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Fagfornyelsen (LK20), et kulturelt 
vendepunkt?

DISPOSISJON

Fagfornyelsens og overordnet del
Hva legger grunnlag for vurdering

Hva sier forskningen om yrkesrelevant 
opplæring

Vurderingsprinsipper i yrkesfag
Oppgaver underveis og avslutningsvis

MÅL FOR DAGEN
Fagfornyelsen, den overordnet del og  de 
fagspesikfikke læreplanene som grunnlag 

for vurdering i frisørfaget

Bestilling:
Kan du komme å snakke om;
.....Vurdering
.....Fagfornyelsen/den overordnet del
.....Relevans



Hvordan har fagfornyelsen påvirket din undervisning?
Hva er den største endringen, syns du?
Har vurderingspraksisen din blitt påvirket/endret seg, evt, på 
hvilken måte?
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Ta med kaffikoppen – finn 1,2,3 personer i  ro
mmet du 

ikke kjenner (så godt)  fra
 før J

Erfaringsdeling og diskuter disse spørsmålene

Bilde: Eva Enderud Larsen



Utdanningsprogram som favner svært mange og tildels 
ulike yrker (LK06 - LK20)

• Design og Håndverk 

• Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

• Håndverk, design og produktutvikling 

Fag - og yrkesopplæringen 

KunnskapsløAet - (LK06) (St.meld. nr 30 (2003–2004))

• Yrkesrelevans

• Elevmedvirkning

• Helhet og sammenheng

Fagfornyelsen - (LK20) (KD,2017;Meld. St. 28 (2015–2016; Udir, 2020 ) 
Ny overordnet del, nye læreplaner og ny struktur

• Yrkesrelevans

• Elevmedvirkning

• Helhet og sammenheng

• Refleksjon og kri7sk tenkning

• Dybdelæring

• Ny# kompetansebegrep
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Hva er så fagfornyelsens intensjoner?
Innholdet skal bli mer relevant - sett i sammenheng med endring og utvikling i arbeidslivet og 
samfunnet

Elevene vil trenge evne til refleksjon, bruk av kritisk sans og være skapende og utforskende

Læreplanene har vært for omfattende, og det må gjøres faglige prioriteringer
Kjerneelementene utgjør det sentrale i fagene som elevene må lære. Da blir det mer tid til
dybdelæring, det vil si du lærer kjerneelementene så godt at du forstår sammenhenger og kan
bruke det du har lært, i nye situasjoner - på veien mot kompetansemålene

Det skal bli bedre sammenheng innad i- og mellom skolefagene - og mellom skolefagene - og 
det yrkesfaget eleven utdanner seg til. De forskjellige delene av læreplanverket skal henge 
bedre sammen. 

Dette vil blandt annet si at overordnet del av læreplanen skal prege opplæringshverdagen, 
for eksempel gjennom de felles tverrfaglige temaene, slik de beskrives i læreplanen.
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Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen
Fagspesifikk læreplan i FBIE/Frisørfaget

1. OM FAGET
- Fagets relevans for eleven/lærlingen, samfunnet og arbeidslivet
- Kjerneelementer i faget (skal gi retning for prioriteringer og grunnlag for kompetansemål/Beskriver 

sluEkompetansen

- Tverrfaglige temaer i faget – måten vi jobber på. Integreres der det er relevant
- Grunnleggende ferdigheter i faget 

2. KOMPETANSEMÅL i PROGRAMFAG

3. VURDERING

Læreplanenene – Grunnlag for opplæringen
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Kompetansebegrepet og dybdelæring i 
vurderingssammenheng

….. å tilegne seg og anvende kunnskaper 
og ferdigheter til å mestre utfordringer 
og løse oppgaver i kjente og ukjente 
sammenhenger og situasjoner. 

.....Kompetanse innebærer forståelse og 
evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Meld. St. 28, s. 2

›....Dybdelæring er å gradvis utvikle 
kunnskap og varig forståelse for begreper, 
metoder og sammenhenger i fag og mellom 
fagområder.

›.....Det innebærer at vi reflekterer over egen 
læring og bruker det vi har lært på̊ ulike 
måter i kjente og ukjente situasjoner, alene 
eller sammen med andre. 

Meld. St. 28 (2015–2016) 



Åse Nedrebø Bruvik - DNF 3. nov - 22

Tid

Kunnskaper OG ferdigheter må ses i 

sammenheng i utvikling av kompetanse

i frisørfaget: Eks;

Kunn
skape

r om kjemisk prosess

Ferdi
ghete

r i å gjennomføre en kjemisk prosess

Kompetan
se i å ta valg basert på feks; hårkvalitet, 

drøfte ulike styrker av vannstoff sett i sammenheng med 

hårkvaliteten, virketid, ulike metoder for gjennomføring sett i 

sammenheng med kundens ønske, hårkvalitet etc etc.

