om at hvis du får læreplass i akkurat denne bedriften, lærer du 
virkelig mye. Bedrifter som skal ansette nye medarbeidere spør ofte hvor du har 
gått i lære – fordi de vet at noen bedrifter tilbyr en strukturert, målrettet og relevant 
opplæring, mens andre ikke gjør det. 

For å få til et godt læringsutbytte må bedriften ha et system for jevnlig og systematisk 
gjennomgang av 

• om lærlingenes og lærekandidatenes arbeidsoppgaver inneholder tydelige 
krav til kvalitet og resultat

• om oppfølgingen i bedriften bidrar til læring og utvikling

• om lærlingen eller lærekandidaten opplever at læringsutbyttet er i tråd 
med egen læringsstrategi og egne forventninger til opplæringen

Du kan lese mer om bedriftens vurdering av egen opplæringsvirksomhet i temahefte 
6 Vurdering og dokumentasjon.
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2 Hva er et godt læringsmiljø i en bedrift?

Det er krevende å lære. Når vi lærer, går vi videre fra det vil kan, og tar fatt på opp-
gaver som er nye og uprøvde. Noen blir stimulert av en utfordring, mens andre blir 
mer opptatt av å unngå å mislykkes. Effektiv læring er avhengig av at vi våger å 
prøve, våger å stille spørsmål og i noen grad våger å gjøre feil. 

En av de tingene en lærebedrift er forpliktet til, er å skape et godt arbeids- og 
lærings miljø (jf. opplæringsloven § 4-4). Hva innebærer denne forpliktelsen mer 
konkret? Hva kan vi gjøre for å lage rammer som skaper trygghet og åpenhet for 
utprøving og læring?

Idrettsutøvere forklarer blant annet at det som er viktig for deres individuelle utvikling, 
er å være medlem av et godt team og å ha et godt støtteapparat. De understreker 
også fordelen av å være på hjemmebane. Har dette relevans for opplæring i bedrift? 
Hva slags team bringer vi lærlingen inn i? Hvem er i støtteapparatet? Hva gjør vi for 
å skape en hjemmebanefølelse for lærlingen? Nedenfor finner du noen momenter 
som kan bidra til teambygging og hjemmebanefølelse.

Mottak

Arbeidet med å skape et godt læringsmiljø starter med lærlingens første møte med 
bedriften. Da er øyne og ører i topp beredskap, og hvert eneste signal blir oppfattet. 
Det du som instruktør eller faglig leder signaliserer i det første møtet, vil ha stor 
betydning for lærlingens opplevelse av seg selv i møte med bedriften. 

Det vil i sin tur påvirke evnen til å lære og handler om enkle ting som

• å vise interesse for personen

• å vise interesse for erfaringer, interesser og behov

• å signalisere respekt

• å signalisere at lærlingen er ventet

• å signalisere forventninger til lærlingen
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Inkludering og integrering

For å skape et godt læringsmiljø må man inkludere og integrere lærlingen i bedriftens 
oppgaver og arbeidsmiljø. Tiltak som fadderordning, presentasjon for øvrige an satte, 
utdeling av utstyr, verktøy og garderobeplass og involvering i relevante arbeids-
oppgaver kan signalisere at bedriften er interessert i at lærlingen raskest mulig blir 
i stand til å delta i bedriftens produksjon.

Mottak er viktig, men i mange lærebedrifter skifter lærlingene instruktør og fag om-
råde flere ganger i løpet av læretiden. Da er det viktig å gjenta deler av prosedyren 
for å koble lærlingen til den nye avdelingen og instruktøren. God kontakt skaper 
den nødvendige tryggheten for en konstruktiv dialog om utfordringer, resultater og 
for bedringsmuligheter.

Tid til læring og refleksjon 

Lærebedriftens primæroppgave er produksjon, men samtidig skal lærlingen utvikle 
kompetanse. Det krever tid til å oppsummere og reflektere. Se mer om dette i for-
rige kapittel. 

Hvem gjør hva i forbindelse med læretiden?

Et godt læringsmiljø forutsetter at lærlingen vet hvem han/hun kan henvende seg 
til med ulike spørsmål om fagopplæring i bedrift. Han/hun må kjenne til hvilke roller 
og funksjoner faglig leder, instruktør, opplæringskontor, lærlingombud og andre har 
(se temahefte 1 Å være lærebedrift – roller og oppgaver).

