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Sammendrag 

 
Tema og problemstilling 

Denne studien ser nærmere på «Hvordan forbereder grunnopplæringen til arbeidslivet». 

Bakgrunnen for valget av tema knytter seg til det paradoksale i den brede tilslutningen til 

målet om høy sysselsetting og en kvalifisert arbeidsstyrke på den ene siden, og de mer uklare 

sporene av de samme målene på grunnopplæringens område på den andre.  

Kunnskapsgrunnlaget gir et bilde av historiske utviklingstrekk og begivenheter som vi ser 

langtidsvirkningene av i dagens grunnopplæring. Skolehistorien og laugstradisjonen samt 

utvalgte milepæler i nyere historie som Reform 94 og Kunnskapsløftet 06, gir grunnlag for 

valg av fire temaer som utdypes: grunnopplæringens formålsparagraf, læreplanene som 

styringsdokument og organiseringen av opplæringen i fag, mesterlære og praktisk kunnskap, 

samt manglende gjennomføring i videregående opplæring.  

Metode 

Problemstillingen fordrer kunnskap om arbeidslivets kompetansebehov. Det er ikke utarbeidet 

forhåndsdefinerte utvalgs- og kvalitetskriterier for fremtidens kompetansebehov som gir 

retningslinjer for grunnopplæringens organisering og innhold (Erstad, Amdam, Arnseth & 

Solseth, 2014). For å få mer kunnskap om problemstillingen er det valgt et kvalitativt 

forskningsdesign, omtalt som innholdsanalyse. Arbeidslivets kompetansebehov, slik det kan 

leses ut av departementenes tekster, er grunnlag for videre analyse av læreplanene og 

grunnopplæringens formål. Målet er å få mer innsikt i et mindre utforsket tema.  

Hovedfunn og konklusjoner 

Det stilles tre forskningsspørsmål som grunnlag å belyse og utdype problemstillingen:  

-  «Hvilke arbeidslivsrelaterte mål og kompetansebehov finner vi i politiske 

styringsdokumenter?».  

I tekster fra Finans-, Arbeids- og sosial- og Kunnskapsdepartementene finner vi relativt 

presise beskrivelser av mål og utfordringer. Hvilke kompetansebehov som følger av 

beskrivelsene er mer fraværende. Grunnopplæringens rolle er også uklar, med unntak av de 

yrkesfaglige utdanningene. På bakgrunn av analysen av departementenes dokumenter er 

følgende syv kompetansetyper knyttet til arbeidslivets kompetansebehov formulert: Kunnskap 

om arbeidslivet; Fagarbeiderkompetanse; Teknologi; Innovasjon og entreprenørskap; 
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Arbeidserfaring; Holdning til og motivasjon for arbeid; Fleksibilitet, omstillingsdyktighet og 

Livslang læring. Det er interessant at flere av de samme kompetansene som arbeidslivet 

etterspør, er sammenfallende med kompetanser som etterspørres for å nå målet om økt 

gjennomføring i videregående opplæring. Det er uklart om kompetansetypene omfattes av det 

gjeldende kompetansebegrepet, og om de kan tilpasses grunnopplæringens organisering av 

innholdet i fagene. Kompetansetypene er grunnlag for analysen av læreplanene og 

grunnopplæringens formål.  

-  «Hvilke spor av arbeidslivsrelaterte mål og kompetansebehov finner vi i læreplaner 

for fag?».  

De fem utvalgte læreplanene er samfunnsfag, utdanningsvalg, kunst og håndverk, felles 

programfag Vg1 bygg og anleggsteknikk samt yrkesfaglig fordypning. Samlet sett ser vi 

mange spor av de syv kompetansetypene i de fem utvalgte læreplanene. Kunnskap om 

arbeidslivet omfattes av alle de fem læreplanene, ingen av dem omfatter alle 

kompetansetypene. Når andre sider ved læreplanene enn formålsformuleringer og beskrivelser 

av hovedområder er omfattet, blir bildet mer uklart. Fagene har få undervisningstimer og 

kompetansemålene er teoretisk formulert. Dette gjelder særlig fagene i ungdomsskolen. 

Bredden i formålene og de mange kompetansemålene gir stort lokalt handlingsrom.  

-  «Hvilke spor av arbeidslivsrelaterte mål og kompetansebehov vi finner i 

formålsparagrafen og utdypende forskrifter».  

Av formålsparagrafen fremgår det at elevene og lærlingene, som et av flere formål, skal 

utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne delta i arbeid. Overordnet del av 

læreplanverket, som utdyper verdigrunnlaget, har et kapittel om opplæring i bedrifter og 

arbeidslivet. Utover dette er det noe uklart hvordan formålet omfatter utdanning til arbeid.  

Studien viser et spenn av interesser knyttet til grunnopplæringens formål. Politiske 

styringsdokumenter peker i retning av grunnopplæringen som et virkemiddel for økt 

konkurranseevne og fortsatt økonomisk vekst. Videre peker den femårige retten til 

videregående opplæring i retning av sosial effektivitet. Juridiske styringsdokumenter, som  

opplæringsloven, vektlegger mer humanistiske verdier knyttet til kultur og sosial integrasjon. 

Mest av alt uttrykker dette flere dilemmaer og avveininger som knyttes til grunnopplæringens 

formål. Samlet viser dette aktuelle grunner for en fornyet diskusjon om hva utdanningen er til 

for. 
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Forord 

 
Arbeidet med denne masteroppgaven har vært spennende og gitt meg anledning til å se 

nærmere på samfunnsaktuelle spørsmål omkring samarbeidet mellom skole og arbeidsliv.  

I utdanningssektoren er større endringer initiert av offentlige myndigheter, og de kommer med 

års mellomrom. Med reformprosessene følger mye engasjement. Behovet for endringer 

utløses ofte av større samfunnsutfordringer. Som følge av den teknologiske utviklingen, ny 

kunnskap og nye utfordringer i samfunnet innføres denne høsten Fagfornyelsen i 

grunnopplæringen. Det er 14 år etter forrige reform, kalt Kunnskapsløftet. Arbeidslivet har en 

annen omstillingstakt, særlig i den konkurranseutsatte delen av vår økonomi. 

Omstruktureringer foregår løpende, nye arbeidsplasser kommer til og mange legges ned. Med 

det følger endringer i kompetansebehovene. Den norske grunnopplæringen bygger på et 

samarbeid mellom de to sektorene. Med ulike formål, rammebetingelser, beslutningsprosesser 

og dynamikk utløser det dilemmaer og vanskelige prioriteringer.   