Evne til å kritisk tenke over etiske valg og reflektere over resultatet, se 

andre muligheter/fremgangsmåter etc

Dybdelæring er å lære noe så godt at du 

forstå
r sammenhenger og kan bruke det du 

har læ
rt i 

nye situasjoner. D
ybdelæring er 

altså mer enn faglig fordypning.

Refleksjon, kritis
k tenkning, utforskning etc, 

må til f
or å gå i dybden!

Lø#e blikket–
Se kunnskapene i en 
større sammenheng
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Hva slags betydning har det når
sentrale begreper og

temaer fra overordnet del 
av læreplanverket innlemmes
i de yrkesfaglige læreplanene?

Feks; de tre tverrfaglige temaene 

Bilde: Eva Enderud Larsen



De tre tverrfaglige temaene i 
yrkesopplæringen og 
yrkesfaglige læreplaner 

Sentrale samfunnsutfordringer

- Demokrati og medborgerskap
- Folkehelse og livsmestring og
- Bærekraftig utvikling 

Tverrfaglige temaer i FBIE/Vg2 frisør:

Folkehelse og livsmestring

BærekraFig utvikling

DemokraG og medborgerskap (HDP)

Diskuter 

og gi eksempler på hva kan de tverrfaglige 

temaene kan handle om i FBIE/frisørfaget 

- og hvordan integrere de i 

undervisningen/oppgavene
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Kjerneelementene utgjør det sentrale i fagene som elevene må lære. Da blir det mer dybdelæring (spesialisering), det vil si 
du lærer kjerneelementene så godt at du forstår sammenhenger og kan bruke det du har lært i nye situasjoner.
Målene for opplæringen finnes i kjerneelementene i faget og ikke i kompetansemålene (Kunnskapsdepartementet, 2016). 

Kjerneelement:
FBIE - Produksjon &  
håndverksferdigheter

Vg2  frisør - Kommunikasjon og 
kundeservice

Kjerneelement:

FBIE.- Produktutvikling

Vg2 frisør – Hår, v
erktøy 

og teknikker

FBIE Kompetansemål:
Kommunikasjon, kunde & arbeidsliv

FBIE 

Kompetansemål:

Produktutvikling og 

produksjon

Kjerneelement:
FBIE - Arbeidsliv, 
kommunikasjon & eksponering

Vg2 frisør - Arbeidsliv og 
yrkesidentitet

Tverrfaglig tema
Folkehelse og livsmestring

Tverrfaglig tema
Bærekraftig utvikling

Vg2 frisør

Kompetansemål:

Kommunikasjon, klipp 

og frisyreforming

Vg2 frisørKompetansemål:
Hår, farge og strukturendring

Tverrfaglig temaHDPDemokrati og medborgerskap



• Eget yrke etter dagens krav – og mene noe om bærekraftig utvikling i eget yrke

• Yrkesdidaktikk!
Yrkes-/interessedifferensiering

• Læreplananalyse ut fra ulike yrkers kompetansebehov (Tolke mulighetene i handlingsrommet)
• Tilrettelegging og ledelse av læringsarbeid mot ulike yrker

• Oppgavetekster med vurderingskriterier, som utfordrer elevene til å arbeide mot egne 
yrkesinteresser/yrkesvalg

• Samarbeid med andre skoler og/arbeidslivet ikke bare i YFF

• Kunnskap om andre yrker i utdanningsprogrammet
Eksemplifisering av lærestoff og kompetansemål relatert til elevenes ulike yrkesinteresser/yrkesvalg

Hva mener du er det vik8gste for deg som yrkesfaglærer å 
kunne for å sikre dybdelæring?

Diskuter med naboen/ne
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Eksempler på 
utvikling av 
yrkesrelevant og 
meiningsfull 
undervisning 

Sammenheng 
mellom nasjonale 
føringer og 
frisørbransjens 
uttrykte 
kompetansebehov

Elevers erfaringer 
med 
yrkesrelevant 
opplæring

Hoved-problems8lling
Hvordan kan yrkesfaglæreren gjennom elevmedvirkning legge Bl reCe for moBverende og 
yrkesrelevant opplæring i tråd med arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse?

Delstudie 1 Delstudie 2 Delstudie 3



Åse Nedrebø Bruvik - DNF 3. nov - 22

Resultater  i tre studier
• Til tross for at de fleste elevene før, eller i løpet av Vg1 hadde bestemt seg for sine frem7dige 

yrker, viste funnene at mange opplever første året som ikke, eller bare delvis yrkesrelevant for 

veien videre. 

