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Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere 

Planlegging, gjennomføring og vurdering av etterutdanningstilbud handler om å ta en 
rekke valg. I denne veiledningen presenterer vi spørsmål det kan være aktuelt å ta 
stilling til i dette arbeidet.

Fag- og yrkesopplæringen omfatter en rekke fag, og det er store ulikheter i geografi, 
bosetting og næringsstruktur rundt om i Norge. Lærebedriftene er ulike når det gjelder 
størrelse, erfaring med lærlinger og organisering av arbeidet. Derfor måtte dette bli en 
åpen veiledning der du som ansvarlig for etterutdanningstilbudene kan velge hvilke 
spørsmål det er relevant for deg å ta stilling til i ditt arbeid. Til hjelp har du konkrete 
forslag til oppgaver, og problemstillinger finner du i kurslederheftene for hvert enkelt 
tema.

Vi har brukt treet som symbol på forsiden av denne veiledningen. Treet representerer

• vekst og mangesidighet, viktige kjennetegn på læring

• sykluser og rytme, det samme gjør fag- og yrkesopplæring

• en organisme som er stedfast og formes av betingelsene i omgivelsene, 
et symbol på lokal tilpasning

Treet trenger næring og må vernes og stelles på samme måte som et godt lærings-
miljø. Treet gir ly, varme og byggematerialer slik lærebedriften gir lærlingen det ved-
kom mende trenger for å vokse faglig. Treet gir grunnlag for videre liv gjennom sine 
frukter slik lærebedrifter utvikler nye fagarbeidere. Forutsetningene for alt dette er 
til  gang på energi i form av lys. 

Lærlingen trenger energi i form av positive relasjoner, tilrettelegging og konstruktive 
tilbakemeldinger. Det setter lærlingen i stand til å utnytte de mulighetene lærebedriften 
gir til å bli en kvalifisert og stolt fagarbeider. Vi håper våre spørsmål kan mobilisere 
energi og skape muligheter.

Geir Halland og Hæge Nore
utviklere av materiellet
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Visjon:

Vi ønsker å bidra til å utvikle profesjonelle arenaer 
for systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere.

1 Visjon, overordnet målsetting og intensjoner 
bak materiellet 

Denne veiledningen skal være til støtte for dem som planlegger og gjen nom-
fører etterutdanning av yrkesfaglærere, faglige ledere, instruktører og prøve- og 
klagenemndsmedlemmer etter Kunnskapsløftet. Det er utviklet materiell som er 
delt inn i sju tema, og som primært er rettet mot den bedriftsbaserte opplæringen. 
Du finner oversikt over materiellet i figuren ”Den gode sirkel” på side 12, og vi vil 
senere i heftet komme nærmere inn på de ulike elementene og sammenhengen 
mellom dem.

Utviklerne av dette materiellet har ambisjoner om at de som bruker det, skal berøre 
og begeistre alle involverte. Materiellet skal gi fagopplæringen et omdømme som 
bidrar til stolthet, entusiasme, motivasjon og glede.

”Se framover når du planlegger og tilrettelegger etterutdanningen” Foto: Plinga



6

Overordnet målsetting:

Vi vil tilby materiell for etterutdanning av instruktører, faglige ledere, yrkesfaglærere og 
medlemmer av prøve- og klagenemnder som bidrar til en profesjonell bedriftsbasert 
opplæring.

Intensjonene i utviklingen av materiellet:

• Vi vil inkludere kursdeltakerne på en måte som begeistrer og berører den 
enkelte, i et formspråk som bygger bro mellom instruktører, faglige ledere 
og lærlinger.

• Vi vil inspirere til økt bevissthet om rollene i fag- og yrkesopplæringen, og 
stimulere til kontinuerlig forbedring av fagopplæring i bedrift.

• Vi vil tilrettelegge og gi rom for at den enkelte kan reflektere over og 
bearbeide stoffet med utgangspunkt i egne erfaringer og egen kunnskap.

Tanken er at visjon, overordnet målsetting og intensjoner sammen kan bidra til å 
styrke fag- og yrkesopplæringens status og omdømme.

«Vårt omdømme er et av våre viktigste aktiva både på det 
personlige og det faglige plan. Et godt omdømme kommer ikke 
av seg selv – det bygges opp over tid gjennom våre handlinger 
og den måten andre omtaler oss på. Et godt rykte skal man 
derfor verne om, og det skal holdes ved like. Sånn er det med 
mennesker, organisasjoner, bedrifter og produkter. Og slik er det 
også med skole-, fag- og yrkes opplæring»
Erling «Plinga» Johansen, Ansvarlig for bilder og design av materiellet, 2009

Lærebedrifter, bransjer, fylkeskommuner og lærlinger er her i samme båt. En pro-
fesjonell fagopplæring gir dyktige fagarbeidere og fører til at bedriftene får et bedre 
omdømme og har lettere for å rekruttere lærlinger.

Det understrekes derfor at de som skal bruke materiellet, både må gå inn i det 
aktuelle temaet og heve blikket og se arbeidet med temaet som et ledd i en helhetlig 
kompetanseutvikling. Målet er å gjøre fag- og yrkesopplæringen enda bedre.
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2 Utfordringene i bruk av materiellet

Materiellet omfatter mange tema og mange elementer. Det er derfor mange utfordringer 
i planlegging og tilrettelegging av etterutdanning og annen bruk av materiellet:

En sammensatt målgruppe

Materiellet er utviklet med tanke på flere målgrupper. I tillegg til å ha ulike roller og 
oppgaver representerer yrkesfaglærere, instruktører, faglige ledere, prøve- og klage-
nemnds medlemmer ulike kulturer og verdier. De jobber i store og små virksom heter, 
offentlige og private – i tillegg til skoler. Aktørene kan ha ulike verdigrunnlag og ulik 
mål- og rolleforståelse og dermed også ulike forventninger til etterutdanningen. 

 
     

     
”Målgruppene for materiellet har ulike praksisfellesskap og rammer” Foto: Plinga

Noen bransjer og bedrifter har lange fagopplæringstradisjoner, mens andre representerer 
nye lærefag og er ukjente med det å være lærebedrift. For noen innebærer det å 
bli lærebedrift å gå inn i en ny verden, mens for dem som har lange tradisjoner, blir 
utfordringen å fange opp de nye signalene i Kunnskapsløftet og tilpasse sin praksis til 
dem.

I tillegg har de som skal delta i dette etterutdanningstilbudet, ulike rammer for arbeidet 
sitt. Yrkesfaglærere har yrkesopplæring som fulltidsjobb. For mange faglige ledere 
og instruktører er vanligvis arbeidet med å gi opplæring en liten del av deres daglige 
arbeid. Slik er det også for mange prøve- og klagenemndsmedlemmer. I noen store 
virksom heter, derimot, har man ansatte som driver med fagopplæring på heltid. Dette 
inne bærer at de som deltar i etterutdanningen, vil ha ulik måte å se sine roller og opp-
gaver på.
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Bygge broer

En av intensjonene med Kunnskapsløftet er helhet og sammenheng gjennom hele 
opplæringen – og smidige overganger mellom nivåer og arenaer. Det innebærer behov 
for å bygge broer både mellom læringsarenaer og mellom aktører i skole og bedrift.

”Brobygging har tradisjoner og kan knytte sammen ulike arenaer” Foto: Hæge Nore

Brobygging krever mange typer kompetanse: evne til prosjektering, planlegging, sik-
ring, bygging, ferdigstilling og dokumentasjon. Optimal utnyttelse av kompetanse krever 
kjennskap til hverandres sterke og svake sider. Brobygging forutsetter klar ansvars-
fordeling med bevissthet om roller og oppgaver.

Vi tror at brobygging mellom skoler og bedrifter kan gi dem som har ansvar for å 
gjennomføre fag- og yrkesopplæringen, mot til å prøve noe nytt, både i skole og i bedrift. 
Det krever at etterutdanningen medvirker til at skoler og bedrifter etablerer samarbeid 
og en felles bevissthet om en opplæring som kan tilby arbeidslivet fagarbeidere med 
høy faglig og yrkesetisk kvalitet.

Brobygging krever møteplasser som passer alle parter. Det er krevende både med 
tanke på at det skal passe med hensyn til leveringskrav i produksjon og tjenesteyting og 
til opplæringen i skolehverdagen. Kort sagt kreves det fleksibilitet og evne til å tilpasse 
seg hverandre.
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Kvalitetsutvikling

På en profesjonell arena for fag- og yrkesopplæring må det jobbes kontinuerlig med 
utvikling og forbedring både i skole og bedrift. Dette arbeidet omfatter bevisst og 
systematisk arbeid med alle temaene i materiellet. Mange utarbeider felles og gode 
rutiner, systemer og maler for arbeidet med lærlinger. Utfordringen er å unngå at 
læringsarbeidet blir statisk. For å unngå at opplæringen stivner i rutinepregede mønster, 
bør nytteverdien av opplæringen kontinuerlig vurderes i samarbeid med elever, lærlinger 
og lærekandidater, samt alle de andre støttespillerne i skolen og bedriften. For å kunne 
foreta denne vurderingen, må man ha et felles opplæringstilbud som legger til rette 
for refleksjon og bearbeiding av ideer og utkast til systemer med utgangspunkt i egne 
erfaringer og egen kunnskap.

Kvalitetsutvikling handler også om å balansere mellom kvalitet på det nære og konkrete 
– og kvalitet på opplæringen som helhet. Her er det behov for å se både med lupe og 
fra et helikopterperspektiv.