Denne studiens problemstilling springer ut av disse spenningene. Jeg var nysgjerrig på 

hvordan myndighetene vektlegger forberedelse til arbeidslivet i utformingen av 

utdanningsløpene for ungdom. Aktører knyttet til skoledelen av opplæringen søker mer 

stabilitet og forutsigbarhet, mens arbeidslivets aktører melder behov for dynamikk og kortere 

endringsprosesser. Med korona-pandemien som rammet oss i år er problemstillingen ekstra 

aktualisert. 

Det siste året har jeg sett nærmere på historien, formålet, læreplaner - kort sagt forholdet 

mellom skole og arbeidsliv på grunnopplæringens område. Det har vært tidkrevende å forstå 

hvordan grunnopplæringens styringsdokumenter tilrettelegger for samarbeid. Jeg har også sett 

til Danmark, som har tre separate lover for «folkeskolen», «de gymnasiale uddannelser» og 

«erhvervsuddannelserne». Det tok meg ikke mange timene å få en pekepinn på arbeidslivets 

plass i opplæringen. 

Stor takk til min familie – Magnus, Mathilde, Emilie og Mia.  

Stor takk til min veileder – Harald Jarning.  

Stor takk til mine kollegaer i AFO og min arbeidsgiver – Anne Magdalena.  

Dere har hjulpet meg å realisere dette prosjektet. Alle skulle hatt en sånn heiagjeng i livet sitt. 

Anne Katrine Kaels,  

Oktober 2020  
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1. Innledning 
 

En godt kvalifisert arbeidsstyrke og høy yrkesdeltakelse er avgjørende for økonomisk vekst 

og velstand (Finansdepartementet, 2019b). Utdanningssystemet omtales som regjeringens 

viktigste virkemiddel for å påvirke befolkningens kompetanse (Finansdepartementet, 2017), 

som i sin tur er en sentral innsatsfaktor for økonomisk vekst. Grunnlaget for en kompetent 

arbeidsstyrke legges gjennom hele utdanningsløpet (Nærings- og fiskeridepartementet, 2019). 

Grunnopplæringens rolle er hovedfokus i denne studien.  

Med bakgrunn i et utvalg offentlige dokumenter tar denne studien for seg omtalen av 

arbeidslivsrelaterte kompetansebehov, og hvilke spor vi finner av de samme kompetansene i 

formålsparagrafen i opplæringsloven og et utvalg læreplaner. Bakgrunnen for valget av tema 

er det paradoksale i spennet mellom den brede tilslutningen til målene om høy sysselsetting 

og en kvalifisert arbeidsstyrke, og de mer uklare sporene av målene i grunnopplæringen. 

Arbeidslivets kompetansebehov er i kontinuerlig endring, og fagfornyelsen trådte i kraft 

høsten 2020. Oppnevningen av Ludvigsen-utvalget i 2013 (NOU 2015: 8, 2015) kan ses som 

et startpunkt. Det første elevkullet vil være ferdig med videregående opplæring i 2023, ti år 

etter. Det er lenge å vente for et arbeidsliv i kontinuerlig endring og omstilling. Samtidig får 

ungdom maksimalt fem år til å gjennomføre videregående opplæring, ungdom som ikke 

nødvendigvis har samme lineære livsløp som vårt utdanningssystem er bygget rundt (Vogt, 

2017). Dette skaper noen utfordringer som omfattes av denne studien.  

Studien omfatter flere ulike forskningstemaer. Noen av disse er det forsket relativt mye på, 

som skolens læreplanarbeid. Det er mindre kunnskap om denne studiens hovedtema, som 

knytter sammen grunnopplæringen og arbeidslivet. Studien dekker ulike politikkområder og 

forskningsfelt, noe som har medført mange valg og utvalg underveis i arbeidet. Studien har en 

eksplorerende karakter, og er ment å være et bidrag til et mer helhetlig kunnskapsgrunnlag 

omkring studiens problemstilling.  

I kapittel 2 utdypes problemstillingen og studiens tre forskningsspørsmål. Arbeidslivets 

kompetansebehov står sentralt i studien. Det er ikke en forhåndsdefinert kategori eller 

størrelse. Det første forskningsspørsmålet dreier seg derfor om mål, utfordringer og  

kompetansebehov som beskrives i departementenes styringsdokumenter. De neste 

forskningsspørsmålene er knyttet til hvordan de samme målene og kompetansene gjenfinnes i 

læreplanverket for grunnopplæringen. Kapittelet omfatter også en avgrensing av studien og en 
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omtale av tidligere forskning på feltet. Studiens hovedfokus er ungdomsskoletrinnet og 

yrkesfagene på videregående nivå. 

I kapittel 3 beskrives forskningsopplegget og metode. Studien er kvalitativ, der innholdet i 

utvalgte dokumenter analyseres for å få mer kunnskap om hvordan grunnopplæringen svarer 

på arbeidslivets kompetansebehov. Studien har en eksplorerende karakter, og 

problemstillingen og forskningsspørsmålene er derfor relativt åpent formulert. 

Forskningsdesignet trekker på hermeneutiske og holistiske tradisjoner.  

I kapittel 4 presenteres studiens kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i denne historiske 

fremstillingen er det valgt ut fire temaer som er spesielt interessante å studere i den empiriske 

delen av studien. Temaene vedrører opplæringens formål, læreplanenes rolle og 

organiseringen i fag, betydningen av praktisk kunnskap og praksisbasert opplæring, samt 

frafall i videregående opplæring. Det sistnevnte temaet er aktualisert gjennom studien. 

I kapittel 5 presenteres og analyseres tekster som grunnlag for å belyse de tre 

forskningsspørsmålene. Hovedkildene er stortingsmeldinger og budsjettproposisjoner fra 

Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Videre er 

opplæringslovens formålsparagraf og fem utvalgte læreplaner kilder. Formålet med 

gjennomgangen er å trekke ut tekster som knytter grunnopplæringen til arbeidslivets 

kompetansebehov.  

I kapittel 6 drøftes de tre forskningsspørsmålene med bakgrunn i funn beskrevet i kapittel 4 og 

5. Det skilles mellom arbeidsstyrkens kompetanser og målet om høy yrkesdeltakelse. 

Sistnevnte tema omfatter også frafall i videregående opplæring. Kapittelets hovedformål er å 

beskrive arbeidslivets kompetansebehov, slik det kan leses ut av departementenes tekster, i et 

perspektiv som gjør beskrivelsen anvendelig som grunnlag for analyse av læreplanene og 

grunnopplæringens formål. Drøftingen bygger på formulering av syv kompetansetyper. Til 

sist i kapittelet drøftes grunnopplæringens verdigrunnlag. 