Hvorfor er det viktig for bedriften å ha lærlinger? 

Alle mennesker har behov for å bli sett, oppleve at de er verdifulle og føle at det 
er bruk for dem. Mange lærebedrifter kommuniserer tydelig til omverdenen at det 
er viktig å ha lærlinger. Er de like flinke til å kommunisere dette budskapet direkte 
til lærlingene? En samtale der bedriften signaliserer både betydning og likeverd 
direkte til lærlingen, kan bidra til et godt læringsmiljø.
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Planlegging av opplæring

Et godt læringsmiljø forutsetter at opplæringen er strukturert og systematisk. 
Lokale planer for opplæringen kan bidra til en slik struktur og systematikk (se mer 
om dette i temahefte 2 om Læreplanen i bruk).

Etter hvert som lærlingen begynner å bli husvarm, må han/hun trekkes aktivt med i 
planleggingsarbeidet. Evne til planlegging og egenvurdering er viktige komponenter 
i den kompetansen lærlingen skal utvikle.

Instruktørrollen

Instruktører vil stadig oppleve å møte nye elever, lærlinger eller lærekandidater. 
Ønsket kan fort bli å komme raskt i gang og oppnå et tilfredsstillende produksjonsnivå.  
Det er lett å glemme at det alltid er den første gangen at man skal lære noe 
nytt. Derfor må vi ha tålmodighet og forståelse for de utfordringene en ny lærling 
møter, og aldri la opplæringsarbeidet få karakter av ren rutine. Alle lærlinger og alle 
opplæringssituasjoner er unike. 

Utfordring

Alle har behov for noe å strekke seg mot. Å være instruktør innebærer å ha en 
lederrolle i forhold til lærlingen. God ledelse handler om å finne en balanse mellom 
å stille krav og å tilby støtte. For mye støtte eller for strenge krav fører galt av sted. 
Derfor må vi utvikle gode antenner for å fange opp signalene om hvor den optimale 
utfordringen ligger. Mestringsfølelsen blir sterkere i situasjoner der vi opplever at vi 
må strekke oss litt.
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Noen kjennetegn på et godt lærings- og arbeidsmiljø

Dialog er et bærende element i all læring. Vi må stille spørsmål, be om forklaringer 
og våge å komme med egne forslag til løsninger. Dette krever en viss tilrettelegging 
av lærings- og arbeidsmiljøet. 

• Deltakelse og samarbeid
 Læring handler om å samarbeide og å bli stimulert av andres tanker 

og perspektiver, og få oppmuntring til å undersøke, prøve ut og gå på 
oppdagelsesferd.

  
• Motivasjon og mestring
 Hvilke ”tenningsnøkler” har vi til rådighet? Det vil variere fra bedrift til 

bedrift og fra person til person, men hvis vi sørger for at den enkelte får 
mestringsfølelse i arbeidet, skaper vi energi. Konkrete og konstruktive 
tilbakemeldinger med vekt på ytelse og kompetanse er sentralt.

• Trygghet og aksept
 Forutsigbarhet og respekt er viktig. Hvis man etablerer ”spilleregler”, vet 

lærlingene hva som kreves, og hva de kan forvente seg. 
 
• Faglig og sosial utvikling
 Tilbakemeldinger fra kunder, deltakelse i diskusjoner, kritikk og selvkritikk 

kan bidra til faglig utvikling. Slike situasjoner vil være viktige utgangspunkt 
for å utvikle sosiale ferdigheter, og instruktøren må synliggjøre lærlingens 
framgang her (se eksempel fra Bibbis frisør i fagfilm 4).

• Innflytelse og medbestemmelse
 Lærlingen må stimuleres til aktiv deltakelse i både planleggings- og 

vurderingsprosesser. Medbestemmelse påvirker ansvarsfølelse, styrker 
selvstendighet og bidrar til økt arbeidsmotivasjon. 
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Trivselsfaktorer

Trivsel er en viktig faktor i læring og arbeid, men ett og samme miljø oppleves ulikt 
fra person til person på grunn av forskjeller i forventninger, verdier og erfaringer. 

Forhold som kan ha betydning for trivsel kan være

• anerkjennelse for vel utført arbeid

• muligheter for faglig og personlig utvikling

• variasjon i oppgaver og arbeidsmetoder

• tilstrekkelig informasjon

• en viss grad av medinnflytelse og faglig ansvar

• kontroll over egen arbeidssituasjon

• muligheter for sosial kontakt i arbeidet

God trivsel kan påvirke både innsatsvilje, nøyaktighet, ansvarsfølelse og utholdenhet.