”Kvalitetsvurdering av skinn. Detaljarbeid preget av taus kunnskap” Foto: Hæge Nore

Det nære kan være vanskelig nok i yrkesfagene. Kvalitetsvurdering av for eksempel 
skinn innbefatter bruk av mye taus kunnskap som instruktøren skal hjelpe lærlingene 
til å se og forstå slik at de kan gjøre riktige valg. Dette etterutdanningsmateriellet har 
flere eksempler der betydningen av å jobbe eksplisitt med taus kunnskap tas opp. 
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”Gjenvinning av materialer. Et bærekraftig element i fagopplæringen” Foto: Veolia Miljø

På den andre siden kan det også være en utfordring å se det store bildet – de 
sam funns messige konsekvensene av arbeidet som utføres. Håndtering av avfall 
kan være et eksempel på hvordan en bedrift tar et viktig samfunnsansvar. Det kan 
handle om effektiv utnyttelse og gjenbruk av materialer i både et miljøperspektiv og 
et økonomisk perspektiv. Disse perspektivene hører også med på en profesjonell 
arena for fag- og yrkesopplæring.

Fagopplæring er et sammensatt arbeidsområde

Etterutdanningsmateriellet er bygget rundt «den gode sirkel» som et kvalitetshjul. 
Sirkelen viser sammenhengen i et arbeidsområde, samtidig som temaene må ses i 
sam men heng. Ofte vil det være behov for å koble sammen flere av temaene for å løse 
en oppgave (se mer om dette i neste kapittel).

Fagopplæring ligger i skjæringspunktet mellom fag, næringsutvikling, utdanning, politikk 
og forvaltning. Det er lett å gå seg bort i lange diskusjoner om at «alt henger sammen 
med alt» uten at det blir synlige resultater og etablert ny praksis, i skole eller bedrift. 
Utfordringen for dem som har ansvar for etterutdanningen, er å hjelpe til med å holde 
både tråden og oversikten, og å etterspørre konkrete resultater.
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I tråd med Kunnskapsløftet

Etterutdanningen skal være i tråd med Kunnskapsløftet. Endringene som kom 
med Kunn skaps  løftet, er tatt med i alle deler av materiellet der det naturlig hører 
hjemme. Lær ings  effekten blir enda større dersom etterutdanningen gjennomføres 
med de samme føringene – på eksemplarisk vis. Endringene er bakt inn i dette 
etter utdan nings  materiellet.

Utfordringene for dem som skal gjennomføre etterutdanningen, er å være 
gode rolle modeller og sørge for

• deltakermedvirkning (la deltakere ha innflytelse på innhold, arbeidsmåter, 
organisering og vurdering av etterutdanningstilbudene)

• lokal tilpasning (skreddersydde tilbud til bransjer, bedrifter, 
opplæringskontor, regioner)

• underveisvurdering (prioriter nytteverdi og læringsutbytte for deltakerne 
gjennom hele etterutdanningen. Sørg for tilbakemeldinger med eksempler)

• tilpasset opplæring (jamfør den sammensatte målgruppa – med ulike 
behov og rammer)

• øvelse og refleksjon  (aktørene i fagopplæringen skal utvikle rollebevissthet 
og trygghet i utførelsen av oppgavene; de skal kunne begrunne arbeidet og 
de valgene de gjør)

• utvikling av grunnleggende ferdigheter (ved å bevisstgjøre deltakerne som 
rollemodeller for lærlinger når det gjelder lesing, skriving, regning, muntlig 
formulering og bruk av digitale verktøy i etterutdanningen)

Er det mulig å forenkle det som er mangesidig?

Etterutdanning av travle mennesker i en hektisk hverdag er utfordrende i seg selv. 
Ofte etterspørres korte, konsise tilbud, tre-fire timer med «det vesentlige». Ikke for 
mange problemstillinger, ikke for mange akademiske begreper eller pedagogiske 
modeller, ikke for mye tekst å sette seg inn i osv. Ofte formulert som: ”Kan dere ikke 
bare gi oss noen konkrete og nyttige verktøy vi kan bruke i hverdagen sammen med 
elevene og lærlingene våre?”

En profesjonell arena forutsetter systemforståelse, helhet og sammenheng og en 
reflektert praksis hos alle aktører, på alle områder. Det finnes ingen snarveier til slik 
integrert kompetanse. Dette kan du lese mer om i de neste kapitlene.
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3 Materiellet – oversikt, sammenheng og bruk

Materiellet består av sju ulike tema. For hvert tema er det laget et temahefte, et kurs-
leder hefte med powerpointpresentasjon, fagfilmer, triggerfilmer, lydfiler og huske-
kort. Den gode sirkel, som er vist under med henvisninger til de aktuelle filmene og 
oversikten over filmene på neste side, ligger ved i alle tema- og kurslederheftene.

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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Temaheftene

Temaheftene til instruktøropplæringen omhandler ulike oppgaver og utfordringer i 
bedriftsopplæringen:

Tema 1 – Å være lærebedrift – Roller og oppgaver

Lærebedrifter trenger å vite hva det innebærer å ha opp-
lærings ansvar for lærlinger, og hva en god lære bedrift 
gjør. Heftet omtaler sentrale oppgaver og hva som er 
nytt i Kunnskapsløftet. Det gir en oversikt over alle sam-
arbeidspartnere i og utenfor bedriften. Treparts sam-
arbeidet i fag- og yrkesopplæringen står sentralt her.

Tema 2 – Læreplan i bruk

Læreplanen er en av flere forskrifter til bruk i plan-
legging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon 
av opp lær ingen. Læreplanen beskriver ikke hvordan 
mål ene skal nås, men hva lærlingene skal kunne når de 
går opp til fag- eller svenneprøven. Det er ulike måter 
å nå kompetansemålene på, avhengig av lærebedriftens 
virk som het og lærlingens måte å lære på. Den samme 
kompe  tansen kan oppnås gjennom arbeid med ulike 
opp gaver, tjenester, utstyr, materialer, metoder og 
prosesser.

Tema 3 – Tilpasset opplæring

Alle lærlinger eller lærekandidater har i henhold til 
opp lærings loven krav på til pas set opplæring. Det vil 
si at lære bedriften må kartlegge hva den enkelte lærling 
eller lære kandidat kan, velge oppgaver og utfordringer som 
passer den enkelte, og vurdere resultatet i samsvar med 
oppgaver og forutsetninger. Noen lærlinger eller lære-
kandidater kan ha behov for spesiell tilrettelegging, som 
utvidet tid, ekstra ressurser til veiledning og spesial utstyr.

Metoder for å tilpasse opplæringen etter lærlingens  

eller lærekandidatens evner og forutsetninger 

Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

Tilpasset opplæring 
Tema 3

  
Fra nasjonal læreplan til lokalt arbeid  

med interne og individuelle planer

Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

 
Læreplanen i bruk 

Tema 2

En profesjonell arena for utvikling 
av framtidas fagarbeidere

Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

 
– roller og oppgaver 

Tema 1

Å være lærebedrift   
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Tema 4 – Bedriften som lærested

Læringsutbyttet henger ofte sammen med bedriftens læringsmiljø. 
Læring avhenger ikke bare av deltagelse i produksjon og tjeneste-
yting, men også av hvordan vi motiverer og utfordrer hverandre i 
hverdagen. Læringen avhenger også av at vi etablerer et arbeids-
fellesskap. Kunnskapsløftet vektlegger mer enn tidligere bedriften 
som læringsarena gjennom større deler av opplæringen. Prosjekt til for-
dyp ning på Vg1 og Vg2 oppfordrer til samarbeid mellom skole og bedrift.

Tema 5 – Instruksjon og veiledning

Hensikten med veiledning er å stimulere lærlingen til selvstendighet 
og vekst. Veiled ningen skal bidra til at den som veiledes, opplever 
mestring og får motivasjon og lærelyst. Lærlingene skal også 
stimuleres til å begrunne egne valg, reflektere, vurdere og lære 
av eget og andres arbeid. Instruksjon, rådgivning og veiledning 
kan ha flytende overganger, og mange veiledere eller instruktører 
veksler mellom å veilede og å gi instruksjon og konkrete råd.

Tema 6 – Vurdering og dokumentasjon.

Lærlingen og lærekandidaten skal ha råd og veiledning om hva 
som skal til for å utvikle seg videre mot den kompetansen som be-
skrives i læreplanen. Det betyr at han/hun skal få en systematisk 
vurdering av arbeidet og den faglige utviklingen. Vurderingen skjer 
underveis mens lærlingen, lærekandidaten og instruktøren ut-
fører daglige arbeidsoppgaver. I tillegg har instruktøren ansvar 
for halvårsvurdering. Vurderingsarbeidet inkluderer også bedrifts-
basert vurdering.

Tema 7 – Fag- og svenneprøve

Fag-, svenne- eller kompetanseprøven er en sluttvurdering av den 
kompetansen som lærlinger eller lærekandidater har oppnådd 
gjen n om fag- og yrkesopplæringen. Prøven skal som hovedregel 
gjennom føres i lærebedriften og tilpasses virksomheten. Alle 
kompe tanse målene i læreplanen kan være grunnlag for vurdering. 
Lære bedrifter bør trene lærlinger og lærekandidater på fagprøvens 
fire deler: planlegging med begrunnelser for valg, gjennomføring, 
vurdering og dokumentasjon.

Fag- og svenneprøve 
Tema 7

  
Fag- og svennebrev - et kvalitetsstempel 

Prøve- og klagenemndas oppgaver fra begynnelse til slutt

Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

 

  
Underveisvurdering for læring og sluttvurdering

av læring knyttet til opplæring i bedrift

Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

dokumentasjon 
Tema 6

Vurdering og 

Veiledningssamtale som grunnlag for kommunikasjon,

relasjonsbygging og målrettede samtaler

Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

 
og veiledning 

Tema 5

Instruksjon  

Arbeid og læring hånd i hånd

Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

 
som lærested 

Tema 4

Bedriften  
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Kurslederheftene

Til hvert av temaene er det utviklet et kurslederhefte beregnet på dem som skal 
planlegge, gjennomføre og vurdere etterutdanningstilbudene. I heftene vil du finne 
ideer til problemstillinger som kan drøftes på samlinger, og konkrete oppgaver som kan 
gjennomføres i bedriftene. Du vil også finne forslag til organisering og gjennomføring 
av etterutdanningstilbud. Kurslederheftene har følgende innhold:

1. Mål og målgruppe for etterutdanningstilbud i dette temaet

2. Yrkespedagogiske prinsipper – føringer for veiledning og etterutdanning av 
aktører i fag- og yrkesopplæringen

3. Planlegging og oppstart av opplæringstilbud

4. Bruk av materiellet. Aktuelle problemstillinger

5. Eksempler på praktiske oppgaver

6. Vurdering av læring

7. Ulike modeller for gjennomføring – muligheter og begrensninger

8. Oversikt over innhold i powerpointpresentasjon

9. Om begrepsbruk og HMS i filmene

Kap. 2, 3, 6, 7 og 9 er felles for alle heftene og supplerer noe av det som står i 
dette heftet, mens kap. 1, 4, 5 og 8 er spesielt for det enkelte tema.

