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Litt bakgrunn

• Før Fagskolen Kristiania 
• Aktiv fagskole / IT-akademiet / eCademy / Norges Yrkesakademi

• Har jobbet med yrkesfaglig opplæring siden før 2000

• «Lånekassegodkjenning» før fagskoleloven
• Punktliste med temaer

• «NOKUT-godkjenning» etter fagskoleloven
• Læringsmål

• Innføring av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) 2011-2014
• Læringsutbyttebeskrivelser (LUB)



LUB-arbeid i Fagskolen Kristiania 

• Vi har fagområdeakkrediteringer for alle våre utdanninger

• Vi godkjenner alle LUBer selv

• Prosessen:
• Arbeidsgruppe – samarbeider med yrkesfeltet (utvikling)

• LOKUT (Lokalt organ for kvalitet i utdanningen – rammeverk - rådgiving)

• Ekstern komite (Relevans m.m.)

• Utdanningsutvalget (Behandling for godkjenning)

• Styret (Akkreditering)



Tips 1: Start med ferdigheter

• Se for deg en ferdig kandidat i en arbeidssituasjon
• Hvilke praktiske og teoretiske problemstillinger (er det de skal anvende faglig 

kunnskap på)

• Hvilke relevante faglige verktøy, materialer, teknikker og uttrykksformer skal 
de kunne anvende

• Hvilke faglige valg er de de skal kunne redegjøre for

• Hvilken kunnskap må de ha for å kunne gjøre dette

• Hvilken generell kompetanse ender de opp med



Tips 2: LUB = «varedeklarasjon»

• Beskriver bredden i egenskaper ved en kandidat innenfor 
kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

• Eks1: kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap
• setter krav til at kandidaten må vite hvordan hun eller han skal 

holde kunnskapen vedlike etter endt utdanning

• Eks2: kan gjøre rede for sine faglige valg 
• viser at kandidaten har et bevisst forhold til hvorfor hun eller han 

gjennomfører arbeidsoppgaver på en bestemt måte.

• Hva er det LUBen ønsker svar på?

• Ikke tenk på «NKR-sjargongen» som begrensende
• Dette kan nyanseres mye mer når man planlegger undervisningen



Kandidaten har innsikt i relevant regelverk, 
standarder, avtaler og krav til kvalitet 
• Innsikt: «grundig forståelse, kyndighet» (SNL)

• Altfor ambisiøst

• Formålet: kandidaten skal ha en grad av kunnskap om eller forståelse for et 
rammeverk som omfatter, berører og regulerer det aktuelle yrkesfeltet

• Kandidaten har innsikt i regelverk knyttet til helse, miljø og sikkerhet og 
krav til kvalitet på tjenestetilbud i helse- og omsorgssektoren på 
kommunalt, regionalt og statlig nivå (fra en helseutdanning)

• Nyanseringen må gjøres i undervisningen under ledelse av faglig ansvarlig



Tips 3: Words matter

• Let etter to typer ord
• NKR-spesifikke
• Fagspesifikke

• har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor et 
spesialisert fagområde

• har kunnskap om menneskesyn og menneskerettigheter knyttet til arbeid 
helse- og omsorgssektoren (fra et emne i Helse aldring og aktiv omsorg)

• har kunnskap om grunnleggende metoder, prinsipper og teknikker innenfor
3D-animasjon, rigging og simulering for spill (fra et emne i Spillgrafikk og 
animasjon)

• har kunnskap om utvikling av apper i sentrale kryssplattformrammeverk og 
hovedforskjellen i bruken av disse rammeverkene (fra et emne i App-
programmering)



Tips 4: Tenk målgruppe

LUBene skal kommunisere med

• Studenten
• Skal kunne fastslå om læringsutbyttet er oppnådd

• Læreren
• Skal kunne omsette LUB til undervisning/oppgaver

• Sensor
• Skal kunne fastslå i hvilken grad læringsutbyttet er oppnådd

• Arbeidslivet
• Skal rekruttere den riktige kompetansen

• Søkeren
• Skal kunne velge rett utdanning



«Sånn, nå er vi snart ferdige 
med å utvikle utdanningen, 

så nå kan vi begynne på disse 
læringsutbyttebeskrivelsene»



Tips 5: Begynn tidlig!

• Begynn arbeidet med LUBer tidlig i prosessen 

• Vær minst 2, hvorav minst en faglig

• Gode LUBer forutsetter diskusjon

• Involver yrkesfeltet tidlig

• Ikke undervurder ressursbruken og tiden som må settes av



Tips 6: Jobb i hele strukturen samtidig

• Ikke alltid lurt å arbeide med ett og ett emne

• Emnene påvirker hverandre ofte gjensidig

• Bruk store tabeller / stor skjerm / stort ark (A3)
• Regneark

• Miro

• Etc.





Kontrollspørsmål

• Kjenner du igjen emne-LUBene i de overordnede?

• Er de overordnede LUBene dekket i emnene?
• Ikke sikkert man kan «summere»

• Er alle ferdighetene underbygget med nødvendig kunnskap?

• Er det sammenheng mellom den generelle kompetansen og de øvrige 
LUBene?