Kapittel 7 gir en kort oppsummering av studien og peker fremover mot behovet for videre 

forskning på dette feltet.  
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2. Problemstilling og forskningsspørsmål  

Dette kapittelet beskriver bakgrunnen for oppgavens problemstilling og hvorfor den er 

samfunnsmessig relevant. Kapittelet utdyper også valget av forskningsspørsmål og hvorfor de 

er faglig interessante. I siste del av kapittelet omtales noen sentrale politikkområder og 

nøkkelord. Det gis også en begrunnelse for hvorfor studien har en eksplorerende karakter. 

  

2.1 Om valg av problemstilling 

Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet er vedvarende sentrale mål for den økonomiske 

politikken, og er betraktet som avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn 

(Finansdepartementet, 2019b). I Norge forsvinner om lag 10 prosent av arbeidsplassene hvert 

år, og om lag like mange kommer til. I tillegg skifter mange jobb (Finansdepartementet, 

2017). En godt utdannet og kompetent arbeidsstyrke er nødvendig for å utvikle kunnskap og 

innovasjoner (Finansdepartementet, 2019b).  

Nærings- og fiskeridepartementet (2019) skriver at kompetansebehovet varierer med næring 

og bransje. «Det innebærer at myndighetenes tilnærming må favne bredt og bidra til å dekke 

mange typer kompetansebehov. Grunnlaget for dette legges gjennom hele utdanningsløpet» 

(s. 122).  

Med bakgrunn i ovennevnte er studiens problemstilling;  

«Hvordan forbereder grunnopplæringen til arbeidslivet?» 

Retten til utdanning og retten til arbeid står sentralt i vårt samfunn, den er grunnlovsfestet. Av 

§ 109 fremgår det at alle har rett til utdanning, og at statlige myndigheter skal sikre tilgang til 

videregående opplæring (Grunnlova, 1814). Det offentlige har også en plikt til å forsørge de 

som ikke kan forsørge seg selv. Av § 110 fremgår at statlige myndigheter skal legge til rette 

for at alle arbeidsføre mennesker kan leve av sitt arbeid eller virksomhet. «Den som ikkje 

sjølv kan forsyte seg, har rett til stønad frå det offentlege» (Grunnlova, 1814). Det er planlagt 

et lineært utdanningsløp for ungdom, i den forstand at grunn- og videregående opplæring 

bygger på hverandre og ligger til grunn for senere deltakelse i arbeidslivet. Lovverket er et 

sterkt virkemiddel mot målet om en kompetent arbeidsstyrke og høy sysselsetting. Denne 

studien ser nærmere på hvordan opplæringslovens formålsparagraf og utvalgte læreplaner er 

formulert for å forberede til arbeidslivet. Det gjør problemstillingen særlig samfunnsrelevant.  
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2.2 Mer om forskningsspørsmålene  

 

De tre forskningsspørsmålene søker å opplyse problemstillingen og dermed utvide 

kunnskapsgrunnlaget. De to siste spørsmålene bygger på det første. 

Det første forskningsspørsmålet er: 

Hvilke arbeidslivsrelaterte mål og kompetansebehov finner vi i politiske styringsdokumenter? 

I mangel av forhåndsdefinerte utvalgs- og kvalitetskriterier (Erstad, Amdam, Arnseth & 

Solseth, 2014) er første del av empirien en gjennomgang av et utvalg meldinger og 

budsjettproposisjoner til Stortinget med sikte på å kartlegge kompetanser omtalt i disse 

tekstene. Budsjettene publiseres årlig, mens meldinger kommer relativt hyppig, men med 

ujevne mellomrom. Dokumentene omtaler den økonomiske utviklingen, aktuelle 

utdanningspolitiske spørsmål og «trender i tiden» vedrørende arbeidslivets kompetansebehov, 

sett med myndighetens øyne.  

Det andre forskningsspørsmålet er:  

Hvilke spor av arbeidslivsrelaterte mål og kompetansebehov finner vi i formålsparagrafen og 

utdypende forskrifter? 

Opplæringslovens § 1-1 inneholder både mål om hva elevene skal lære og hvordan skolen 

skal jobbe (Opplæringslova, 1998). Sentralt i paragrafen står skolens brede samfunnsmandat, 

målet om å både danne og utdanne. For denne studien er det interessant å se hvordan 

arbeidslivet i særdeleshet omfattes av formålet, siden utdanningssystemet knyttes så tett til 

arbeidslivet gjennom departementenes dokumenter til Stortinget. Studien omfatter også 

forskrifter som utdyper verdigrunnlaget i formålsparagrafen.  

Det tredje forskningsspørsmålet er: 

Hvilke spor av arbeidslivsrelaterte mål og kompetansebehov finner vi i læreplaner for fag? 

Der formålsparagrafen og tilhørende forskrifter er overordnede styringsdokumenter, skal 

målene og verdiene som der uttrykkes gjenspeiles i læreplanene. Skolens kunnskapsinnhold er 

definert i form av fag, mange av dem teoretiske med aner tilbake til et «moderfag» ved 

universitetet (Imsen, 2011). Arbeidslivet har andre måter å uttrykke sine kompetansebehov 

på. Innen yrkesfagene er et fag en avgrensning av et arbeidsfelt (Nyen & Tønder, 2014). Dette 

er bakgrunnen for tredje forskningsspørsmål og gjør det faglig interessant.  
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2.3 Noen sentrale politikkområder, nøkkelord og avgrensing 

Noen begrep er spesielt sentrale i studien, og utdypes i dette kapittelet. Videre omtales 

studiens avgrensning i dette kapittelet. 

Grunnopplæring og målgruppen ungdom 

Grunnopplæringen er en betegnelse for det tretten år lange opplæringsløpet som omfatter ti-

årig grunnskole og tre-årig videregående opplæring. Retten og plikten til opplæring varer til 

eleven har fullført det tiende skoleåret (Opplæringslova, 1998, § 2-1). Ungdom som har 

fullført grunnskolen, har etter søknad rett til tre års videregående opplæring på heltid. Retten 

gjelder ut det skoleåret som tar til det året eleven fyller 24 år (Opplæringslova, 1998, § 3-1). 

Denne studien omfatter 8.-10. trinn, kalt ungdomstrinnet. Innholdet i opplæringen på dette 

trinnet er spesielt interessant for videre utdannings- og yrkesvalg. Ungdom er målgruppe for 

studien. Studien omfatter primært de yrkesfaglige utdanningstilbudene i videregående 

opplæring. Avlagt fag- eller svennebrev er høyeste nivå for utdannelsene, etter avsluttet 

grunnopplæring skal fagarbeideren derfor være yrkesforberedt.   