Powerpointpresentasjoner

Til hvert kurslederhefte er det ut-
viklet ni lysbilder med sentrale 
punkter i temaet. Filene kan 
lastes ned og skreddersys til 
ulike etterutdanningstilbud.
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Filmene generelt

I motsetning til de andre elementene i materiellet er filmene i stor grad tema over-
gripende og kan brukes i flere sammenhenger med forskjellige vinklinger. 

Introduksjonsfilmer og fagfilmer

Det er laget tre introduksjonsfilmer som først og fremst er knyttet til tema 1 – Å 
være lærebedrift.

• Proff fagopplæring – hvordan lærlingen kan bli en ressurs for bedriften

• Respekt og toleranse hos alle i bedriften

• Trygghet og mestring som likeverdig medarbeider

Videre er det laget ni fagfilmer som delvis er tematiske og delvis er temaovergripende. 
De viser små, uregisserte utsnitt og historier fra bedriftene som ikke følger materiel-
lets tematiske oppbygning, men relevante situasjoner. Filmene kan være nyttige ut-
gangs punkt for diskusjoner av god praksis og av utfordringer knyttet til hele fag- og 
yrkes opplæringen.

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 læretida

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
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Triggerfilmer

Triggerfilmene er ti regisserte filmer der det er 
brukt skue spillere. Filmene bruker humor, over-
drivelser og ironi, og er ment som innledning 
til diskusjoner rundt relevante og hverdagslige 
tema:

• «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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Huskekort ✁

Tema 1: Å være lærebedrift

Tema 1: Å være lærebedrift

Tema 1: Å være lærebedrift

HVA KJENNETEGNER 
EN GOD LÆRE-

BEDRIFT?

HVA KJENNETEGNER 
EN GOD 

INSTRUKTØR?

LÆREBEDRIFTENS
NETTVERK

EN GOD LÆREBEDRIFT:

•	Forankrer	ansvar i ledelse og arbeidsfellesskap 

•	Setter av ressurser til oppfølging 

•	Involverer lærlingene 

•	Tilrettelegger for et godt	arbeids-	og	læringsmiljø	

•	Utfordrer	og	støtter lærlingen 

•	Dokumenterer og forbedrer opplæringen

EN GOD INSTRUKTØR:

•	Er et godt forbilde for lærlingen 

•	Sørger for varierte	arbeidsoppgaver	

•	Veileder	og	støtter lærlingen 

•	Motiverer til innsats 

•	Gir	tilbakemeldinger på utvikling og kompetanse

LÆREBEDRIFTENS NETTVERK:

• Opplæringskontor eller ring (andre lærebedrifter) 

•	Videregående skoler 

•	Fylkeskommunen/yrkesopplæringsnemnda 

•	Bransjeorganisasjoner og faglig råd 

•	Elev- og lærlingombud

   

✁

Tema 4: Bedriften som lærested

Tema 4: Bedriften som lærested

Tema 4: Bedriften som lærested

HVA KJENNETEGNER
BEDRIFTEN SOM 

LÆRESTED?

PROSJEKT
TIL FORDYPNING

KJENNETEGN 
PÅ ET GODT 

LÆRINGSMILJØ

BEDRIFTEN SOM LÆRESTED

•	Mange læringsmuligheter 

•	Læring	og	arbeid hånd i hånd 

•	Læring i praksisfellesskap 

•	Ansvar	og	forpliktelser	

•	Det du gjør betyr noe for bedriftens	resultater 

BEDRIFTENS ROLLE I PROSJEKT TIL
FORDYPNING

•	Samarbeid om lokale planer 

•	Et felles grunnlag	for	vurdering i skole og bedrift 

•	Finne relevante	arbeidsoppgaver	

•	Følge opp og gi tilbakemelding

LÆRINGSMILJØ

• Trygghet og aksept 

•	Motivasjon og mestring 

•	Deltakeraktivitet og samarbeid 

•	Faglig og sosial utvikling 

•	Innflytelse og medbestemmelse

   

✁

Tema 6: Vurdering og dokumentasjon

Tema 6: Vurdering og dokumentasjon

Tema 6: Vurdering og dokumentasjon

UNDERVEIS-
VURDERING

HALVÅRS-
VURDERING

DOKUMENTASJON
SOM GRUNNLAG
FOR VURDERING

UNDERVEISVURDERING

•	Sørg for jevnlige samtaler og tilbakemeldinger 
knyttet til daglig arbeid

•	Vektlegg lærlingens egenvurdering

•	Kvalitet	på	faglige	arbeidet	er	grunnlag	for
 vurdering av kompetanse i forhold til læreplanen

•	Fokus på mestring

•	Vurdering og melding om hva som kan gjøres 
bedre

HALVÅRSVURDERING

•	Lærlingen	vurderer eget arbeid og faglig utvikling

•	Instruktøren vurderer lærlingens faglige 
kompetanse i henhold til læreplanen

•	Diskuter hva	som	skal	til	for	å	øke	kompetansen
 i faget – hva lærlingen kan gjøre og hva bedriften 

kan gjøre

•	Oppsummer samtalen og avtal	oppfølging

DOKUMENTASJON SOM GRUNNLAG FOR VURDERING

• Faglig dokumentasjon som logger, sjekklister,
 risikoanalyser, tegninger og skisser

•	Lærlingens egen dokumentasjon ved hjelp av foto, 
video, lydfiler, skisser eller logger

•	Hensiktsmessig dokumentasjon for vurdering 
 av kvalitet og faglige samtaler

•	Rutiner for å dokumentere bedriftens opplæring
✁

Tema 1: Å være lærebedrift

Tema 1: Å være lærebedrift

Tema 1: Å være lærebedrift

HVA KJENNETEGNER 
EN GOD LÆRE-

BEDRIFT?

HVA KJENNETEGNER 
EN GOD 

INSTRUKTØR?

LÆREBEDRIFTENS
NETTVERK

EN GOD LÆREBEDRIFT:

•	Forankrer	ansvar i ledelse og arbeidsfellesskap 

•	Setter av ressurser til oppfølging 

•	Involverer lærlingene 

•	Tilrettelegger for et godt	arbeids-	og	læringsmiljø	

•	Utfordrer	og	støtter lærlingen 

•	Dokumenterer og forbedrer opplæringen

EN GOD INSTRUKTØR:

•	Er et godt forbilde for lærlingen 

•	Sørger for varierte	arbeidsoppgaver	

•	Veileder	og	støtter lærlingen 

•	Motiverer til innsats 

•	Gir	tilbakemeldinger på utvikling og kompetanse

LÆREBEDRIFTENS NETTVERK:

• Opplæringskontor eller ring (andre lærebedrifter) 

•	Videregående skoler 

•	Fylkeskommunen/yrkesopplæringsnemnda 

•	Bransjeorganisasjoner og faglig råd 

•	Elev- og lærlingombud

   

✁
Tema 4: Bedriften som lærested

Tema 4: Bedriften som lærested

Tema 4: Bedriften som lærested

HVA KJENNETEGNER
BEDRIFTEN SOM 

LÆRESTED?

PROSJEKT
TIL FORDYPNING

KJENNETEGN 
PÅ ET GODT 

LÆRINGSMILJØ

BEDRIFTEN SOM LÆRESTED

•	Mange læringsmuligheter 

•	Læring	og	arbeid hånd i hånd 

•	Læring i praksisfellesskap 

•	Ansvar	og	forpliktelser	

•	Det du gjør betyr noe for bedriftens	resultater 

BEDRIFTENS ROLLE I PROSJEKT TIL
FORDYPNING

•	Samarbeid om lokale planer 

•	Et felles grunnlag	for	vurdering i skole og bedrift 

•	Finne relevante	arbeidsoppgaver	

•	Følge opp og gi tilbakemelding

LÆRINGSMILJØ

• Trygghet og aksept 

•	Motivasjon og mestring 

•	Deltakeraktivitet og samarbeid 

•	Faglig og sosial utvikling 

•	Innflytelse og medbestemmelse

   

✁

Tema 6: Vurdering og dokumentasjon

Tema 6: Vurdering og dokumentasjon

Tema 6: Vurdering og dokumentasjon

UNDERVEIS-
VURDERING

HALVÅRS-
VURDERING

DOKUMENTASJON
SOM GRUNNLAG
FOR VURDERING

UNDERVEISVURDERING

•	Sørg for jevnlige samtaler og tilbakemeldinger 
knyttet til daglig arbeid

•	Vektlegg lærlingens egenvurdering

•	Kvalitet	på	faglige	arbeidet	er	grunnlag	for
 vurdering av kompetanse i forhold til læreplanen

•	Fokus på mestring

•	Vurdering og melding om hva som kan gjøres 
bedre

HALVÅRSVURDERING

•	Lærlingen	vurderer eget arbeid og faglig utvikling

•	Instruktøren vurderer lærlingens faglige 
kompetanse i henhold til læreplanen

•	Diskuter hva	som	skal	til	for	å	øke	kompetansen
 i faget – hva lærlingen kan gjøre og hva bedriften 

kan gjøre

•	Oppsummer samtalen og avtal	oppfølging

DOKUMENTASJON SOM GRUNNLAG FOR VURDERING

• Faglig dokumentasjon som logger, sjekklister,
 risikoanalyser, tegninger og skisser

•	Lærlingens egen dokumentasjon ved hjelp av foto, 
video, lydfiler, skisser eller logger

•	Hensiktsmessig dokumentasjon for vurdering 
 av kvalitet og faglige samtaler

•	Rutiner for å dokumentere bedriftens opplæring

Til hvert tema er det laget 3 huskekort som tar for seg sentrale punkter. De er laget 
i kredittkortstørrelse og er derfor enkle å ha med seg i lommebøker og lignende.