• Innflytelse på eget læringsarbeid er sentralt for elevenes mo7vasjon

• Elevmedvirkning og demokra7 styrker yrkesrelevansen og elevene opplevde undervisningen som 

yrkesrelevant og mo7verende

• Lærerne var bekymret for ikke å ivareta læreplanen

• Lærerne erfarte muligheter og begrensninger i bruk av handlingsrommet

• Samsvar mellom den intenderte og formelle læreplanen og bedri;enes uMrykte 

kompetansebehov.

• UOordringen kan synes å ligge i det å skape en felles forståelse for innholdet i den intenderte og 

formelle læreplanen, slik at den iverksaMe læreplanen ivaretar frisørbransjens kompetansebehov. 

• Kommunikasjon og samarbeid sentralt i fram7dens kompetanse

• Faglig dyk7ghet gjennom refleksjon og kri@sk tenkning og å få arbeide med helhetlige oppgaver
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Konklusjonen
For å imøtekomme fagfornyelsens krav 4l dybdekompetanse
gjennom en yrkesrelevant opplæring:

• Må innhold og arbeidsoppgaver være autenGske/reelle i forhold Gl yrkenes behov for 

kompetanse

• Innholdet må Glpasses elevens yrkesplan/interesse og behov – så langt det er mulig

• Yrkesfaglæreren må ha en god yrkesdidakGsk kompetanse for å ivareta yrkesinteresser og 

yrkesplaner i de brede utdanningsprogrammene

• Større samarbeid mellom skole og bedriF

• Jo, mindre du kan om et yrke – jo, større behov for et samarbeid med bedriI

Bruk (tolke) handlingsrommet, der finnes 
det veldig mange muligheter:-)



Hva er vik)g i
vurderingssam
menheng?
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Omfattende forsking 
internasjonalt viser at 
elever og voksne lærer 

best når dei

Hattie, J. & Timperley, (2007)

1. er involvert i eige læringsarbeid 
gjennom mellom anna å vurdere 
eige arbeid

2. forstår kva dei skal lære, og kva som 
er forventa av dei

3. får ;lbakemeldingar som fortel dei 
om kvaliteten på arbeidet eller 
prestasjonen sin

4. får råd om korleis dei kan forbetre 
seg

Udir, 2022



Tilbakemelding
Halvårsvurdering med karakter

Formell og/eller uformell 
vurderingssamtale/6lbakemelding

• Snakk med eleven – ofte det 
enkleste og det beste

• Gi tilbakemelding på hvor eleven 
er, ønsker/behov og tiltak som
må til for å komme dit

• Informasjonen er ment for å
minske denne avstanden

18

S - Situasjonen nå

Ø – ønsket situasjon

T – 3ltak

Kversøy & Hartviksen (2018)



Vurdering av yrkeskompetanse –
må angå næringslivet - moKakerne av kompetanse –
Samarbeid skole arbeidsliv nødvendig

• Vurdering av kvalitet på arbeidet –
nødvendig grunnlag for vurdering av 
kompetanse

• Må være relevant i forhold til elevenes  
utdannings-/karriereplaner (nytteverdi 
for den enkelte)

• Må være relevant i forhold til det 
arbeidslivet de skal inn i (egnethet for 
arbeid i ulike bransjer)



Felles vurderingskultur på skolen/klassen er vik5g i 
utviklingen av en felles «vurdering for læring» kultur

• Diskuter: 
• Hvordan kan du og kollegaene dine sammen 

videreutvikle vurderingspraksisen i klassen 
din/avdelingen/skolen?

• Hva kan s;mulere ;l et utstrakt samarbeid i 
klassen/avdelingen/skolen?

• Hva kan hindre et slikt samarbeid?

• Hva kan/vil DU gjøre for å endre/utvikle 
vurderingspraksisen på din skole?
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Oppdrag 1:
Yrkesrelevant opplæring i frem4dens skole og arbeidsliv 

Tema: Nytenkning i FBIE/Frisørfaget - analysere og vurdere didakGske valg ihht bransjen/samfunnets behov.
BedriRene er ein del av yrkesutdanninga og intensjonene i fagfornyelsen er blandt annet - et større samarbeid mellom skule og bedriR. 