Arbeidsliv og sysselsetting 

Arbeidsmarkedspolitikken inngår i den bredere sysselsettingspolitikken som omfatter og 

definerer rammebetingelsene for arbeidsmarkedet (Regjeringen, 2018). 

Sysselsettingspolitikken er nærmere omtalt i det årlige nasjonalbudsjettet. Med arbeid menes i 

denne studien lønnet arbeid. Statistisk sentralbyrå bruker begrepet sysselsatt: 

Personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka/-dagen, samt 

personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet 

permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militærtjeneste regnes som sysselsatte. Sysselsatte er 

summen av lønnstakere og selvstendig næringsdrivende (eiere). Ufrivillig helt permitterte, med en 

sammenhengende varighet på inntil 3 måneder, blir regnet som sysselsatte, midlertidig fraværende. 

(Statistisk sentralbyrå, 1980) 

 

Betegnelser på styringsdokumentene 

Både stortingsmeldinger, budsjettproposisjoner, lovverk og læreplaner kan betraktes som 

politiske styringsdokumenter. For å forenkle blir stortingsmeldinger og budsjettproposisjoner 

i denne studien omtalt som politiske styringsdokumenter, mens lovverk og forskrifter blir kalt 

juridiske styringsdokumenter.  
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2.4 Om tidligere forskning på temaet «grunnopplæringen og arbeidslivet» 

 

På grunn av arbeidslivets viktige rolle i samfunnet har arbeidsmarkedspolitikken store 

grenseflater mot andre politikkområder, slik som utdanningspolitikken, næringspolitikken, 

likestilling og ikke-diskriminering (Arbeids- og sosialdepartementet, 2018). Relasjonen 

mellom grunnopplæringen og arbeidslivet er et mindre utforsket område: 

 

- 1992: Forskerne Halvorsen og Olsen fra Universitetet i Bergen viser til endringer i 

samfunnet, og at alle idéelt sett skal ha arbeid og kvalifikasjoner som gir personlig 

utvikling og evne til å delta i demokratiseringen av samfunnet og på arbeidsplassen. 

De mener fokuset er lagt på økonomisk vekst og omstilling, og etterlyser et flerfaglig 

samarbeid på feltet (Halvorsen & Olsen, 1992, s. 13).  

- 2008: En nordisk forskergruppe fikk i oppgave å se på hvordan vi kan få flere 

ungdommer til å fullføre utdanning etter grunnskolen. Rapporten viser til at det kun 

foregår begrenset temaoverskridende samarbeid blant forskere knyttet til ungdoms-, 

utdannings- og arbeidsmarkedsspørsmålene, både innad i og mellom de respektive 

land, til tross for høy politisk prioritet (Oloffson & Panican, 2008, s. 13).  

- 2014: En forskergruppe fra Universitetet i Oslo fikk i oppgave å gå gjennom 

policydokumenter og prosjekter som tar opp fremtidige kompetansebehov og 

konsekvensene av dem for grunnskolens innhold og rolle. Forskergruppen viser til at 

det var utfordringer med arbeidet, først og fremst fordi det ikke forelå et systematisk 

kunnskapsfelt med klare avgrensninger. De anså det derfor ikke som mulig å foreta en 

sammenstilling av kunnskap om utvikling og vurdering av kompetansene basert på 

forhåndsdefinerte utvalgs- og kvalitetskriterier (Erstad, Amdam, Arnseth & Solseth, 

2014, s. 7–8).  

 

Med dette som utgangspunkt er det for denne studien utarbeidet et kunnskapsgrunnlag basert 

på aktuelle temaer og problemstillinger knyttet til studiens problemstilling. Dette blir 

presentert i kapittel 4. Temaene utdypes ytterligere med drøftingene i kapittel 6. Før 

kunnskapskapittelet følger en presentasjon av studiens forskningsopplegg. 
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3. Forskningsopplegg – Metoder og utvalg av tekstmateriale  

 
Dette kapittelet utdyper forskningsopplegget og metodevalget. Beskrivelsen bygger på 

omtalen i kapittel 2, der problemstillingen og de tre forskningsspørsmålene blir presentert. I 

kapittel 3.1 gis det en beskrivelse av studiens design. I de påfølgende kapitlene redegjøres det 

for metodevalget og utvalget av dokumenter og tekster. Videre gis det vurderinger av studiens 

validitet og refleksjoner knyttet til forforståelse. Kapittelet avsluttes med en samlet oversikt 

over studiens innhold.  

3.1 Forskningsdesign – Fra spørsmål til materiale og metode 
 

For å få mer kunnskap om problemstillingen og forskningsspørsmålene er det valgt et 

kvalitativt forskningsdesign, omtalt som innholdsanalyse. Nøkkelmaterialet i studien er et 

utvalg offentlige dokumenter utarbeidet av sentrale myndigheter.  

Det er flere grunner til at et kvalitativt forskningsdesign er formålstjenlig for denne studien. 

Med et kvalitativt forskningsdesign kan studien basere seg på få utvalgte enheter, der det er 

mulig å gå i dybden og få frem kunnskap på områder som er mindre utforsket. Videre åpner 

metoden for fleksibilitet, ved at datainnsamlingen ikke er fast strukturert på forhånd (Bryman, 

2016).  Studiens formål er å få mer kunnskap om hvordan grunnopplæringen tar opp i seg 

arbeidslivets kompetansebehov og forbereder ungdom for arbeidslivet.  

Forskere bruker ulike begreper knyttet til metoden innholdsanalyse. Befring skiller mellom 

litteratur- og metastudier og dokumentanalytisk design. Det sistnevnte omfatter skriftlige 

kilder, for eksempel skoledokumenter som lover og læreplaner, utredninger og 

stortingsdebatter (Befring, 2015). Thagaard bruker begrepet dokumentanalyse, også kalt 

innholdsanalyse, og mener det er hensiktsmessig å bruke betegnelsen dokumentanalyse i 

studier som er basert på tekster skrevet for andre formål enn et forskningsprosjekt (Thagaard, 

2013). I denne studien analyseres et utvalg tekster i utvalgte offentlige dokumenter. For å 

belyse og drøfte problemstillingen og forskningsspørsmålene har jeg valgt å bruke begrepet 

innholdsanalyse. 

Krippendorf (2019) definerer innholdsanalyse som «[...]a research technique for making 

replicable and valid inferences from texts (or other meaningful matter) to the contexts of their 

use» (s. 24). Innholdsanalyse tillater analyse av relativt ustrukturerte data, med tanke på å 

utforske meninger, symbolske kvaliteter og uttrykksfullt innhold. Analyserer vi tekster om 



8 
 

samme tema uavhengig av medium og med fokus på innholdet sett i forhold til dets funksjon, 

kan resultatene av analysene sammenlignes og analyseres kvalitativt (Krippendorf, 2019). Det 

er denne metoden som brukes i denne studien, og som figur 3.1 illustrerer.  