Lydfiler

Sentrale deler av innholdet i de ulike temaheftene er lest inn som lydfiler som kan 
lastes ned. De kan lyttes til mens man kjører mellom anlegg eller bedrifter. Det kan 
være en måte å forberede seg på til noen av de sentrale oppgavene knyttet fag- og 
yrkesopplæringen.
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Bruk av de ulike elementene

Temahefter og kurslederhefter

De ulike elementene er deler av en helhet og utfyller hverandre. De får særlig bruks-
verdi når de brukes sammen i en god læringsprosess. 

Temaheftene gir først og fremst ren informasjon, men sammen med filmene får fag-
stoffet flere dimensjoner og kan oppleves mer relevant. Kurslederheftene forteller 
noe om hvem som er aktuelle målgrupper, løfter fram noen viktige yrkespedagogiske 
prinsipper og gir tips til aktuelle problemstillinger og oppgaver knyttet til det enkelte 
tema og til filmene. I tillegg får du noen ferdiglagede powerpointpresentasjoner som 
du kan supplere med egne der du finner det nødvendig.

Generelt er temaheftene en informasjonskilde som deltakerne kan lese i på forhånd, 
i forbindelse med oppgaver og diskusjoner, og i etterkant. Filmene egner seg best til 
å se sammen med andre som innledning til et tema, en diskusjon, eller som kilde 
til informasjon.

Filmer

Filmene er basert på opptak i hverdagssituasjoner der ulike aktører illustrerer eller 
kommenterer sentrale sider ved fagopplæringen. Hensikten med filmene er

• å skape gjenkjenning mellom film og tekstmateriale ved å koble disse 
elementene i oppgaver og ved at bilder i tekstmateriale stort sett viser 
situasjoner fra filmene

• å illustrere fenomener det er vanskelig å beskrive fullt ut med ord

• å sette søkelyset på sentrale sider spesielt ved instruktørens 
arbeidsoppgaver og roller

• å synliggjøre lærlingers erfaringer fra opplæring i bedrift

Bruk av film i opplæringssammenheng krever konsentrasjon fordi de gir en mengde 
informasjon i form av både lyd og bilde. I tillegg vil flere av filmene ha et innhold 
og et budskap som tar opp problemstillinger som kan knyttes til mange tema i 
materiellet. Det blir viktig at du finner ut hva du vil bruke filmen til å illustrere. Du 
må stille deg spørsmålene:

• Hva er det faglige budskapet i denne filmen?

• Hva i filmen kan vi bruke for å belyse det temaet vi jobber med?
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• Hvilke utfordringer reiser seg for faglig leder, instruktør, yrkesfaglærer og 
prøvenemndsmedlem?

• Hvilke konsekvenser vil det filmen viser, få for deltakernes praksis?

Filmene er som nevnt temaovergripende i sin form. Bruk de generelle spørsmålene 
over og de mer konkrete oppgavene som du finner i kurslederheftene for hvert enkelt 
tema. Filmene kan med fordel ses flere ganger, og du kan stoppe opp underveis ved 
rele vante poeng. Din oppgave i disku sjonen etterpå blir først og fremst å sørge for at 
disku sjonen ikke sporer av, fordi man ofte får ulike assosia sjoner og tanker på grunn lag 
av filmene. Du må unngå å kommentere og gå inn i hvert eneste inn legg fra del takerne, 
men heller la dem komme med sine syns  punkter og la det bli menings  brytninger. Til 
slutt må du opp sum mere og trekke tråder til de problemstillingene som er relevante 
der og da.

Triggerfilmene er laget med regisserte roller og profesjonelle skuespillere. Her spil-
les det på humor, overdrivelser og ironi. Hensikten er å vekke og provosere til disku-
sjon. Det er ulike tema som belyses, og de fleste har i tillegg til et faglig pers pektiv 
også sterke innslag av yrkesetiske problemstillinger som du bør ha tenkt gjennom 
på forhånd slik at du kan lede slike diskusjoner på en konstruktiv måte. 

Noen vil også reagere på at det er enkelte fagfelt som her ”blir hengt ut”. Du som 
opplæringsansvarlig må ha klart for deg hva som er viktig, og lede diskusjonen inn 
på det som er budskapet.

Huskekort

Disse er tenkt å være en påminner som er enkel å ha med seg for ulike aktører når 
de er ute i felten og skal utføre bestemte oppgaver. Samtidig kan de brukes i opp-
lærings  tilbud i forbindelse med oppsummering av en økt der deltakerne kan sitte i 
små grupper og kommentere hva som er viktig ved de enkelte punktene. De kan noen 
ganger brukes i forkant for å kartlegge hva deltakerne vet om et emne før lederen av 
opplæringen setter i gang. I tillegg til kart legging vil en slik bruk også bidra til å pense 
del takerne over på temaet og gjøre dem mer aktive i presentasjoner og diskusjoner.

Lydfiler

Dette er et element som først og fremst vil være nyttig i forbindelse med repetisjon 
og gjenoppfriskning av stoffet eller for å utnytte tida under forflytninger med bil eller 
i annen ventetid. Samtidig kan det være et godt hjelpemiddel for personer som har 
med lese- eller skrivevansker.
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4 Årshjulet i fagopplæringen – hva er god «timing» for 
instruktøropplæring i ulike tema?

I fagopplæringen er det en naturlig rekkefølge på hendelser fra bedriftens beslutning 
om å ta inn en lærling til den dagen lærlingen står med et fag- eller svennebrev i 
hånda. Tilbud om instruktøropplæring bør tilpasses dette årshjulet i fagopplæringen. 
I korte trekk har hjulet følgende faser:

fag-/
svenneprøve

godkjenning
av lærebedrift

oppmelding til
fag-/svenneprøve vinter/vår vår/sommer

høst/vinter sommer/høst

inngåelse av
lærekontrakt

rapportering til
fylkeskommunen

oppstart av
læretid

halvårs-
vurdering

oppfølging 
og vurdering 

underveis
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I planleggingsfasen er det bedriften som står i fokus. Når man planlegger, er avhengig 
av når bedriftene tar beslutningen om å ta inn lærlinger. Noe av planleggingen skjer 
allerede på høsten eller vinteren. Når det gjelder hovedinntaket av lærlinger, fore tas 
den mer konkrete planleggingen ofte om våren eller sommeren. Ellers kan plan leg-
gingen foretas gjennom hele året. I planleggingsfasen skal bedriften

• vurdere muligheter for å tilby elever, lærlinger og lærekandidater 
opplæring i bedriften

• vurdere hvilke lærefag som er aktuelle i bedriften

• sette seg inn i rammer og krav

• rekruttere lærlinger

• motivere og engasjere ansatte

• finne gode instruktører og veiledere

• sette av tid og ressurser og forberede seg på oppgaven

• planlegge opplæringen i grove trekk

I gjennomføringsfasen står lærlingen i fokus. Gjennomføringsfasen strekker seg over 
hele læretida, men mye klargjøres tidlig på høsten eller ved oppstarten av lære  tida. I 
gjen nomføringsfasen skal bedriften

• ta imot lærlingen, bli kjent med vedkommende og avklare forventninger

• planlegge og tilpasse opplæringen, velge oppgaver og klargjøre krav til kvalitet

• sørge for instruksjon, veiledning og oppfølging underveis

• sørge for myke overganger mellom ulike læresteder i bedriften

• sørge for vurdering underveis

• dokumentere underveis

• lage halvårsvurderinger

• melde lærlingen opp til fag- eller svenneprøve og tilrettelegge for prøven
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I vurderingsfasen er både lærling og bedrift i fokus. Denne fasen er naturlig som 
en avslutning på et semester eller år, altså i desember/januar eller juni/juli. Andre 
tidspunkt kan være aktuelle dersom bedriften tar inn lærlinger på andre tidspunkt 
enn tidlig høst. Fasen omfatter

• halvårsvurderinger

• utarbeidelse av et kvalitetssystem med rapportering til fylkeskommunen 
(skoleeier)

• oppsummering og vurdering av læretida (læringsutbytte i bedriften)

• fag- eller svenneprøve

• Søknad om godkjenning i andre eller flere lærefag

• overveielse av hvorvidt man skal ta inn nye lærlinger

Dokumentasjonsfasen strekker seg egentlig over hele læretida. Både bedrift og 
lærlinger står overfor dokumentasjonskrav. For bedriftene er ”trykket” størst før 
oppstart, mens det for lærlingene er størst før halvårsvurderinger eller fag- og 
svenneprøven. I denne fasen skal det utarbeides

• logger

• plandokumenter til arbeidet (tegninger, skisser, pleieplaner, 
arbeidsbeskrivelser…)

• planer for opplæringen (bedriftens interne plan, lærlingens plan, IOP…)

• sertifikater og godkjenninger

• dokumentasjon av arbeid (bilder, video, tegninger…)

• rapporter
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5 Kartlegge behov og kompetanse hos målgruppa

Kartlegging

Mye av materiellet vil kunne brukes på samlinger der det deltar representer for alle 
eller de fleste av målgruppene. Del takerne vil være ulike når det gjelder erfaring og 
kunnskap om fagopplæring. For noen er fag opplæring helt nytt, mens for andre fungerer 
etter ut dan ningen som en inn føring i de endringene som kom med Kunnskapsløftet. 
Uansett kan det være nyttig å kart legge behov og kompetanse hos mål gruppa slik at 
man best mulig kan sikre relevans og legge til rette for læring.