Samhandling

I arbeidssammenheng foregår det samspill mellom mennesker. Et godt samspill 
forutsetter spilleregler eller samspillsnormer som både regulerer og viser vei for 
medarbeiderne. 

Eksempler på slike normer kan være:

• En avtale er en avtale.

• Alle forslag og meninger skal respekteres.

• Kritikk skal være konstruktiv.

• Vi skal snakke til, ikke om.
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Læringsmiljø – en del av kvaliteten i opplæringen

En lærebedrift skal tilby både gode opplæringsplaner og et arbeidsmiljø som gir 
gode vilkår for læring. Det handler altså om 

• programkvalitet - innhold (arbeidsoppgaver) og struktur (planer, systematikk)

• prosesskvalitet - samspill (kommunikasjon), vurdering og veiledning

Læringsmiljø handler mye om prosesskvalitet med samspill og dialog som sentrale 
elementer. En god læringskultur i bedriften kan bygges på de seks R-er:

• Respekt
        
• Refleksjon

• Reaksjon
        
• Ros

• Romslighet
        
• Redelighet

Læringskvalitet kan også bygges rundt de fire K-er:

Kontakt
Det er viktig å etablere kontakt med lærlingen og legge til rette for kontakt mellom 
lærlinger. Folk skal tas på alvor. Det er også viktig at lærlingen har noen han/hun 
kan kontakte ved behov.  

Kontrakt
Det er viktig å avklare forventninger til og forpliktelser i forbindelse med målsettinger, 
arbeidskrav og leveranser. Inngåelse av gjensidige avtaler om hva som skal skje, og 
hva som skal gjøres, er en del av opplæringen.  
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Koordinering
Opplæringen må koordineres. Rett informasjon skal gis til rett tid, og arbeidsoppgaver, 
utstyr, maskiner osv. skal fordeles. God timing er en nøkkel til læringskvalitet, men 
læringskvaliteten er også avhengig av en felles forståelse for hele opplæringen.

Kvalitet
Kvalitet kan relateres til innhold, struktur og samspill. Det faglige innholdet skal 
være relevant og oppdatert, opplæringen skal tilrettelegges på en gjennomtenkt 
måte, og lærlingen skal få veiledning, instruksjon og tilbakemelding. Et godt samspill 
mellom instruktør og lærling er avgjørende. Det er også systematiske evalueringer 
av bedriften som lærested. 
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3 Hva er bedriftenes rolle i faget prosjekt til fordypning?

Med Kunnskapsløftet er det innført et nytt fag i yrkesfaglige utdanningsprogram. 
Prosjekt til fordypning (PtF) ble innført for å sikre at elever i brede utdanningsprogram 
kan arbeide med innhold og oppgaver knyttet til lærefag de er interessert i og 
tenker å fordype seg i. Når man bygger på elevens interesser, tenker man seg også 
at man bidrar til å motivere og hindre frafall. For elever som planlegger å ta videre 
utdanning, kan faget omfatte fellesfag. 

Formålet med faget på Vg2 er:

”Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring 
med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike 
yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål 
fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, 
fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende 
utdanningsprogrammer. Fellesfag, felles programfag og prosjekt 
til fordypning i Vg2 gir elevene faglig utgangspunkt for å inngå 
lærekontrakt.” 
(fra Forskrift til prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2 yrkesfaglige utdanningsprogram)

Faget utgjør en stor del av yrkesutdanningen. Det blir dermed et viktig grunnlag for 
utvikling av yrkeskompetanse og for at eleven kan framstå som attraktiv og for-
beredt når han/hun skal tegne lærekontrakt. De fleste skoler velger derfor å vekt-
legge PtF i lærefag framfor fellesfag.  Det innebærer at bedriftene kan ha en større 
rolle også i skoledelen av opplæringen.

Tabellen under viser fagets omfang og andel av yrkesopplæringen. 