1. Ta ein telefon Dl ei frisørbedri# og spør hva kompetanse de forventer at elevene dine har med seg fra skoleopplæringen
2. Har skolen denne kompetansen/utstyret pr i dag?
3. Hva er evt gapet?
4. Hva kan du som lærer bidra med for å teNe gapet?
5. Hva kan evt bedri#ene/næringslivet bidra med?
6. Hvordan vil/kan du starte eit fruktbart samarbeid?
7. Kom med konkrete forslag!
8. Kom med framDdsvisjonar for hvordan du mener undervisningen på FBIE/Frisørfaget kan planleggest og gjennomførest på beste måte med 

tanke på  yrkesrelevant opplæring Dlpasset bransjen/samfunnets behov.

Lag ein pitch på 3 minu0 der du sel inn ideen din 5l rektor og avdelingsleiar!



Oppdrag 2



Nyttig lesing J
Bruvik, Å. N. & Haaland, G. (2020). Relevant opplæring i yrkesopplæringens første år: Elevers erfaringer med yrkesrelevant 
opplæring. Nordic Journal of Vocational and Training, 10(2), 21–43. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010244 

Bruvik, Å. N. (2018). Yrkesrelevant og meningsfull opplæring for elever med ulike utdanningsplaner i VG1: To eksempler 
på utvikling av yrkesrelevant og meningsfull undervisning. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 3, 1–
26. https://doi.org/10.7577/sjvd.3070 

Bruvik, Å. N. & Haaland, G. (2020). Fremtidens kompetansebehov i frisørfaget: Sammenheng mellom nasjonale føringer og 
frisørbransjens uttrykte kompetansebehov. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(3), 17–35. 
https://doi.org/10.23865/up.v14.2337 

Bødtker-Lund, D., Hansen, K. H., Haaland, G. & Vagle, I. (2017). Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? Elevers, lærlingers og 
yrkesfaglæreres erfaringer med yrkesopplæring i Vg1. Skandinavisk JdsskriK for yrker og profesjoner i utvikling, 2(1), 1–33. 
hEps://doi.org/10.7577/sjvd.2577

Lyckande, R. (2022). Å tilrettelegge for elevenes yrkesinteresser: En surveystudie av yrkesfaglærernes kompetanse i 
yrkesdifferensiert opplæring. Nordic Journal of Vocational and Training. 12(2), 24-49. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-
458X.2212224

Åse Nedrebø Bruvik - DNF 3. nov - 22

https://doi.org/10.7577/sjvd.2577


Litteratur
Aarkrog, V. & Bang, S. W. (2013). Resultater af evalueringer af Kunnskapslø3et: En syntese. Aarhus Universitet.

Bruvik, Å. (2020). Relevant opplæring i yrkesopplæringens første år: Elevers erfaringer med yrkesrelevant opplæring. Nordic Journal of Voca>onal Educa>on and 
Training, 2020.

h[p://www.njvet.ep.liu.se/issues/2020/v10/i2/04/njvet_20v10i2a4.pdf

Bruvik, Å.(2018). Yrkesrelevant og meningsfull opplæring for elever med ulike utdanningsplaner i VG1: To eksempler på utvikling for yrkesrelevant og meningsfull 
undervisning. Scandinavian Journal of Voca>ons in development h[p://dx.doi.org/10.7577/sjvd.3070

Haaland, G. og Nilsen, S.E. (2020) Læring gjennom praksis. Pedlex

Hansen, K. H. (2017). Hva er yrkesdidakekk i dagens yrkesopplæring i skole. Scandinavian Journal of vocaeons in Development. 2, 2017. 
H[p://dx.doi.org/10.7577/sjvd.2134

Kversøy, K. S. & Hartviksen, M. (2018). Samarbeid og konflikt: To sider av samme sak (2. utg.). Fagbokforlaget. 

Hahe, J. & Timperley, H. (2007) The power of feedback. Review of Educa>onal Research, 77(1), s. 88 - 118.

Kunnskapsdepartementet. (2017b). Verdier og prinsipper for grunnopplæringen – overordnet del av læreplanverket. Regjeringen. 
h[ps://www.regjeringen.no/no/dokumenter/verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen/id2570003/

Meld. St. 28. (2015–2016). Fag – Fordypning – Forståelse: En fornyelse av Kunnskapslø3et. Kunnskapsdepartementet. 
h[ps://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

St.meld. nr. 30 (2003–2004). Kultur for læring. Utdannings- og forskningsdepartementet. h[ps://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-030-2003-
2004-/id404433/

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Fagfornyelsen. h[ps://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

Åse Nedrebø Bruvik - DNF 3. nov - 22

http://www.njvet.ep.liu.se/issues/2020/v10/i2/04/njvet_20v10i2a4.pdf
http://dx.doi.org/10.7577/sjvd.3070
http://dx.doi.org/10.7577/sjvd.2134
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen/id2570003/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-030-2003-2004-/id404433/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/


TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN
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