Lære bedrifter fordeler oppgaver og roller på ulik måte. Det betyr at de har ulike behov. 
Man kan likevel stille spørsmål som:

• Hva trenger bedriften av kompetanse for å nå sine mål som lærebedrift?

• Hva slags kompetanse besitter bedriften og de ansvarlige medarbeiderne 
fra før?

• Hvilken kompetanse er det som mangler eller må videreutvikles?

• Hvilke krav stilles til hvordan opplæringen skal organiseres og 
gjennomføres i framtida?

For større virksomheter som har spesialiserte funksjoner knyttet til det å være 
lærebedrift, kan det være aktuelt å kartlegge hvilket nivå behovene ligger på. Er 
det på individnivå, gruppe- eller avdelingsnivå eller på organisasjonsnivå? Hva er 
nødvendig kompetanse for å ivareta det ansvaret og de oppgavene man har tatt på 
seg som lærebedrift, på en profesjonell måte?
Kartlegging av kompetanse når det gjelder opplæring, har flere fordeler også for 
bedriften. Det gir

• grunnlag for å plassere «rett person på rett plass»

• oversikt over ressurspersoner

• grunnlag for effektiv bruk av ressurser i opplæringen

• et bidrag til en felles forståelse av bedriftens behov på dette feltet

• kunnskap om hva slags kompetanse myndigheter, kunder og marked 
krever, og om hva det vil si å være en attraktiv lærebedrift
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Analysen av behovet kan knyttes til følgende punkter:

• Innen hvilke områder (funksjoner og oppgaver) er behovet dekket eller 
udekket?

• På hvilket nivå (individ, gruppe, organisasjon) ligger behovet?

• Hvor akutt er behovet?

• Hva slags betydning har denne kompetansen for bedriften på kort og lang sikt?

Når det gjelder kartlegging av motivasjon, kompetanse og ressurser til å gjennomføre 
opplæringen, vil aktuelle spørsmål knyttet til opplæringen være:

• Hva kan deltakerne fra før?

• Hva vil være helt nytt?

• Hva er deltakerne interessert i?

• Hva slags arbeidsmåter har de erfaring med?

• Hvilke forventninger har deltakerne til opplæringen?

• Har deltakerne spesielle ressurser eller problemer i forbindelse med 
opplæringen?

”I Nortura er mange involvert i opplæring av lærlingene. De har ulike roller og oppgaver og kan ha ulike behov for 

kompetanseheving” Foto: Plinga
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For arrangører av opplæring vil slike kompetansekartlegginger gi grunnlag for
 

• å koordinere både innholdet i opplæringen og sammensetningen av 
deltakergruppa

• å utvikle tverrfaglige løsninger der man samler ulike bransjer med sammen-
fallende behov, men der det må gjøres små tilpasninger som en del av 
opplæringen

• å standardisere opplæringsmateriell, øvelser og dokumentasjonsmaler på 
en måte som gjør det relevant for alle, samtidig som det er fleksibelt og gir 
rom for lokale tilpasninger

I forbindelse med kompetansekartleggingen står man overfor to utfordringer. Man 
må utvikle verktøy for informasjons¬innhentingen, og man må analysere og vurdere 
informasjonen slik at den gir relevante føringer for planleggingen og gjennomføringen 
av opplæringen. 

Hovedhensikten er å samle informasjon som gir grunnlag for en best mulig 
kompetanseutvikling for deltakerne. Det krever

• at det formuleres konkrete målbare mål

• at det kan sannsynliggjøres positive og betydningsfulle effekter for 
lærebedriften

• at det defineres riktig kompetanse (verdifull og anvendbar)

• at det settes inn systematiske tiltak for å undersøke effekt

Som i fagopplæringen vil mye læring innenfor dette feltet også foregå i arbeids-
situasjonen. Det blir viktig å koble opplæringen til praktiske gjøremål i deltakernes 
daglige arbeid med lærlinger, og å etterspørre erfaringer når man samles. 

Kompetanseutvikling må også ses i en større sammenheng enn på individnivå. 
Utvikling av kompetanse handler om kunnskap som skal læres, ferdigheter som 
skal trenes, organisasjoner som skal tilrettelegges, refleksjon og bevisstgjøring, og 
evne til fornying og nytenkning.
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Effektiv opplæring forutsetter 

• at deltakerne gis anledning til å jobbe med reelle oppgaver mellom 
samlingene, gjerne sammen med flere dersom det er praktisk mulig

• at bedriften kobler opplæringen til sine mål og planer for 
kompetanseutvikling og kvalitetssikring

• at ledelsen er orientert og innstilt på å støtte underveis og løse problemer

• at opplæringen i den grad det er mulig, er riktig «timet» slik at deltakerne 
blir motivert og føler at det er nå de trenger dette etterutdanningstilbudet.

Voksenpedagogiske prinsipper – hvordan voksne lærer

Deltakere på etterutdanningen vil være voksne personer i full jobb. Det kan der-
for være hensiktsmessig å kort trekke fram noen generelle betraktninger om 
voksnes læring. Læring i seg selv er en sammensatt prosess, og den voksne har 
en større ballast av erfaringer og kunnskaper enn barn og unge. Det vil påvirke 
holdningen til læring og øke mangesidigheten når det gjelder hva som påvirker 
selve læringssituasjonen.

Følgende påstander ønsker vi å trekke frem i denne sammenheng som er spesielt 
viktig for denne gruppen.

Voksne er mest motivert for læring når det som skal læres, har sammenheng 
med deres livssituasjon. Det betyr at de som deltar i etterutdanningen, vil kreve 
at opplæringen tar utgangspunkt i eksempler de kjenner fra sin arbeidshverdag. 
Eksemplene vil noen ganger være åpenbare, andre ganger må den som gjennomfører 
opplæringen, bruke generelle eksempler fra hverdagslivet som kan vise hvordan 
læreplaner og opplæringen kan gjennomføres ute på arbeidsplassene.

Voksne lærer bedre dersom de kan være aktive og påvirke sin egen læreprosess. 
Dette er en utfordring fordi mange voksne har større prestasjonsangst i forbindelse 
med læring enn barn og unge. Det blir derfor viktig å legge til rette for aktiv deltakelse.

Voksne har innsikt og erfaringer som læringen må ta utgangspunkt i og bygge på. 
På den ene siden må vi koble ferdigheter og kunnskaper de allerede har, til dette 
nye. Tillitsvalgte, trenere (på fritida) og instruktører av ulike slag er eksempler på 
deltakere som kan ha mye innsikt i formidling, veiledning og instruksjon. Samtidig 
bygger Kunnskapsløftet på en del grunnleggende prinsipper og har noen nye krav som 
kan skape forvirring eller motstand fra deltakere som har mye erfaring med fag- og 
yrkesopplæring.
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Voksne lærer lettere når teori og praksis ikke er adskilt, men blir kombinert i lære-
prosessen. Det betyr at man må utfordre praksis både ved å kartlegge erfaringer 
og ved å spille ut oppgaver som forplikter deltakerne til å prøve ut det som blir 
presentert på samlinger. Nettopp gjennom å realisere kunnskapen i praksis ser vi 
om den er forstått, og om den blir anvendt på en hensiktsmessig måte.

Voksne er mer interessert i å lære for å løse problemer eller oppgaver, enn bare 
å lære et fag. Ringen er sluttet, og vi er tilbake ved det første punktet. Det som 
skal læres, må ha betydning for det arbeidet som for eksempel instruktøren skal 
ut føre. Dette krever at den som gir opplæring, tar utgangspunkt i instruktørens 
konkrete arbeidsoppgaver når vedkommende for eksempel skal forklare hvordan 
inn holdet i læreplaner og vurderingsformer skal forstås. Den som har ansvar for 
å gjen nom føre etter ut dan ningen, bør derfor lytte til eks emplene fra del takerne og 
knytte opp læringen i for eksempel forståelse av lære planer til disse eks emplene. 
De som deltar i etterutdanningen må få hjelp til å bruke det de lærer, på konkrete 
situasjoner og utfordringer de møter i sitt arbeid med fagopplæring. På denne måten 
får de hjelp til å bli mer bevisste og vil kunne begrunne sine løsninger overfor elever, 
lær linger og lærekandidater.
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6 Skreddersydde opplæringstilbud – organisering 

Planlegging av opplæringstilbudet

En vanlig måte å planlegge opplæring på er å gå fra mål til valg av innhold, arbeids-
måter og vurderingsformer. Ofte er man mest opptatt av undervisningen. Vi kan snu 
dette på hodet og starte med å definere hva slags læringsutbytte som er tilsiktet. 
Der etter kan vi spørre oss hva slags læringsprosesser som med rimelig sikkerhet 
vil gi dette læringsutbyttet. Med utgangspunkt i læringsprosessene kan vi så spørre 
oss hvilke rammer som må være til stede for at vi skal kunne realisere slike lærings-
prosesser. Det blir en form for baklengs planlegging der læringen kommer i fokus 
mer enn undervisningen.

Rammer Læringsprosesser
Tilsiktet 

læringsutbytte

Kilde: Vidar Gynnild, 2009

Det er ikke alltid lett å sjekke læringsutbyttet, og det vil også være spørsmål om 
måletidspunkt. Spør vi rett etter opplæringen, eller venter vi og ser hvordan den 
påvirker det videre arbeidet for den enkelte? 

Målemetodene er også en utfordring. Hva kan vi måle, og hva kan vi ikke måle? 
Hva forteller resultatene noe om, og hva sier de ingenting om? (Se mer om måter 
å dokumentere på i kapittel 10.) Uansett må vi etterspørre resultater av etter-
utdanningen, og vi får da det vi kan kalle dokumentert læringsutbytte. Dersom det 
ser ut til å være betydelige forskjeller på tilsiktet og dokumentert læringsutbytte, vil 
det være et grunnlag for å justere deler av etterutdanningen. Det kan være justering 
av læringsprosesser eller rammer.