Fellesfag
(norsk, engelsk, 
matematikk, naturfag, 
samfunnsfag, 
kroppsøving)

Felles programfag
(2–3 spesielle fag 
i hvert enkelt 
yrkesfaglig program)  

Prosjekt til fordypning

Vg1 336 årstimer 477 årstimer 168 årstimer

Vg2 252 årstimer 477 årstimer 253 årstimer
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Forskriften for faget forutsetter at det utarbeides lokale læreplaner. Disse lære-
planene skal ta utgangspunkt i kompetansemålene for Vg3 opplæring i bedrift og/
eller Vg3 i skole (der det ikke er opplæring i bedrift). Læreplanene må tilpasses 
nivået i opplæringen. Lokalt organiseres faget på tvers av skoler og i økende grad 
med bruk av bedrifter som læringsarena. 

Yrkesfagene har lange tradisjoner med utplasseringer i bedrift, men dette er noe 
annet og noe mer. Prosjekt til fordypning stiller klare krav til relevant innhold og 
til læringsutbytte. I tillegg skal det settes karakter i faget. Behovet for samarbeid 
mellom skoler og bedrifter i fag- og yrkesopplæringen er dermed blitt enda større.

”En bra utplasseringsbedrift for PTF, er en med et godt HMS-opplegg, 
en godt strukturert organisasjon og miljø” 
(faglærer Ramstad, Glemmen videregående skole, Fredrikstad) 

 

Skolen har ansvar for dette faget, selv om det gjennomføres i bedrift. Bedriftene 
kan allikevel bidra i utforming og gjennomføring av faget og på den måten sikre 
relevans for sin virksomhet. 
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Bedriftenes rolle og oppgaver i prosjekt til fordypning  

Bedrift Videregående skole Elev 

Utarbeidelse 
av lokale 
læreplaner

Samarbeide med 
skolen om hva 
som kan tilbys og 
realiseres lokalt.

Skoleeiers ansvar 
(kan delegeres til 
skolen). 
Skolen bør sam-
arbeide med lokale 
bedrifter og ev. 
andre vgs. 
Evnt inngå 
intensjonsavtaler 
med bedrifter.

Planene skal angi 
hva elevene skal 
kunne mestre etter 
endt opplæring.

Utarbeidelse 
av grunnlag 
for vurdering

Delta i prosessen 
for å sikre felles 
forståelse for hva 
som skal vektleg-
ges og vurderes.  

Skolens ansvar 
– i samarbeid med 

bedrifter.

Elevene skal 
være kjent med 
grunnlaget for 
vurdering.

Identifisering 
av relevante 
arbeids- 
oppgaver

Bedriftens ansvar 
når opplæringen 
foregår i bedrift. 
Foreslå oppgaver 
når faget 
gjennomføres 
i skolen for å sikre 
relevans for 
lærefaget.

Diskusjonspartner 
for å sikre at 
arbeidsoppgavene 
faller inn under 
læreplanen.

Medvirke i valg 
av oppgaver for 
å sikre relevans 
og mening for 
den enkelte.

Oppfølging 
og tilbake  
meldinger 
underveis

Bedriftens ansvar 
sammen med lærer 
fra vgs. 

Lærerens ansvar 
sammen med 
bedriften.

Egenvurdering av 
kvalitet på arbeid 
og faglig utvikling.

Doku menta -
sjon av 
læring og 
utvikling

Etterspørre 
dokumentasjon, 
oppmuntre og 
motivere 

Lærer veileder, 
etterspør og 
oppmuntrer 

Elevens ansvar

Slutt-
vurdering 
i faget

Skolens ansvar
Medvirke i 
oppsummering 
og vurdering
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Relevante arbeidsoppgaver

Det å få arbeide med eller tett på virkelige oppgaver og bli stilt overfor krav til 
kvalitet og leveranse er en viktig del av fagopplæringen. Elever som har prosjekt 
til fordypning i bedrift må få jobbe med oppgaver som er i tråd med læreplanen for 
faget – på deres nivå i utdanningen. Det betyr at bedriften tenker nøye igjennom 
hvor i bedriften en elev kan være. Mestring og motivasjon i faget er avhengig av 
faglige utfordringer tilpasset elevens nivå og støtte og veiledning fra erfarne fagfolk 
i bedriften (instruktører). Elever er i enda større grad enn lærlinger nybegynnere 
i faget. De er også unge. Valg av arbeidsoppgaver vil derfor være begrenset på 
grunn av manglende erfaring og sertifisering og fordi enkelte arbeidsoppgaver har 
aldersgrenser.