 

Figur 3.1: Modell for analyse av samme fenomen i ulike dokumenter (Krippendorf, 2019, s. 99). 

Figuren illustrerer gangen i arbeidet med å analysere samme tema i ulike utvalgte medier, der resultatene av 

analysene sammenlignes og analyseres kvalitativt med ulike resultater.  

Kvalitative metoder bygger på teorier om fortolkning, dvs. en hermeneutisk tilnærming (Fay, 

1996). Hermeneutiske fagtradisjoner er knyttet til analyse og fortolkning av tekster i en 

sirkulær og interaktiv prosess, der man veksler mellom forforståelse og innhenting av nye 

erfaringer. Leseren kan gå frem og tilbake mellom tekstene, oppnå dypere forståelse, se nye 

elementer og knytte innholdet sammen. Dette har vært en sentral arbeidsmåte i denne studien. 

Metoden har i tillegg til dypere egen forståelse av tekstene, gitt mulighet for å utforske 

hvordan innholdet kan tolkes av ulike aktører. For eksempel kan en tenke at aktørene i skolen 

og arbeidslivet vil forstå og tolke innholdet i formålsparagrafen og læreplanene ulikt. Skolens 

mål er å danne og utdanne, arbeidslivets mål er produksjon og verdiskaping. 

Holisme er en filosofisk eller vitenskapsteoretisk retning der tenkingen knytter seg til at man 

ikke tror på én enkelt virkelighet, fordi helheten er mer enn summen av delene (Fay, 1996). 

Tanken er at et systems egenskaper ikke kan forklares eller bestemmes ut fra de enkelte 

komponentene alene, fordi samfunnet rundt påvirker tolkningen og forståelsen. Denne studien 

bygger på en slik tilnærming. Dokumentene i studien er alle deler av en helhet. Gjennomgang 

av et dokument etterlater et inntrykk av hvordan grunnopplæringen møter arbeidslivets 

kompetansebehov. Helheten etterlater et annet inntrykk.  
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Kvalitative metoder egner seg til eksplorerende og hypotesedannende studier. «Selvsagt er 

studier i den induktive enden av skalaen, dvs. eksplorerende og empiridrevne (Tjora, 2017, s. 

24) nødvendige, ikke minst på områder hvor det er gjort få studier fra før» (Vassenden, 2018). 

Vi kan finne trekk av det som omtales som grounded theory i denne tilnærmingen (Bryman, 

2016; Mjøset, 2007). Generalisering er for denne studien ikke et selvstendig mål, men å finne 

et grunnlag for å kunne utforske videre. Denne studiens mål er økt innsikt i et mindre 

utforsket tema, og problemstillingen og forskningsspørsmålene er derfor relativt vidt 

formulert. Eksplorerende forskningsdesign baserer seg på ustrukturerte observasjoner. 

Observasjonene i denne studien er ustrukturerte i den forstand at kildematerialet ikke var klart 

ved oppstart av studien. Utvalget av dokumenter ble derimot gjort gjennom systematiske søk. 

Eksplorerende design kan brukes som forstudie til større undersøkelser (Bryman, 2016). Et 

annet kjennetegn ved eksplorerende forskningsdesign er at studien blir en kontinuerlig 

læringsprosess. Hermeneutiske og holistiske prosesser åpner for dette. 

Denne studien er todelt. Første del knytter seg til analyse av tekstene i styringsdokumenter fra 

tre departementer med henblikk på å finne beskrivelser av arbeidslivsrelaterte mål og 

kompetansebehov. Kategorisering av innhold er én av flere måter å definere enheter når man 

ønsker å foreta en innholdsanalyse (Krippendorff, 2019). Som det fremgår av kapittel 4 er 

innholdet i grunnopplæringen fagbasert. Flere av departementenes tekster knytter seg til 

utviklingen i arbeidslivet, det innebærer behov for å kategorisere tekstene i et perspektiv som 

gjør dem anvendelig som grunnlag for videre analyse. Der fag ikke er beskrevet er det 

utarbeidet begreper. Begrepsanalyse er ikke en bestemt og klart definert metode. Begreper må 

klargjøres indirekte ved å studere hvilke uttrykk de får. Ulike fremgangsmåter kan benyttes, 

og det kan skilles mellom ulike typer begreper (Opdal, 2008). Praktiske begreper refererer 

ikke til sansbare kvaliteter, men til funksjoner med tilhørende intensjoner. Arbeidslivets 

kompetansebehov kan omfattes av denne kategorien. Begrepene i denne studien inngår i 

drøftingsdelen i kapittel 6.  

I andre del av studien blir begrepene brukt som grunnlag for analyse av grunnopplæringens 

formålsparagraf og utvalgte læreplaner. Vi finner beskrivelser av fremtidens 

kompetansebehov i flere forsknings- og utredningsarbeider (Knain, 2005; Erstad et al., 2014; 

NOU 2015: 8, 2015; NOU 2018: 2, 2018). Det ikke er mulig å gi sikre svar på fremtidens 

kompetansebehov. Hensikten med å bruke politiske styringsdokumenter som 

referansegrunnlag, er at studien da i sin helhet bygger på dokumenter fra offentlige 

styringsorganer, noe som forventes å gi en konsistens i beskrivelsene. Sentrale myndigheter er 
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representert både ved Stortinget, flere fagdepartementer og underliggende etater. Organene 

har ulike roller og prioriteringer som kan gjenspeiles i tekstene i dokumentene.  

3.1.1 Studiens faser  

 

Studien gjennomføres i tre faser, illustrert i figur 3.1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2: Studiens planlagte forskningsdesign 

Første fase omfatter det første forskningsspørsmålet, noe som er illustrert gjennom boksene 

betegnet med henholdsvis Sysselsettings- og arbeidsmarkedspolitikk og utdanningspolitikk. 

Dokumentene fra departementene som utarbeider politikkområdene, gir styringssignaler og 

beskrivelse av kompetanser som er forventet å speiles i grunnopplæringens formålsparagraf 

og læreplaner, som er materialet for innholdsanalysen i andre fase. Drøftingsdelen utgjør den 

tredje fasen av studien. Pilene illustrerer forventet sammenheng mellom dokumentene. Den 

første gjennomgangen og analysen av dokumentene i kapittel 5, gjorde det tematisk 

hensiktsmessig å bytte om på forskningsspørsmål 2 og 3 i drøftingen i kapittel 6.  
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3.2 Mer om fremgangsmåten og begrunnelsen for tekstutvalget 
 

 

Dette kapittelet gir en nærmere beskrivelse av de valg og utvalg som er foretatt i forbindelse 

med studiens ulike faser. I kapittel 3.2.1 begrunnes utvalget av dokumenter og tekster, kapittel 

3.2.2 beskriver studiens reliabilitet og validitet, og i kapittel 3.2.3 kommenteres min 

forforståelse. Kapittel har 3.2.4 en tabell som gir en samlet oversikt over studiens tekstutvalg.  