Skreddersøm

Man kan gjøre seg mange vurderinger når man skal velge rekkefølge på og kombina-
sjoner av tema i forbindelse med bruk av materiellet. Beslutnings grunnlaget kan 
ligge i en analyse av kompetansebehov, i en fylkes kommunal plan for kompetanse-
utvikling, i akutte behov, i praktiske forhold rundt samlinger, i reiseavstander, i forhold 
som har med sesongvariasjoner i bransjen å gjøre, osv. Det er også noen tema som 
faglig sett hører sammen, og som det er grunn til å ta i bestemte rekkefølger.
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Kombinasjoner

Dersom det skal lages et større program, er det nyttig å være klar over følgende:

• Tema 5 er et tema som alle målgruppene vil ha nytte av fordi det handler 
om dialog og kommunikasjon.

 Tema 1, tema 4 og deler av tema 7 tar for seg utfordringer på systemnivå, 
og kan være relevante for faglige ledere i nye lærebedrifter.

• Tema 2, 5 og 6 dreier seg om pedagogikk og er aktuelle for instruktører, 
faglige leder og yrkesfaglærere.

• Tema 2, 6 og 7 kan være en kombinasjon for yrkesfaglærere, instruktører 
og prøvenemndsmedlemmer.

• Tema 4 og 5 vil være aktuelt å kombinere for faglige ledere, instruktører 
og yrkesfaglærere, som er nærmest eleven eller lærlingen i det daglige 
arbeidet.

• Tema 2 og 3 står også godt sammen, og målgruppene kan være 
instruktører, yrkesfaglærere og faglige ledere.

• Tema 1, 2, 6 og 7 presenterer mye av det som er nytt med 
Kunnskapsløftet.

 
Det er mange muligheter, og det er umulig å foreskrive helt bestemte kombinasjoner. 
Ledere av opplæringen må bruke informasjon om behov, interesser og motivasjon 
og vurdere alle faktorene i den planleggingsmodellen som beskrives nedenfor. I 
til legg kan man bruke referansegrupper eller representanter for målgruppene som 
diskusjons partnere i utviklingen av tilbudene. Det kan være en god idé å prøve ut 
et opplærings tilbud for en mindre gruppe for å høste erfaringer før man tilbyr etter-
utdanning i stor skala.

Alle temaene er deler av en helhet. Samtidig er hvert tema også delt inn i hoved-
kapitler. Det vil derfor være mulig å kombinere deler av et tema med deler av 
et annet. Gjennom bevisste valg og god kontakt med deltakerne kan det lages 
fleksible opplegg. Vi minner på den baklengse planleggingsmodellen i starten av 
dette kapitlet. Når du har definert hva slags læringsutbytte som er ønskelig, kan du 
velge ut de temaene og delene som du finner hensiktsmessige. Ved større program 
der deltakerne skal møtes på flere samlinger, kan det være fornuftig å starte med 
noen emner fra tema 5, fordi det bidrar til å bygge relasjoner og til å utvikle en 
lærings fremmende kommunikasjon.
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Planleggingsmodell

En opplæringsplan kan inneholde

• en beskrivelse av formål eller målsetting

• en vurdering av deltakernes forutsetninger

• en beskrivelse av arbeidsmåter

• en beskrivelse av rekkefølge på innholdet og disponering av tid

• en beskrivelse av tiltak for deltakeraktivisering

• en redegjørelse for hvordan resultatet av læringsarbeidet skal vurderes

Når man skal utarbeide en opplæringsplan, må man foreta en rekke enkelt stående 
over  veielser og over veielser i lys av andre beslutninger knyttet til opplærings-
program met. Til hjelp i et helhetlig planleggingsarbeid kan det være nyttig å bruke 
en planleggingsmodell som er presentert i enkelte tema. (Planleggingsmodellen er 
også kjent som helhetsmodellen eller relasjonsmodellen, Bjørndal og Lieberg, 1978). 
Nedenfor følger noen problem  stillinger knyttet til de ulike kategoriene.

RAMMER – muligheter og begrensninger

Under denne kategorien kommer vanligvis for hold 
som er med på å sette rammer for opplærings virk-
somheten. Følgende forhold må tas i betraktning:

Tid. Hvor mye tid har man til undervisnings- og lær-
ings  arbeid? Hvor lange skal de ulike øktene være? 
Hvilket tidsrom skal opp lær ingen strekke seg 
over? Hvilken påvirkning har du over måten tida 
disponeres på?

Undervisningsrom. Fysiske rammer kan sette be-
grens  ninger for hva slags under visnings  metoder eller 
organisering som er mulig. Mangel på spesial rom eller 

gruppe  rom vil også få betydning for hva slags undervisning det er mulig å gjennomføre. 
Under visning i lærebedrifter gir andre muligheter enn kurs- og konferansesteder.

Læremidler. Lærebøker, utstyr, maskiner, simuleringsprogram, pasienter, muligheter 
for ekskursjoner eller bruk av nærmiljø og lokale nærings- eller kulturorganisasjoner

Opplæringslederkompetanse. Din egen kompetanse både innen innhold og arbeids-
måter får innvirkning på hvordan undervisningen kan gjennomføres. Har du erfaring 
med ulike arbeidsmåter? Er du i stand til å være fleksibel? Har du tro på opplegg 
som andre har lagt premisser for?

RAMMER

Mål

Lære-
prosess

Innhold

Vurdering

Lære-
forutsetninger
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Kobling til praksis. Hvilke muligheter har deltakerne for å prøve ut og gjøre erfaringer 
innen opplæringens innhold? Kan de observere reelle situasjoner? Har du som leder 
for opplæringen gode eksempler å vise til?

Gruppestørrelse. Antall deltakere gir noen muligheter og begrensninger når det 
gjelder organisering, dialogform, bruk av utstyr, tilbud om veiledning og oppfølging, 
rask respons osv.

LÆREFORUTSETNINGER – motivasjon, erfaringer, kompetanse

Når man skal planlegge undervisning, vil det være 
nyttig å tenke gjennom en del for hold knyt tet til 
deltakernes forutsetninger. Motivasjon, kompe-
tanse og ressurser må kart legges (se kap. 5).

En del kan man undersøke i forkant, mens noen 
av disse forholdene først vil komme til syne etter 
hvert som du blir kjent med del takerne. Det betyr 
at planene ikke må være for rigide. Du må møte 
deltakerne med åpent sinn og være innstilt på 
fleksibilitet i møte med de behov og forutsetninger 
som avdekkes.

MÅL – et sted å komme til eller en retning å reise i

De fleste mennesker har et mer eller mindre 
klart mål når de er i aktivitet. Vi foretar sjelden 
en reise uten å ha et mål for hvor vi skal ende 
opp. Reisemålet og tid til rådighet vil ofte være 
avgjørende for om vi velger sykkel eller fly for å 
komme dit. På samme måte må vi sette opp noen 
mål for undervisningen som kan gi føringer for 
planleggingsarbeidet, og også tjene som referanse 
når vi skal vurdere i hvilken grad målene er nådd. 
Kurslederheftene inneholder målformuleringer for 
hvert enkelt tema. Disse kan konkretiseres og 
tilpasses lokalt – på samme måte som i lokalt 
arbeid med læreplaner.

Krav til læringsmål
Det er deltakernes læring, ikke lærerens undervisningsopplegg, som skal stå i 
fokus når læringsmålene skal formuleres. Med de forbehold vi allerede har tatt 
om at ikke alle mål er like enkle å omforme til læringsmål, presenterer vi noen 
kjennetegn på gode læringsmål. 
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• De skal være relevante. Det skal være sammenheng mellom overordnede 
mål, mål i undervisningsplaner og læringsmålene.

• De skal være realistiske og oppnåelige. Deltakerne skal ha mulighet til å 
nå målet innenfor den tida som er til rådighet, og med de ressurser som er 
tilgjengelige. For å få realisert dette må vi noen ganger sette ulike mål for 
ulike deltakere.

• De skal være meningsfylte. Målene må tilpasses deltakernes forut set-
ninger og behov, slik at deltakerne aksepterer målene og er villige til å 
arbeide for å nå dem. Deltakerne kan eventuelt være med på å formulere 
målene selv.

• De skal være presise. Læringsmålene må så langt det er mulig, være så 
presise at deltakerne ikke er i tvil om hva slags kunnskaper, ferdigheter og 
holdninger som forventes.

• De skal være kommuniserbare. Læringsmålene må være slik formulert at 
deltakerne forstår dem og skjønner hva læringsarbeidet går ut på.

• De skal være målbare Læringsmålene må være slik at deltakerne kan vite 
om de nærmer seg eller har nådd målet.

INNHOLD – å fylle kunnskapsbehov eller å kvele lærelyst?

I dagens samfunn er kunnskaps- og informasjons-
mengden overveldende på mange områder. Man 
har lenge vært opptatt av hvordan vi skal gjøre 
informasjonen best mulig tilgjengelig. Mange mener 
at den største utfordringen nå er å skjerme seg fra 
informasjon fordi mengden er så stor at vi ikke makter 
å forholde oss til den. I forbindelse med de fleste 
opplæringsprogram vil det være viktig å prioritere 
de mest sentrale delene av innholdet. Tendensen 
og fristelsen til å overlesse er så absolutt tilstede.

Sentrale overveielser i forbindelse med valg av 
innhold og læremidler blir:

• Hvilke informasjonskilder skal brukes?

• Hvilke sentrale problemstillinger ønskes belyst?

• Hva slags forståelse og kompetanse tas det sikte på å utvikle?

• Hvilke krav må stilles til oversikt, bredde og dybde?
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LÆREPROSESS – redskap for tilrettelegging av gode læringsprosesser

Også arbeidsmåtene må velges ut fra den slutt-
kompetansen opplæringen tar sikte på å gi. Det 
blir viktig å legge til rette for arbeidsmåter som gir 
deltakerne mulighet til å være aktive og bearbeide 
den teorien som formidles. Øving er en sentral del 
av læringsprosessen.