”Det er godt å komme seg ut av skolen. Utfordringen ligger i å 
være produktiv, følge arbeidstiden og å komme godt overens med 
arbeidskolleger. Vi lærer at hvis vi ikke følger beskjeder, kan det få 
konsekvenser økonomisk for bedriften” 
(elev i PtF, Glemmen videregående skole, Fredrikstad)

 

Dokumentasjon står sentralt i faget

De lokale planene skal inneholde et kompetansemål om at elevene skal doku-
mentere arbeidet underveis. Det dokumenterte arbeidet blir vedlegg til elevenes 
kompe tanse bevis og kan legges fram når en lærekontrakt skal inngås. En av ut-
fordringene for skolene og lærerne er å sikre at elevene utvikler en reflektert praksis 
gjen nom PtF. Det er ikke opplagt at elever helt på egen hånd kan beskrive eller på 
an nen måte dokumentere hva de har lært i en bedrift under andre betingelser enn 
det de er vant med fra skolen. Elevene må hjelpes til å videre foredle den kompe-
tansen de har opparbeidet i bedriften, og til å sette denne i sammen heng med 
kompetanse målene i den lokale læreplanen. 

Skolene, elevene og bedriftene må i fellesskap bli enige om hva eleven kan doku-
mentere fra sitt arbeid i bedriften. Hva slags bilder kan eleven ta i bedriften? Kan 
underlagsmateriell kopieres og legges ved dokumentasjonen? Hva med personvern? 
Hva med forretningsideer? 

Det å kunne diskutere muligheter og begrensinger for å dokumentere erfarings- og 
læringsutbytte blir på denne måten også en del av den yrkeskompetansen som 
utvikles i PtF.
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Oppfølging og vurdering

Skolen har ansvar for faget, men læreren kan ikke være til stede hele tiden hos alle 
elevene. De har heller ikke forutsetninger for å veilede elevene i alle lærefagene. 
Den fagkompetansen ligger i bedriftene. Det vil derfor være naturlig at skole og 
bedrift også samarbeider om oppfølging og vurdering i faget. Særlig gjelder dette 
underveisvurderingen (se temahefte 6).

Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen for faget. Bedriftene 
må derfor kjenne til denne planen. De må også – sammen med skolen og elevene – 
konkretisere disse målene, beskrive konkret hva det forventes at eleven skal gjøre 
og lære i den perioden de er i bedriften. Det vil lette oppfølgingen og være et godt 
utgangspunkt for samtale mellom lærer, elev og bedrift i etterkant av opplæringen. 
Det vil også være naturlig at bedriften samtaler med eleven om utviklingen av 
nøkkelkvalifikasjoner som samarbeidsevne, selvstendighet, pålitelighet og god 
ordenssans og oppførsel, men slike betraktninger skal ikke inngå i vurderingen av 
den faglige utviklingen. 

Karaktergrunnlaget i faget kan blant annet bestå av vurdering fra bedrift, vurder-
ings  samtale med lærer og elevens dokumentasjon. Det er derfor avgjør ende at 
alle parter utvikler felles rutiner og systemer og på den måten leder elevene mot 
samme mål.

”Det er viktig at bedriften sørger for at eleven føler tillit, at noen er der 
for dem, har god oppfølging og at eleven lærer å ta samfunnsansvar” 
(faglærer Ramstad, Glemmen videregående skole, Fredrikstad)

 

Samarbeid og nettverk rundt prosjekt til fordypning

Mange steder er det etablert lokale nettverk bestående av representanter fra de 
videregående skolene, bedrifter, opplæringskontor og fylkeskommunen (skoleeier). 
De gode nettverkene har kommet fram til felles rutiner og systemer for gjennomføring 
av faget og etablert en felles forståelse for fagets betydning, mål og hensikt. Det er 
også skoleeiere og/eller nettverk som har utarbeidet felles og omforente maler for 
lokale planer, for elevenes dokumentasjon og for vurdering i faget.
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Det lokale samarbeidet kan omfatte følgende punkter:

• Bedriftene besøker skolene og orienterer om lærefagene og bedriften.

• Lærerne besøker og har samtaler med elever og instruktører i bedriftene.

• Elevene skriver logger og dokumenterer med bilder etc. underveis.

• Bedriftene fyller ut et vurderingsskjema for hver elev og hver læringsperiode.
 
• Elevene utarbeider rapporter fra bedriftsperiodene når de kommer tilbake 

til skolen.

• Representanter fra bedriftene og opplæringskontoret deltar når elevene 
legger fram sine rapporter.