• Ha gjerne med de generiske LUBene i oppsettet for referanse

• Les horisontalt, vertikalt og på skrå



Les på skrå

Eks: 

Man kan få 

innsikt i etiske standarder (kunnskap) 

i ett emne og 

legge dem til grunn for planlegging og gjennomføring (generell 
kompetanse) 

i et annet.



Tips 7: Ordning och reda

• Nummerer LUBene, f.eks. 

• NKR-LUB (generisk ) N1K-1 N2F-4 N2G-3

• Overordnet LUB OK-1 OF-3 OG-2

• Emne-LUB E1K-3 E4F-1 E3G-4

• Sorter i NKR-rekkefølge



Tips 8: Ut å stjæle LUBer

• Det er mange vakre LUBer der ute

• Unødvendig å finne opp hjulet på nytt

• Vær kritisk

• Lag din egen samling (av både egne og andres LUBer)



Tips 9: Vær spesifikk, men ikke for mye

• Det skal være lett å forstå hvor hver enkelt LUB kommer fra

• Forsøk å unngå de generiske termene (ikke lett)

• Unngå merkevarenavn
• Bildebehandlingsprogram vs Photoshop

• Tekstbehandlingsprogram vs MS Word

• Vær OBS på meldeplikt – a.k.a. «vesentlig endring» 
• … endring av det samlede læringsutbyttet …



Takk for oppmerksomheten



Tormod Skjerve og Anne K. Eggen Lervik



Ny utdanning for lyd-, bilde-, scene- og 
lysteknikere – sceneteknisk bransje

• Utvikling av nye utdanninger i samarbeid 
med lokalt og regionalt arbeidsliv.

• Formalisering av realkompetanse og 
spesialisert videreutdanning.

• Digital kompetanseheving for ansatte for 
å møte behov for omstilling i arbeidslivet.
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Hva mener vi med arbeidslivsrelevant utdanning?

• Kompetanse i jobben (rollen) vs kunnskap i 
fag.

• Får vi tilstrekkelig kunnskap og innsikt i hva 
som er utfordringen og kompetansebehovet, 
ved å fokusere på hva arbeidslivet ikke kan og 
ikke har av kompetanse?

• Utfordring: Bransjen har nødvendig 
kompetanse, men det eksisterer ingen formell 
utdanning som sikrer framtidig rekruttering, 
godt arbeidsmiljø og verdiskaping.

• Snakker vi samme språk? Luber og roller?



«Balansekunst»

- arbeidslivsperspektivet skal transformere kompetansebehovet i bransjen inn i en studieplan 
som godkjennes av NOKUT

• Kompetanssekratlegging – styrkebasert

• realkompetaFig 2. Profesjonell kompetanse. 
Greta Marie Skau

• nsevurdering.
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Fig 2. Profesjonell kompetanse. Greta Marie Skau.

Fig 1. Balansekunst. Tormod Skjerve.



Arbeidslivsrelevant opplæringsarena?

10.11.202123

Fig 3. Balansekunst. Tormod Skjerve.



Modellen 
- balansepunkter og balansedimensjoner 



Metoden
- kommunisere kompetansen til andre deler av arbeidslivet
og til det formelle utdanningssystemet



SAMARBEID

10.11.202126

• Kunsten å samarbeide er nødvendig for å skape en god helhetsopplevelse for artist, arrangør og 
publikum. Alle teknikergrupper påpeker sammenhengen mellom det psykososiale 
arbeidsmiljøet og kvaliteten på det faglige resultatet.

Har god forståelse av sammenhengen mellom en produksjons kvalitet og at alle 
involverte opplever et godt arbeidsmiljø med respekt for den enkeltes profesjonalitet. 
Kan yte service og være en god lagspiller.



Læringsutbyttebeskrivelser for 
nøkkelkompetansen «Kommunikasjon»

10.11.202127

«Kan velge hensiktsmessig kanal for kommunikasjon både internt og eksternt til ulike 
målgrupper og tilpasset type informasjon. Har evne til å gjøre budskap presise både 
skriftlig og muntlig» (Mennesker)

«Har kunnskap og forståelse for ulike måter å formidle og ta i mot budskap. Har 
bevissthet om egen kommunikasjonsferdighet og evne til å lytte for å skape et felles 
grunnlag for videre handling og tenkning» (Tilstedeværelse)

«Har en tydelig kommunikasjonsform, og forståelse for ulike måter å formidle og ta i 
mot budskap. Har evne til å lytte for å skape et felles grunnlag for videre handling.» 
(Tempo)

«Kan tilpasse kommunikasjonsform til hensikt, tydelighet og målgruppe» 
(Mennesker)

«Kan velge hensiktsmessig kanal for kommunikasjon og informasjonsflyt, for å sikre 
ønsket involvering og forankring av medlemmene i fagforeningens arbeid» 
(Mennesker – Teknologi)



Hva kan vi som fagskolesektor lære av dette?

• Ny rolleforståelse:
• Hvordan forstå arbeidslivet og hvordan vi 

kommuniserer og samhandler?

• Hvordan ta arbeidslivets perspektiv? 

• Balansekunst:
Konseptet «Balansekunst»  er en modell 
for videreforedling av fagskolens fortrinn
som arbeidslivsrelevant.

10.11.202128



Tusen takk for oss!

10.11.202129