Utvikling av holdninger forutsetter andre ting, som 
opplevelser, konfrontasjoner, bevisst gjøring av 
verdier osv. Utvikling av holdninger må skje i et 
samspill med andre. Det er lærings prosessen og 
de arbeidsmåtene man velger å bruke, som reali-
serer læringsresultatet.

• Hvilke forutsetninger og erfaringer har deltakerne innenfor ulike arbeidsmåter?

• Hvilke hjelpemidler og hvilken tidsramme har jeg til rådighet?

• Hva slags deltakermedvirkning tar jeg sikte på?

• Hvordan skal jeg behandle kontroversielle tema?

• Hva slags erfaring har jeg som instruktør med de ulike arbeids- og 
undervisningsmetodene?

VURDERING – grunnlag for vekst og utvikling

Det vil alltid være slik at de fleste vurderings former 
bare måler deler av den helhetlige kompetansen. 
Arbeidet med å utvikle gode kriterier for vurderings-
arbeidet er spesielt krevende, og her kan man 
med fordel dra deltakerne med i prosessen.

Vurdering underveis uten karakter har en sentral 
plass i Kunnskapsløftet. Vurdering og tilbake-
melding er en viktig del av selve lærings prosessen. 
Vurdering underveis har til hensikt

• å stimulere deltakerens faglige og personlige utvikling

• å gi tilbakemelding på og følge opp arbeidsprosess og resultat

• å virke motiverende og veiledende for deltakeren i det fortsatte arbeidet

• å hjelpe leder av opplæringen til å forbedre undervisningen og tilpasse den 
til deltakerens behov
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Når vi vurderer resultatet av et arbeid, sier vi noe om måloppnåelsen – hva det ble. Vi 
sier imidlertid lite om hvorfor det ble slik. Skal vi si noe om det, er vi nødt til å vurdere 
selve læringsprosessen, og planene må også tåle et kritisk søkelys. Var planen god, 
eller burde rekkefølgen og progresjonen vært annerledes? Ble selve læringsprosessen 
slik som du hadde tenkt, eller skjedde det faktisk noe annet, noe uforutsett? For at 
vurderingen skal gi oss mest mulig lærerik informasjon må vi sette søkelyset på 
undervisningsplaner, læreprosesser og læringsresultat, og vurdere sammenhengen 
mellom disse.

Bruk av elektroniske og sosiale medier

Med travle mennesker som deltakere kan det være vanskelig å finne møtetider som 
pas ser alle. Det kan også være reiseavstand som gjør deltakelse vanskelig. Selv 
om alt materiellet ligger tilgjengelig på Internett, kreves det både en innpakning og 
en oppfølging som sikrer forbedret og reflektert praksis i skoler og bedrifter. Det er 
ikke lagt opp til interaktivitet på Skolenettet (skolenettet.no er den nettressursen 
Utdanningsdirektoratet bruker for dette materiellet).

Det er opp til tilbydere av etterutdanning å legge til rette hele eller deler av opplæringen 
med bruk av elektroniske verktøy som for eksempel NetMeeting, MSN, Skype 
eller video streaming fra samlinger. Skolene er vant til å bruke lærings plattformer. 
Bedrifter har gjerne andre verktøy for intern kommunikasjon og kompetanse bygging. 
For å sikre helhet og sammenheng gjennom det fireårige løpet i fag opplæringen 
har mange bedrifter tatt i bruk de samme lærings platt formene som skolene. Det 
kan gi alle tilgang til samme informasjon og gjøre det mulig å dele eksempler på 
planer, rutiner og systemer med hverandre. Det gir også tilgang til kommunikasjon 
og diskusjonsfora med andre som driver tilsvarende opplæring.

Ulempen med dette er at det er et lukket system – der du må meldes inn og 
logge deg på. Det krever også ansvarlige som er engasjerte, og som strukturerer 
arbeidet på en måte som alle kan gjenkjenne seg i og finne lett fram i. Videre er det 
utfordrende for bedrifter som har lærlinger i flere fylker å følge med på flere platt-
former. En annen ulempe er at abonnementet vanligvis går ut når læretida er over. 
Informasjon som ligger i systemet blir ikke tilgjengelig etter dette.

Web 2.0 åpner for mer deltakerdrevne og interaktive tjenester. Disse tjenestene 
for ut setter nettbrukere som jobber sammen for å utvikle kompetanse innen for et 
område. Bli bedre sammen. I dette landskapet inngår bruk av blogger, wikier og 
sosiale nettverkstjenester. De åpner for deling av eksempler, diskusjoner og tilbake-
meldinger. Eksempler på dette er Delogbruk, Nettby, YouTube, Facebook og Twitter.
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7  Kurslederrollen

Det er krevende å skulle planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere etter utdan-
ningstilbud for en så sammensatt målgruppe (se kapittel 2). Man må ha god kjennskap 
til de ulike aktørene, kulturene, språket og rammebetingelsene. Figuren gir en oversikt 
over hva slags rolle og oppgaver man har som ansvarlig for et opplæringstilbud, og du 
finner en nærmere beskrivelse av oppgavene og rollene i ulike deler av dette heftet.

kursleder-
rollen

sørge for
vurderinger 
underveis

prosess-
ledelse

sørge for 
en god start/
et godt miljø

sørge for 
ressurser/
materiell

planlegge og
tilrettelegge

skreddersy
opplegg i

samarbeid med
deltakerne

kartlegge 
kompetanse-

behov
etterspørre
resultater 

i skolene og 
bedriftene

En god del av oppgavene er knyttet til planlegging og forberedelser. Ledere av opp-
læringen er ofte mest opptatt av selve gjennomføringen. Grunnlaget for et godt opp-
læringstilbud legger du først og fremst på forhånd, selv om det selvsagt har noe med 
formidling og kommunikasjon å gjøre også. Det siste kommer vi tilbake til i kap. 8.
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En god plan er et verktøy som ivaretar mange funksjoner. Den gir grunnlag for

• styring, dvs. framdrift og tidsdisponering

• koordinering av undervisnings- og læringsaktiviteter

• informasjon om innhold, rekkefølge, krav til forberedelser, krav til deltakelse

• vurdering av arbeidsprosess og måloppnåelse

• kvalitetssikring av opplæringen når det gjelder tidsbruk, progresjon, 
innhold, arbeidsmåter

Den som er ansvarlig for gjennomføringen av opplæringen, er, som man kan se av 
denne modellen, noe langt mer enn en formidler. Vedkommende kan sies å ha følg ende 
roller:

• planlegger – en som tar utgangspunkt i mål og muligheter

• utvikler – en som skreddersyr opplegg

• prosessleder – en som utvikler klima for læring og tilrettelegger for aktiv 
medvirkning

• formidler – en som presenterer fagstoff

• veileder – en som støtter og utfordrer deltakerne

• samarbeidspartner – en som tilbyr hjelp til å finne løsninger

• oppfølger – en som evaluerer og etterspør resultater

Som ansvarlig for gjennomføringen av opplæringen må du sørge for at opplæringen er 
målrettet og variert. Du skal dessuten lede og veilede, og skape oversikt og sammen-
heng for deltakerne. Dette kan du oppnå gjennom

• å sikre god og tilpasset progresjon i opplæringen

• å anvende mange og tilpassede læremidler

• å utnytte tida effektivt til læring

• å støtte deltakerne i deres læringsprosess

• å sikre at oppgavene deltakerne stilles overfor, er målrettede

• å hjelpe deltakerne til å se sammenhenger i oppbygningen av kompetanse
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8 Presentasjonsteknikk, formidling

Uansett form og pedagogisk opplegg i etterutdanningen vil det alltid være behov 
for å formidle og presentere informasjon, kunnskap, instrukser, utfordringer og 
tilbakemeldinger. Kommunikasjon og dialog er bærende elementer i læring. Når 
du skal gjennomføre opplæring, vil du ha noen utfordringer og noen muligheter på 
dette feltet.

Budskapet – helhetsinntrykket for deltakerne består av:

Sammenhengen vi opptrer i. Hva slags rolle eller posisjon har vi? Det er ikke bare 
hva som blir sagt, som er interessant. Det er noen ganger viktig hvem som sier det.

Innholdet i det vi sier. Er det relevant informasjon? Er det en logisk oppbygning? Er 
det lett å følge med?

Formen, måten vi snakker på og oppfører oss på. Vi sender en rekke verbale og 
ikke-verbale signaler. Er vi skråsikre, nervøse, trygge, vennlige, åpne? Snakker vi 
høyt og tydelig nok, og er tempoet passe?

Utseende. Dette handler om alder, kjønn, klær, hår med mer. Det betyr ikke at vi 
må være striglet eller konforme, men vi må tenke på at vi er en del av budskapet, 
og at vi kan forsterke eller svekke vår gjennomslagskraft gjennom vår personlige 
framtoning.

Rykte. Evig eies kun et dårlig rykte. Dersom du har holdt mange kurs tidligere, kan 
du risikere at du møtes med noen forventninger som bekreftes uansett hvor mye du 
har justert og forandret deg. Det er derfor viktig å ha gode kurs tidlig og ikke tillate 
for mye prøving og feiling på områder som du har ansvar for. God planlegging og 
struktur signaliserer respekt for målgruppa.

Formidling

En god foreleser skaper engasjement, oppmerksomhet, motivasjon, kontakt og 
trygghet gjennom sin framtreden. Han/hun bruker kropp, ord, stemme, artikulasjon 
og rytme på en hensiktsmessig måte for å formidle innholdet og gi det form.
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Dialog – igangsetting

Aktivisering er et viktig prinsipp i læring, og det finnes også en del teknikker og 
spørsmål som aktiviserer deltakerne dersom de ikke responderer på generelle 
anmodninger om å komme med kommentarer eller synspunkter. Spørsmål som kan 
dra deltakerne i gang er:

• Kjente du igjen noe ut fra dine erfaringer?