3.2.1 Utvalg av dokumenter og tekster 

 

I dette kapittelet begrunnes utvalget av dokumenter, tekster og tema knyttet til hvert av 

forskningsspørsmålene. Dette utgjør studiens empiri.  

Første forskningsspørsmål – fagdepartementenes tekster til Stortinget 

Dette spørsmålet søker svar på hvilke arbeidslivsrelaterte mål og kompetansebehov vi finner 

beskrevet i politiske styringsdokumenter. Som beskrevet i kapittel 2.4 er det ikke utarbeidet 

en sammenstilling av kunnskap om utvikling og vurdering av fremtidens kompetanser basert 

på forhåndsdefinerte utvalgs- og kvalitetskriterier (Erstad et al., 2014, s. 7–8). Erstad et al. 

løste dette gjennom en inkrementell tilnærming i sin studie. Først så de til internasjonale 

oversikter over policyinitiativ og dokumenter for å kunne beskrive og klargjøre sentrale 

begreper. Deretter søkte de i databaser for å finne aktuelle rammeverk og beskrivelser som 

grunnlag for å beskrive fremtidens kompetanser (s. 8). Fremgangsmåten i denne studien 

bygger på samme tilnærming, første fase knytter seg til å finne aktuelle kompetanser for 

videre analyse.  

For å få en operativ beskrivelse av arbeidslivets kompetansebehov som kan relateres tett til 

innholdet i den norske grunnopplæringen er det for denne studien valgt ut ni 

stortingsmeldinger og budsjettbudsjettproposisjoner, heretter omtalt som politiske 

styringsdokumenter (se vedlegg 1). Dokumentene er utarbeidet av henholdsvis 

Finansdepartementet som ansvarlig for sysselsettingspolitikken, Arbeids- og 

sosialdepartementet som ansvarlig for arbeidsmarkedspolitikken, og 

Kunnskapsdepartementet, som er grunnopplæringens fagdepartement. Utvalget er gjort etter 

et søk på samtlige meldinger fra de tre departementene fra Stortingssesjonen 2015–2016 og 

frem til årsskiftet 2019/2020. Valget av periode har sammenheng med at stortingsmeldingen 

om fagfornyelse ble lagt frem i 2016. Den utgjør et sentralt grunnlag for innholdet i 

grunnopplæringen i årene fremover. Videre er budsjettproposisjonene for året 2020 valgt ut, 
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de gir oppdaterte beskrivelser til Stortinget. I tekstene har jeg forventet å finne beskrivelser 

knyttet arbeidslivsrelaterte mål og kompetansebehov med konsekvenser for 

grunnopplæringen. Studien av tekstene startet med søk gjennom alle dokumentene etter 

bestemte søkeord for å finne relevante beskrivelser (se vedlegg 2). Søkeordene springer ut av 

de respektive sektorenes terminologi. De utvalgte departementene betraktes som 

sektorovergripende, fagdepartementene vil kunne ha mer presise beskrivelser knyttet til 

kompetansebehovet i ulike sektorer og bransjer. De er ikke omfattet av denne studien. 

Tekstene fra denne fasen av studien er brukt som grunnlag for å utforme beskrivelser av 

arbeidslivets kompetanser. Arbeidslivets kompetanser har jeg kategorisert i syv grupper, 

omtalt som kompetansetyper. Det er ikke mulig rent empirisk å avgjøre om kompetansetypene 

er dekkende. Ved å se til andres forsknings- og utredningsarbeid har det imidlertid vært mulig 

å se om og eventuelt på hvilken måte de overlapper eller utfyller andre beskrivelser.  

Andre forskningsspørsmål – grunnopplæringens formål 

Denne delen av analysen har som mål å se hvilke spor vi finner av arbeidslivsrelaterte mål og 

kompetansebehov i formålsparagrafen og utdypende forskrifter. Spørsmål om formål kan 

besvares relativt enkelt ved å lese formålsparagrafen, tilhørende forskrifter nyanserer bildet. 

Spørsmålet ses imidlertid i en større sammenheng og knyttes til tidligere forskning om 

skolens verdigrunnlag. Strømnes (1971) analyserte fremlegget til Normalplanen for 

grunnskolen, deler av analysen knyttet seg til samsvaret mellom formålsparagrafens innhold 

og målsettingen i de ulike fagene. I den studien kategoriserte han formålsparagrafen i 3: 

kulturarven, eleven og samfunnet. Deretter analyserte han innholdet i utvalgte læreplaner i 

relasjon til formålets tredeling. Bostad – utvalget (NOU: 2007: 6) fikk i oppdrag å se på 

formålet med grunnopplæringen, utvalget kategoriserte de nordiske landenes 

formålsparagrafer i tre: samfunnsperspektivet, individperspektivet og institusjonsperspektivet. 

De fant at tekstene ikke kunne knyttes direkte til hvert perspektiv, det var glidende overganger 

og ikke alltid like tydelig hvilket perspektiv som var utgangspunkt for hvert avsnitt. Det gjaldt 

også den norske formålsparagrafen. Utgangspunktet for denne studien er også en 

kategorisering av tekstene i formålsparagrafen og tilhørende forskrifter. I denne studien er det 

skilt mellom humanistiske verdier samt økonomisk nytte og arbeidslivsperspektiv.  

Til grunn for den empiriske undersøkelsen knyttet til det andre forskningsspørsmålet ligger tre 

dokumenter. Det ene er Opplæringslovens § 1-1 som omtaler grunnopplæringens formål 

(Opplæringslova, 1998). De to andre dokumentene er en utdyping av verdigrunnlaget i 
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opplæringsloven, «Generell del av læreplanen» (Kirke-, utdannings- og 

forskningsdepartementet, 1996) og «Overordnet del – verdier og prinsipper for 

grunnopplæringen» (Regjeringen, 2017). De to sistnevnte dokumentene er del av 

læreplanverket og har forskriftstatus. I denne delen av analysen var målet å finne tekster og 

begrep som kan knyttes til arbeidslivets kompetansebehov slik det fremkommer etter analysen 

omkring første forskningsspørsmål.  