• Læringsutbyttet fra bedriftene presenteres og diskuteres med klassen og 
ansvarlig lærer. 

• Dokumentasjon fra arbeidet underveis i bedriften legges fram og drøftes 
med lærer i en vurderingssamtale.

• Karaktersetting foregår i en samtale mellom elev og lærer på grunnlag av 
bedriftens vurdering, elevens dokumentasjon og lærerens observasjoner.
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4 Samarbeid mellom skole og bedrift i fag- og 
yrkesopplæringen

 

Enkeltbedrift

Opplæringskontor

Bransjenettverk

Bedrift SkoleSamarbeid

Ungdomsskole

Videregående skole

Rådgiverlag

Omvisninger

Utplassering

Utdanningsvalg

Prosjektoppgaver

Gründercamp/karrieredager

Bedriftsorientering på skolen

Prosjekt til fordypning

Samarbeidsavtaler

Praksisplass

Sosialt samvær elever, 
lærlinger, yngre ansatte

Undervisning på skolen i 
bedriftslære, HMS, kvalitet

Medlem i skoleutvalg

Figuren ovenfor viser noe av kompleksiteten i samarbeidet om fag- og yrkesopplæring. Den viser også hvordan 
rekrutteringsarbeid og karriereveiledning starter helt nede på ungdomstrinnet. Noen steder er samarbeidet 
formalisert og satt i system, mens det andre steder er knyttet til personnettverk. Næringsliv i skolen (NIS) og 
partnerskapsavtaler kan være en viktig del av dette arbeidet (se for eksempel www.nhoung/nis ). 

Figuren er inspirert av en industribedrifts systematiske arbeid sammen med andre 
bedrifter og med skoler i regionen. Hovedmålet er å rekruttere lærlinger til aktuelle 
fag i bransjen og bedriften. Bedriftene starter allerede i ungdomsskolen og inngår 
avtaler som kan omfatte følgende punkter:

• Årlige omvisninger i bedriften for å vise hva som foregår i en moderne 
produksjonsbedrift. Gjenbesøk fra bedriften på skolen. Informasjon på 
ungdommens premisser

• Utplasseringer med årlig rullering av arbeidssted etter elevenes eget ønske

• Gründercamp og årlige karrieredager
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• Mindre prosjektoppgaver – elevarbeider tilknyttet samfunnsfag, matematikk 
og fysikk som beskriver prosesser i bedriften, bedriftens historikk og røtter 
med mer

• Bedriftsorienteringer på skolene

• Generell utdanningsveiledning i bedriftens fag

• Tilbud om praksisplass for elever etter ønske fra skole og elev

Når det gjelder elever på videregående skole, får de tilbud om 6–8 ukers praksis 
eller trening i fagområdene innenfor faget prosjekt til fordypning (se kap. 3) Dette 
er det samarbeidet som fremdeles er under utprøving. Bedriftene går også sammen 
om å stimulere og øke interessen for sine fagområder. De kan 

• drive PR-virksomhet direkte mot Vg1-klasser

• inngå forpliktende avtaler som sikrer læreplass, bonus og binding til 
bedriftene i foreningen

• invitere til bedriftsbesøk med omvisning og demonstrasjon av det nyeste 
innenfor fagområdene

• arrangere sosialt samvær mellom yngre medarbeidere og lærlinger fra 
medlemsbedriftene, eller sosiale arrangementer som gokart eller bowling

• signalisere til omverdenen at disse elevene er ettertraktet – og dermed 
heve fagets status

• sponse arbeidstøy
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Samarbeid mellom bedrift og skole kan også gå ut på at elever gjennom faget pro-
sjekt til fordypning, får anledning til å lære om faget ved å delta i produksjonsarbeid 
med maskin park og verktøy som skolen ikke har mulighet til å være oppdatert på. I 
dette sam arbeidet er det viktig å avklare ansvarsområder og roller i forbindelse med 
kontakt virksomhet, underveisvurdering, sluttvurdering, planlegging, dokumentasjon 
og evaluering av samarbeidet.

