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Norsk 
fagopplæring –
utviklingstrekk

Fagfornyelsen – revisjon av læreplaner 
og ny tilbudsstruktur

Opplæringslovutvalget

Liedutvalget – ny stortingsmelding 
2021 

Kompetansereformen, Lære hele livet

Kompetansebehovsutvalget (KBU)

Fagskolesektoren i utvikling



Fagfornyelsen –
revisjon av læreplaner og ny

tilbudsstruktur

• 10 nye utdanningsprogram
oppstart høsten 2020

• Nye læreplaner – nytt
innhold

• Faglige råd har avgjørende
innflytelse på Vg3-
læreplanene



Opplæringslovutvalget

• NOUen lagt frem desember 2019

• Utfordrer partenes innflytelse på
fag- og yrkesopplæringen:

• Svekket forankring av 
trepartssamarbeidet

• Redusert rolle for 
yrkesopplæringsnemndene

• Opplæringskontorenes rolle
ikke definert



Liedutvalget –
ny stortingsmelding 2021

• NOUen lagt frem desember 2019

• Utvidet rett til å fullføre
videregående opplæring med en
sluttkompetanse

• Kvalifisert til neste nivå –
obligatoriske innføringsfag

• Studieforberedende mer
studieforberedende og yrkesfag
ta utgangspunkt I yrkesfagenes
egenart

• Ny stortingsmelding våren 2021:
• Fullføringsrett
• Mer tilpasset opplæring



Kompetansereformen –
Lære hele livet

• Stortingsmeldingen lagt frem
april 2020

• Ingen mennesker skal gå ut
på dato som følge av 
manglende kompetanse

• Tiltak for tette gapet mellom
hva arbeidslivet trenger av 
kompetanse og den 
kompetansen arbeidstakere
faktisk har

• Utdanning mer tilgjengelig, 
også for etablerte voksne



Kompetansebehovsutvalget
(KBU)

• Etablert 2017, siste rapport 
fremlagt februar 2020

• Formål: frembringe analyser og
vurderinger av Norges
fremtidige kompetansebehov
og hvordan vi kan møte dette.

• Kognitive, estetiske, digitale, 
sosiale og emosjonelle
ferdigheter vil få større
betydning I fremtiden.

• Det er særlig mangel på 
kvalifisert arbeidskraft innen 
helse, bygg og IKT

• Videreført til 2026 med endret
mandat:

• Dimensjonering av 
utdanningssektoren



Fagskolesektoren i utvikling • Forsterket satsing på fagskolene
når det gjelder antall studenter, 
studietilbud og skolestruktur

• Politisk ønske om utvikle
sektoren for å svare på
yrkesrettet kompetansebehov I 
arbeidslivet.

• Regjeringen vil legge frem egen
strategi for høyere yrkesfaglig
utdanning våren 2021





Tre perspektiver på 
utviklingen av VET

1. Det sosioøkonomiske perspektiv

- Setter VET inn i en større samfunnsmessig betydning 
ved hjelp av PEST-analyse

2. Det pedagogiske perspektiv

- Ser på ulike metoder og opplæringsarenaer for VET -
både skolebaserte og arbeidslivsbaserte

3. Det utdanningspolitiske perspektiv

- Ser på VET som del av det formelle 
utdanningssystemet, eks. som del av et nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk med ulike nivåer



Trender de 
20 siste 
årene i EU

• Det finnes mange varianter av VET, ulike nasjonale 
kulturer, stadig flere opplæringsarenaer- og modeller.

• Stater med bedriftsbasert VET opplever «akademisk 
drift, men VET står mye sterkere i disse landene enn i 
mer tradisjonelt akademisk orienterte land.

• Stater tradisjonelt med både skole- og bedriftsbasert
opplæring blir mer skolebaserte.

• Utvikling mot bredere orientert VET, utover tradisjonell 
industri og håndverk samtidig blir det færre og bredere 
lærefag i flere land.

• Flere VET-tilbud på høyere nivå, dobbeltkompetanse og 
mer transparens mellom yrkesfaglig og akademisk 
utdanning.



Scenarioer





Scenarier for 
yrkesopplæringen 
mot 2040 

En yrkesopplæring med livslang
læring som kjerne, der skillet 
mellom yrkesfag og akademisk
utdanning viskes ut (mangfoldig)

En yrkesopplæring bygget på
yrkesrettede og profesjonsrettede
utdanninger basert på praksisnær
opplæring (særpreget)

En yrkesopplæring som fyller
nisjebehov, men er dominert av 
høyere akademisk utdanning
(marginalisert)





Osnabrück-
erklæringen
2021-2025

• Robust gjennom innovativ og fleksibel fag-
og yrkesopplæring

• Etablerer en livslang læringskultur via etter-
og videreutdanning og digitalisering

• Bærekraft og grønt skifte i fag- og 
yrkesopplæringen

• Det europeiske utdanningsområdet og 
internasjonal fag- og yrkesopplæring



Prioritering 1
Robust gjennom innovative, inkluderende og fleksibel fag- og 
yrkesopplæring



Prioritering 2
Etablerer en livslang læringskultur gjennom etter- og 
videreutdanning og digitalisering



Prioritering 3

Bærekraft og grønt skifte i fag- og yrkesopplæringen



Prioritering 4
Det europeiske utdanningsområdet og internasjonal fag- og 
yrkesopplæring



Er yrkesfagene 
under press? 

JA: Færre ungdommer velger yrkesfag, 
yrkesfag kan bli irrelevante som følge av 
den teknologiske utviklingen.

NEI: Yrkesfaglig metodikk vil bli den 
foretrukne utdanningsmodell, utvikling
mot mer høyere yrkesfaglig utdanning.



Diskusjon i lys av CEDEFOP-prosjektet

• Hvordan har endringer i arbeidslivet påvirket fag- og yrkesopplæringen i 
Europa og Norge, og hvordan vil dette utvikle seg videre?

• I hvilken grad har teknologi, demografi og ungdommers preferanser satt 
yrkesfagene under press?

• I hvilken grad har markedsøkonomiske forhold påvirket yrkesfagene?

• Hvordan skal vi ivareta kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen under alle disse 
ytre faktorene?