Dokumentene har ulik tidsrytme, noe som har komplisert arbeidet. Forskriften Generell del av 

læreplanen er fra 1993 (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1996). Den 

gjeldende opplæringsloven trådte i kraft i 1998, mens § 1-1 som omhandler gjeldende formål, 

er fra 2008 (Opplæringslova, 1998). Læreplanverket som kom i 1993 omfattet også prinsipper 

og retningslinjer for opplæringen, disse ble revidert i 2006 (Utdanningsdirektoratet, 2015b). 

Overordnet del ble vedtatt i 2017 (Regjeringen, 2017), og erstattet Generell del av læreplanen 

fra høsten 2020. I samme tidsperiode har det vært flere reformer og større omlegginger av 

grunnopplæringen, noe som har medført innføring av nye fag og endrede læreplaner. Disse er 

Reform 94, Reform 97, Kunnskapsløftet 06 og Fagfornyelsen 2020.  

Analysen av dokumentene bygger på kompetansetypene utarbeidet på bakgrunn av første 

forskningsspørsmål. I tillegg drøftes grunnopplæringens formål i et større verdiperspektiv.  

Tredje forskningsspørsmål – utvalg av og innhold i utvalgte læreplaner 

Første skritt i denne delen av analysen var å finne ut hvilke læreplaner som kunne belyse 

problemstillingen før neste fase, som besto av en analyse av læreplanenes formål og innhold. 

Metoden minner om den vi finner hos Luimes og Karseth (2018). De viser til utfordringer 

knyttet til beskrivelsen av hva som kan betraktes som fag på ungdomstrinnet som forbereder 

til arbeidsliv og yrkesfag. De brukte en hermeneutisk metode i gjennomgangen av fire 

utvalgte læreplanverk for å finne mulige tema og fag, deretter å foreta analysen av de utvalgte 

fagene.   

Et viktig utvalgskriterium for valg av læreplaner i denne studien var å kartlegge mål og 

innhold knyttet til arbeidslivets kompetansebehov. Videre var det et kriterium at faget var 

obligatorisk, siden det har vært et premiss for studien at «alle skal med». Studien er ute etter 

det generelle, ikke det spesielle. På videregående nivå kan elevene velge både studieretning 

og programfag. To av læreplanene er likevel gjennomgående, i tillegg er det valgt en læreplan 

for et spesifikt yrkesfag. Fem fag ble valgt ut. Samfunnsfaget ble valgt ut fordi 
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opplæringsloven omfatter formuleringer knyttet til målet om deltakelse i samfunns- og 

arbeidsliv (Opplæringslova, 1998, § 1-1). Samfunnsfaget er gjennomgående for hele 

grunnopplæringen. Faget utdanningsvalg er tatt med fordi skolen skal gi elevene et grunnlag 

innenfor mange fagområder med henblikk på senere valg av yrke (Kunnskapsdepartementet, 

2016b). Valg av yrke er av betydning både for elvenes motivasjon for opplæringen og for å 

dekke arbeidslivets kompetansebehov. Faget kunst og håndverk ble valgt fordi spørsmål om 

forholdet mellom teori og praksis i opplæringen er reist i flere sammenhenger. Med håndverk 

som en integrert del av faget, var dette et nærliggende læreplanvalg. På videregående nivå er 

felles programfag Vg1 bygg og anleggsteknikk valgt ut. Bygg og anlegg er bransjer som har 

en sterk forankring i arbeidslivet, blant annet gjennom bruk av lærlingeordningen som en 

rekrutteringsvei (Høst, H., Reegård, K., Reiling, R. B., Skålholt, A. & Tønder, A. H., 2015). I 

tillegg er læreplanene for felles programfag Vg1 samt yrkesfaglig fordypning valgt. Med 

fagfornyelsen kom endret tilbudsstruktur og nye læreplaner fra høsten 2020. Endringene er 

kommentert i analysen der det er relevant. 

Neste skritt i analysen knytter analysen av formål og innhold til læreplanene for fagene. Med 

utgangspunkt i problemstillingen relateres primært læreplanenes beskrivelse av formål og 

fagenes hovedområder til beskrivelsen av arbeidslivets kompetansebehov, slik det fremstår 

etter gjennomgangen av det første forskningsspørsmålet. Læreplanenes beskrivelse av de 

grunnleggende ferdighetene og en analyse av kompetansemålenes formuleringer kunne også 

vært tatt med. En full analyse av hele innholdet i alle læreplanene ligger imidlertid utenfor 

denne studiens rammer. Der det er formålstjenlig er imidlertid også disse temaene 

kommentert, for eksempel blir verbbruken i kompetansemålene kommentert. Det samme 

gjelder fagenes timefordeling og eksamensform.  

3.2.2 Validitet og reliabilitet 

 

Fortolkning har en sentral plass i kvalitativ metode, og forskningens troverdighet og 

overførbarhet er derfor avhengig av at grunnlaget kunnskapen hviler på gjøres eksplisitt 

(Thagaard, 2013). Fokus på forskningens legitimitet innebærer en nytenkning omkring 

begrepene reliabilitet, validitet og generalisering (Denzin & Lincoln, 2005a:21, referert i 

Thagaard, 2013). 

Reliabilitet knytter seg til datamaterialets gjennomsiktighet og pålitelighet. God reliabilitet 

kommer til utrykk ved at studien er transparent, og at det er mulig for leseren å forstå hvordan 

https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/browse?value=H%C3%B8st,%20H%C3%A5kon&type=author
https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/browse?value=Reeg%C3%A5rd,%20Kaja&type=author
https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/browse?value=Reiling,%20Rune%20Borgan&type=author
https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/browse?value=Sk%C3%A5lholt,%20Asgeir&type=author
https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/browse?value=T%C3%B8nder,%20Anna%20Hagen&type=author
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forskeren har tenkt og analysene er gjennomført. Dette knytter seg særlig til undersøkelsens 

data, hvordan de er samlet inn, hvilke data som brukes, og hvordan de behandles (Bryman, 

2016). Dokumentene i denne studien har høy pålitelighet, i den forstand at de er skrevet og 

publisert av offentlige myndigheter og er originaldokumenter. Analysene har en høy grad av 

etterprøvbarhet, leseren kan finne de samme tekstene som her er valgt ut, og selv tolke dem. 

Dette styrker oppgavens reliabilitet. En svakhet ved studien kan knyttes til at denne studien 

bygger på et utvalg dokumenter og tekster. Videre kan tekstene være ufullstendig sitert og 

feiltolket. Dette svekker studiens reliabilitet. 

Validitet angir datamaterialets gyldighet for de problemstillingene som skal belyses. Det er 

flere mål for å vurdere validitet, men er i hovedsak et spørsmål om funnene er troverdige. 