Samarbeidet mellom skole og bedrift kan nedfelles i følgende punkter:

• Tydelige mål og hensikt med samarbeidet

• Avklaring av forutsetninger og forventninger

• Hvilke rammefaktorer vi må forholde oss til

• Hva som skal være innholdet i samarbeidet

• Ansvarsområder og roller i samarbeidet

• Evaluering av samarbeidet underveis og i etterkant

Kort oppsummert kan nytteverdien av et godt samarbeid framstilles slik:

Nytteverdi

Bedriften får

•mulighet til å påvirke innhold og arbeidsmåter i fag 
og skole

•mulighet til å rekruttere lærlinger til sine fag
•faglig påfyll og motiverte lærlinger

Skolen får

•oppdatert kunnskap om bransje og yrke
•erfaringer og eksempler som kan brukes i 

undervisningen
•motiverte elever

Elevene får
•praktiske erfaringer som kan motivere
•et bedre grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg
•anledning til å møte gode rollemodeller
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«Via PTF får elevene gode tilbakemeldinger og skolen mer 
motiverte elever. En får info om faget, bedriftens kultur og 
organisasjon. PTF øker kompetansenivået i skolen».
Heine Kristiansen, fagleder Glemmen videregående skole, Fredrikstad
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5 Helhet og sammenheng gjennom hele fag- og 
yrkesopplæringen 

Opplæring i skole og opplæring i bedrift inngår i en helhetlig fag- og yrkesopplæring. 
Læringsarenaene er ulike, men de har samme mål: å utdanne framtidens fag-
arbeidere. Alle har blikket mot kompetansekravene i yrkene og bidrar på ulikt vis til 
å bygge opp nødvendig kompetanse. Det er heller ikke slik at teorien er på skolen 
og praksisopplæring i bedriften. Teori og praksis går hånd i hånd gjennom alle de 
fire årene i yrkesopplæringen – både i skolen og bedriften. Sånn sett er vi i ferd 
med å forlate 2+2-modellen og innføre et fireårig løp. Det er også åpnet for andre, 
mer fleksible løsninger for bruk av læringsarenaene i skole og bedrift. Prosjekt til 
fordypning bringer elevene raskere i kontakt med bedrifter. Tidlig bedriftsopplæring 
som senere følges opp i skole er et annet eksempel. 

Med Kunnskapsløftet inngår også ungdomstrinnet i denne tenkingen. Faget utdan-
ningsvalg skal bidra til mer bevisste valg av videre utdanning – basert på kunnskap 
om arbeidslivets krav i de ulike yrkene. Forsøk med et arbeidslivsfag skal gi elevene 
praktisk trening med innhold og arbeidsmåter i ulike lærefag. Satsing på ungdoms-
bedrifter og ungt entreprenørskap bidrar også til å rette blikket framover mot hva 
som kreves av kompetanse i arbeidslivet. 

Kunnskapsløftet skulle åpne for smidigere overganger fra ungdomstrinnet til 
videregående og fra videregående til fagskoler, høgskoler og universitet. Sammen 
med økte krav til generell kompetanse for å kunne delta aktivt i samfunnslivet førte 
dette til vektlegging av grunnleggende ferdigheter i alle fag og på mer fellesfag i 
yrkesopplæringen.  

I mange lærefag inngår elementer av matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag 
og/eller norsk i yrkeskompetansen. Det er ønskelig å se fellesfag og yrkesfag i en 
større sammenheng i opplæringen, ikke minst for å hindre frafall i yrkesutdanningen. 
Yrkesretting av fellesfagene har derfor fått større oppmerksomhet igjen de siste 
årene. 

Strukturen for fag- og yrkesopplæringen er endret og legger sammen med lære-
planene for fag bedre til rette for helhet og sammenheng i opplæringen.  

Bedriftene som attraktive læresteder må både finne og ta sin plass i dette 
landskapet.
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«Den gode sirkel» og de mange ressurser  
i materiellet for fag- og yrkesopplæring

7

5

3

1

8

2

4

Å være 
lærebedrift 
- roller og
oppgaver

Fag- og
svenneprøve

Læreplanen
i bruk

Tilpasset
opplæring

Bedriften som
lærested

Veiledning 
til bruk av materiellet

Instruksjon
og

veiledning

Vurdering og 
dokumentasjon

Tema

Tema

Tema

Tema

Tem
a

Tema

Tema Tema

Fagfilm
4, 5, 7

Fagfilm
1, 3, 9

Fagfilm
3, 4, 6

Felles materiell for tema 1 til 7: 
Triggerfilm, temahefte, kurslederhefte, lydfil og huskekort.

Fagfilm
4, 5, 6, 7

Fagfilm
6, 7, 8

Introduksjonsfilmer
Fagfilm 1, 9

Fagfilm
1, 2, 4, 66
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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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