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UTFORDRINGSBILDET

The ultimate goal is to ensure that 
Norway is prepared for a future that 
is more innovative, more 
knowledge-based, more productive, 
and leaves no-one behind.

(OECD Skills Strategy Action Report, Norway, 2014)
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PRIORITERTE 
SATSINGSOMRÅDER

• Gode valg for den enkelte og for 
samfunnet 

• Utdanningssystem som bidrar til 
tilstrekkelig og relevant kompetanse og 
arbeidskraft

• Læring i arbeidslivet – og god bruk av 
kompetanse 
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Lærerutdanning på NTNU og Institutt for lærerutdanning

• Vi utdanner lærere til hele det 13-årige skoleløpet
– Integrert fagmiljø på Kalvskinnet

• Lærerutdanningen skal være forskningsbasert
– Vi må gjøre forskning om hva som fungerer godt og hva som 

kan fungere bedre i skolene

• Lærerutdanningen skal være praksisnær
– Vi må ha sterke relasjoner til skolene, blant annet 

universitetsskoler, og gode praksisstudier

– Denne konferansen viktig arena for vår innsikt i hva som skjer 
på de ulike arenaer innen fag- og yrkesopplæringen på 
fylkesnivå og for å informere om vår forskning og 
utdanningsvirksomhet

• Internt bygger vi både sterke fagmiljø i skolefag og 
sterk tverrfaglighet 
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NTNU utdanner yrkesfaglærere

• Bachelor yrkesfaglærer

– I tett samarbeid med andre deler av NTNU

– Profesjonsfagene koblet tett opp mot yrkesfagemnene som sikrer helhet og sammenheng 

i studiet. 

– Rektor finansierer et pilotprosjekt for økt satsning på digitalisering i studiet

̶ Opptak krever fullført treårig 

yrkesopplæring på videregående 

nivå

• Fleksibel PPU-utdanning i 

yrkesfag
̶ Opptak krever fullført relevant 

bachelorgrad
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Masterutdanning i yrkesdidaktikk
• I de fleste fag vil alle nyutdannete lærere ha 

mastergrad

• Ingen nyutdannete kan undervise fellesfagene 

uten mastergrad

• Viktig med FoU-kompetansen som tilegnes i 

et masterstudie også i yrkesfagene

• Yrkesfagene må ha minst like høy status som 

andre fag

• Vi har masterstudium tilpasset lærere i jobb
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NTNU tilbyr mye videreutdanning for yrkesfaglærere

• Myndighetenes satser på videreutdanning av yrkesfaglærer

– Virkemiddel for økt kompetanse i skolen og forbedret opplæring

• NTNU og OsloMet har de sterkeste fagmiljøene på yrkesfag

• Vi har flere tilbud (og det kommer enda flere)

– Veilednings- og relasjonskompetanse for instruktører, faglig ledere og yrkesfaglærere

̶ Yrkesfaglig fordypning – yrkesrelevant 

opplæring, 2 moduler

̶ Videreutdanning i vurdering og skoleutvikling 

(«SKUV»)

̶ Lærerspesialistutdanning i bygg- og 

anleggsutdanning 



BALANSERE ELEVENES RETT OG 
SAMFUNNETS BEHOV

• Bør pendelen svinge fra «Hva vil du bli?» til «Hva bør du bli?»

• Veiledning og valg må bli mer basert på kunnskap om lokalt, regionalt arbeidsliv. 
• Veiledning bør starte tidligere i ungdomsskolen, en lang prosess. Flere opplevelser.
• Lokalt arbeidsliv må tenke framover i tid, og synliggjøre mulighetene for 

ungdommene.



SSBs framskrivinger for sysselsettingen (jobber) og arbeidsstyrken (arbeidere) i Norge 
(Cappelen m.fl)

UTFORDRINGER OG MULIGHETER: FRAMTIDAS 
UTDANNINGSNIVÅ

Utdanningsnivå / Yrkesgruppe

Jobber Arbeidere Balanse

Grunnskole Balanse

Videregående, yrkesfaglig Underskudd

Høyere utdanning på Barcelor-nivå Overskudd

Høyere utdanning på Master-nivå Overskudd

Yrkesfag innen elektrofag, maskinfag og mekaniske fag, bygg og 

anlegg og håndverksfag. Underskudd

Høyere teknisk utdanning Overskudd

Høyere utdanning i økonomi og administrasjon, samfunnsfag og 

juridiske fag. Overskudd

Barcelorutdanning i pedagogiske fag Lite overskudd

Videregående opplæring i helse- og omsorgsfag Underskudd

Pleie- og omsorgsfag på bachelornivå Underskudd

Prognose for 2020-2035

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/367350?_ts=166ce6ab680


Fordeling av løpende lærekontrakter

Hele landet Trøndelag

Alle - Utdanningsprogram - Lærefag Løpende 

kontrakter

Løpende 

kontrakter
Bygg- og anleggsteknikk 8 808 21 % 1 114 25 %

Design og håndverk 1 786 4 % 164 4 %

Elektrofag 7 798 19 % 761 17 %

Helse- og oppvekstfag 7 165 17 % 903 20 %

Medier og kommunikasjon (gammel 

ordning) 154 0 % 17 0 %

Naturbruk 1 173 3 % 155 3 %

Restaurant- og matfag 2 054 5 % 246 5 %

Service og samferdsel 4 848 12 % 436 10 %

Teknikk og industriell produksjon 7 694 19 % 693 15 %

Alle utdanningsprogram

41 480 100 % 4 489

100 

%



Vi trenger flere læreplasser!
- og her er de ti beste kommunene

www.edua.hioa.no