• Var det noe som overrasket deg i det som kom fram?

• Er det noen her som har helt andre erfaringer fra lignende situasjoner?

Presentasjoner– noen råd

Presentasjonsverktøy benyttes mye på samlinger og seminarer, og det er lett å 
overdrive bruken. Ikke fall for fristelsen å «teppebombe» deltakerne med informasjon, 
og husk også at et godt bilde sier mer enn tusen ord. Her følger noen råd:

• Ikke overless med tekst.

• Bruk bare farger dersom de har en bestemt hensikt.

• Organiser i «blokker» for å vise
 • hovedpunkter
 • underpunkter

• Lag gjerne en oversikt som viser disposisjon eller struktur på det du skal 
presentere. Den kan også brukes underveis og til oppsummering.

• Gi deltakerne tilstrekkelig tid til å lese.

• Bilde og tekst konkurrerer om oppmerksomhet. Bilder i kombinasjon med 
tale er derimot gunstig.

• Bildene må være så nær opp til virkeligheten som mulig. Unngå bruk av 
«dekorative» bilder.

• Gode bilder har både en motiverende og en konkretiserende effekt.
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Hjelpespørsmål for å lage et bra foredrag

Når vi forbereder et foredrag, en forelesning eller et innlegg, er vi ofte bare opptatt 
av det innholdet vi har tenkt å formidle. Det kan være hensiktsmessig å gjøre seg 
noen tanker om samspillet med målgruppa i formidlingssituasjonen.

• Hvilke forkunnskaper sitter deltakerne inne med?

• Hva skal jeg formidle?

• Hva vil jeg at deltakerne skal forstå og huske?

• Hvordan gikk jeg selv fram for å forstå det jeg skal formidle?

• Er det bestemte spørsmål jeg kan forvente meg?

• Har jeg et konkret og praktisk eksempel jeg kan begynne med? 

Oppgaver i forbindelse med oppstart av en gruppe

Å legge til rette for læring – hva betyr det? Læring forutsetter at den som skal lære, 
er aktiv. Derfor må kurslederen legge til rette for deltakeraktivitet. Du må bidra til 
lærelyst, pågangsmot og et positivt læringsklima, og forutsetningene for det er 
utvikling av gode relasjoner. I planleggingen må du tenke gjennom hvordan du kan

• opprette god kontakt mellom deg og deltakerne

• gi deltakerne anledning til å bli kjent med hverandre

• inspirere deltakerne til å delta aktivt

• foreslå og vektlegge tema i samarbeid med deltakerne

• synliggjøre deltakernes erfaringer fra arbeid med lærlinger

• sette opplæringens innhold inn i en helhetlig sammenheng
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Samtalen som redskap

Dialogen er det bærende element, og samtaleferdigheter vil bidra til å utvikle et godt 
samtaleklima der deltakerne våger å eksponere seg. Du kan trene og utvikle evnen til
 

• å stille avklarende spørsmål

• å stille produktive spørsmål

• å gi anerkjennelse

• å vise forståelse og interesse

• å få den andre til å føle seg vel

Veiledning i grupper

På opplæringssamlinger som skal bygge bro mellom teori, praksis og erfaringer, vil 
det ofte være hensiktsmessig å la deltakerne arbeide i grupper der de diskuterer eller 
løser ulike typer utfordringer med utgangspunkt i case eller oppgaver. Din rolle som 
leder for opplæringen blir da å veilede gruppa og å stimulere arbeidet uten å overta 
eller komme med løsninger. Gjennom spørrende atferd kan du stimulere en rekke 
funksjoner som har betydning for kvaliteten på gruppas arbeid. Det kan være

• å bidra til oppsummering og statusforståelse

• å stimulere til refleksjon

• å støtte og oppmuntre planlegging

• å kreve begrunnelser

• å gjøre gruppas samhandling mer bevisst

• å utvikle ideer

• å bidra med erfaringer

• å bidra til avgresning

• å gi tips om kunnskapskilder

Disse funksjonene viser at du som veileder kan bidra med mange nyttige ting som 
styrker læringsprosessen uten at du gir svaret.
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Arbeidsmåter

Når vi formidler kunnskap, driver vi med informasjonsoverføring. For at kunnskaps for-
midlingen skal bidra til kompetanseutvikling hos mottakeren, må vi legge til rette for 
at vedkommende skal kunne bearbeide den informasjonen som gis. Det må vi fordi

• læring er en individuell prosess

• læring krever aktivitet av den som skal lære

• læring styrkes av at den som skal lære, får anledning til å knytte det nye til 
tidligere læring

• læring styrkes når det er anledning til å stille spørsmål til læringsarbeidet

• læring styrkes når informasjonen blir satt inn i en sammenheng

• læring stimuleres gjennom samarbeid der man må presentere, forklare og 
drøfte sin forståelse
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9 Bruk av oppgaver som TREFFER og øvelser som har 
VERDI

I kurslederheftene finner du forslag til en rekke oppgaver som er knyttet til for-
arbeid på egen bedrift, filmer, sentrale problemstillinger og mellom periode arbeid. 
Ut fordringen ligger i å velge ut oppgaver som treffer den gruppa du leder. Ingen 
gruppe er lik, og du må derfor ha en fleksibel tilnærming for å treffe deltakerne. Et 
standard opplegg med identiske oppgaver og en bestemt rekkefølge på oppgavene 
vil fungere i varierende grad.

Følgende råd kan hjelpe deg med å gjøre oppgavene mer treffsikre:

T ilrettelegging: Gjenkjenning er viktig, og små endringer og situasjonstilpas-
ninger på en standardoppgave kan gjøre at deltakerne føler at 
det angår dem.

R efleksjon: Inviter til høyttenkning omkring muligheter og utfordringer i 
plenum slik at problemstillingens bredde synliggjøres.

E rfaringsdeling: Be om erfaringer slik at alle grupper og deltakere får mange 
ideer og perspektiver med seg inn i diskusjonen.

F orandring: Fokuser på det som er nytt i forhold til tidligere, og på hva som 
eventuelt ikke lenger er gangbar praksis.

F orpliktelse: Signaliser tydelige krav om at de skal bruke resultatene av 
arbeidet på samlinger i egen virksomhet og rapportere om 
erfaringer.

E valuering: La deltakerne evaluere oppgavens relevans og komme med 
forslag til juster inger og forbedringer. Da vil de oppleve at de 
bidrar til å gjøre opplæringen bedre.

R esultat: La deltakerne konkretisere sitt eget læringsutbytte og 
nytteverdien for eget arbeid med lærlinger og elever.
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Øvelser finnes det også et stort utvalg av i hefter, bøker og ulike opplæringsprogram. 
Mange øvelser balanserer på en tynn egg mellom å gi lærerike erfaringer og å bli 
oppfattet som avvekslende selskapsleker. Noen ganger er det ikke øvelsen i seg 
selv som er viktigst. Måten den brukes på, sammenhengen den settes inn i, og 
oppsummeringen til slutt er med på å gi øvelsen verdi og relevans.

For å oppnå god effekt av en øvelse må følgende funksjoner ivaretas:

V eiledning: Øvelsen må klargjøres og introduseres slik at ingen er i tvil om 
hva som skal skje, og hvordan det skal gjøres.

E ngasjering: Øvelsen må være slik konstruert at alle blir engasjert. 
 Det skal ikke være mulig å innta en helt passiv rolle.

R eaksjon: Som leder for opplæringen må du fange opp reaksjoner enten 
selv eller ved hjelp av observatører. Disse reksjonenen vil være 
grunnlag for neste punkt.

D røftelse: Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? 
 Hva lærte dere av disse reaksjonene?

 I nkludering: Øvelsen oppsummeres på en slik måte at det trekkes tråder 
til aktuell teori, tidligere erfaringer og mulige konsekvenser for 
framtidig praksis.
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10 Dokumentert kompetanse

Det viktigste utbyttet av etterutdanning er forbedret eller endret praksis i skole eller 
bedrift: mer tilfredse elever, lærlinger og lærekandidater, bedre resultater, mindre 
frafall, større etterspørsel etter lærekandidater som arbeidskraft og systematisk 
opplæring basert på fleksibel bruk av skole og bedrift som læringsarena gjennom 
hele fag- og yrkesopplæringen.

I kurslederheftene er det foreslått mål for opplæringen i forbindelse med de ulike 
temaene. Her er det lagt vekt på kompetansemål – i likhet med i læreplanene 
for fag i Kunnskapsløftet. Forventninger om utbytte må avklares innledningsvis – 
basert på målene, og følges opp med vurderingsdialog gjennom hele samlingen 
eller utviklingsprogrammet.

Den mest synlige dokumentasjonen vil være resultater deltakerne kan vise til 
gjennom

• nye planer, rutiner og systemer

• forbedret kommunikasjon, bruk av åpne spørsmål

• systematiske tilbakemeldinger til elever, lærlinger og lærekandidater

• dokumentasjon fra halvårsvurderinger og samtaler

• elev- og lærlingundersøkelser

• nye partnerskapsavtaler og nettverk mellom skoler og bedrifter

Et deltaker- eller opplæringsbevis basert på innholdselementer i opplæringen sier 
lite om hva en deltaker faktisk kan i etterkant.

Opplæringsloven forplikter lærebedrifter og skoler til å etablere en intern 
kvalitets sikring av opplæringen. Gjennom den skal de vise at elever, lærlinger og 
lærekandidater får opplæring i samsvar med lover og forskrifter. Hvis de aktuelle 
skjemaene er utformet på riktig måte, vil de også kunne fange opp forbedringer i 
skolens eller bedriftens kompetanse.

Det handler om å utvikle beredskap for kontinuerlig kvalitetsforbedring av fag- og 
yrkesopplæringen. Og det handler om å bygge en felles og profesjonell arena for 
ut vikling av framtidas fagarbeidere. 
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