Rogers, Malancharuvil-Bjerkes, Mosley, Hui og O’Garro (2005) har gjennomgått forskning 

knyttet til tekstanalyse, spesielt diskursanalyse, og beskriver hvordan forskerne har ulike 

fremgangsmåter. Rogers et al.’s kritikk er i stor grad rettet mot forskernes manglende 

metodebeskrivelser, herunder valg og analyse av kilder, forskernes forforståelse osv., noe som 

er helt essensielt for å kunne vurdere studienes validitet. Denne studien knytter seg til hvordan 

grunnopplæringen forbereder til arbeidslivet, og retter seg mot tekster i utvalgte dokumenter. I 

utgangspunktet krever problemstillingen en presis definisjon av begrepene som er brukt. 

Særlig arbeidslivets kompetansebehov står sentralt. Denne studien bygger på beskrivelsen av 

kompetansebehov slik de er tolket ut av stortingsmeldinger og proposisjoner, og slik de er 

tolket og omformulert til kompetansetyper i videre analyser av grunnopplæringens formål og 

læreplaner. Det er usikkerhet knyttet til om dette er en korrekt beskrivelse, også fordi 

arbeidslivets kompetansebehov i seg selv er usikre. I utgangspunktet er hele 

grunnopplæringen viktig for unges deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, og denne studiens 

avgrensing kan derfor svekke studiens validitet. Videre er beskrivelsene av arbeidslivet og 

dets kompetansebehov lite samlet i dokumentene. Det er i mindre grad presisert hva som skal 

omfattes av grunnopplæring, og hva som rettes mot andre utdanningsnivåer og målgrupper. 

Videre har alle sektordepartementene egne beskrivelser av sine spesifikke kompetansebehov, 

og disse dokumentene er ikke omfattet av denne studien. Studien omfatter ikke hvordan  

læreplanverket tolkes lokalt eller utøvelsen av opplæringen ved skolene. Dette kan svekke 

denne studiens validitet.  
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3.2.3 Forforståelse  

Forforståelsen omfatter både faglig relevant innsikt og fordommer (Befring, 2015, s. 110) og 

kan dermed bli utslagsgivende for valg og forståelse av tekstene. «Hansons tese» sier at all 

observasjon er «teori-ladet». Tesen beskriver hvordan det vi kan, eller tror vi vet, påvirker 

hvordan vi velger ut, oppfatter, tolker og forstår ny kunnskap. Tesen er derfor en kritikk av 

empirisme, og den sier at vi har teori først og erfaring etterpå. Gadamers begrep er noe videre 

enn Hansons, og omfatter også eventuelle fordommer og feilforestillinger (Ladyman, 2002; 

Fay, 1996).  

Gjennom min arbeidserfaring fra offentlig sektor har jeg hatt tett kontakt med en rekke 

aktører, i særdeleshet byråkrater som jobber med grunnopplæringen og partene i arbeidslivet. 

Dette har gitt meg mye kunnskap om hvordan utdanningssektoren og arbeidslivet samarbeider 

om organiseringen av og innholdet i grunnopplæringen. Dette er en styrke, valg av 

problemstilling springer ut av min kunnskap. På den annen side kan det hindre en objektiv 

tilnærming til problemstillingen, kunnskapskildene, de empiriske dataene og analysen av dem. 

Det er mer eller mindre uttalte spenninger i feltet mellom skole og arbeidsliv, noe som kan 

komme til syne både i diskusjoner om grunnopplæringens verdigrunnlag, organisering og valg 

av innhold. Professor i pedagogikk Gunn Imsen (2011) skriver at «Denne tosidigheten er ikke 

enkel. Det er ingen overdrivelse å si at kampen om hegemoniet mellom teori og vitenskap på 

den ene siden, og praksis på den andre, er en av fagets største utfordringer» (s. 86). Faget det 

refereres til er pedagogikk. Videre finnes det spenninger mellom aktørene som jobber i 

utdanningsfeltet. Befring (2015) setter dette i sammenheng med innebygde barrierer knyttet til 

de ulike aktørenes handlingsrom. Det er vanskelig å fastslå hvor sterk påvirkningen har vært 

på mine valg og analyser. Det finnes ingen standarder for objektivitet.  

De nasjonale forskningsetiske komitéene (2016) har utarbeidet forskningsetiske retningslinjer. 

Denne studien bygger på tidligere forskning, utredninger og dokumenter fra offentlige etater. 

Alt materialet er offentlig tilgjengelig. Med bakgrunn i mitt ståsted og forskningsetiske 

retningslinjer, er det utarbeidet en relativt detaljert beskrivelse av metoden samt 

kildehenvisninger. Studien er ikke oppdragsbasert og tematisk uavhengig. Problemstillingen 

er valgt for å gi mer kunnskap om sammenhengen mellom arbeidslivets kompetansebehov og 

innholdet i grunnopplæringen.  
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3.3 Oversikt over forskningsspørsmål, dokumentutvalg og tekster 
 

Tabellen under gir en samlet oversikt over studiens hovedinnhold og omfatter 

problemstillingene og forskningsspørsmålene. Videre angis antall dokumenter fra hvert 

sektorområde knyttet til departementene; mer informasjon fremgår av vedlegg 1. De andre 

dokumentene er kun vist til i litteraturlisten. Oversikten over søkeord viser hva som har vært 

fokus ved første gjennomgang av dokumentenes tekster.  

Tabell 1  

Forskningsdesign: Samlet oversikt over studiens problemstillinger, forskningsspørsmål og kilder 

 

Problem-

stilling 

Forskningsspørsmål  Dokumenter  Søkeord  

H
v

o
rd

an
 fo

rb
ered

er 

g
ru

n
n

o
p
p

læ
rin

g
en

 til arb
eid

sliv
et?

 

    Hvilke 

arbeidslivsrelaterte mål 

og kompetansebehov 

finner vi i politiske 

styringsdokumenter? 

 

- Finansdepartementet  

(3 dokumenter) 

 

- Arbeids- og 

sosialdepartementet  

(2 dokumenter) 

 

(Vedlegg 1) 

Entreprenørskap, 

Innovasjon, Teknologi, 

Lærebedrift, Lærling, 

Videregående- opplæring, 

Grunnskole, Skole, 

Grunnopplæring, 

Læreplan, Opplæring, 

Kompetanse og Utdanning 

(Vedlegg 2) 

Hvilke 

arbeidslivsrelaterte mål 

og kompetansebehov 

finner vi i politiske 

styringsdokumenter? 

 

- Kunnskapsdepartementet (4 

dokumenter) 

 

(Vedlegg 1) 

Entreprenørskap, 

Innovasjon, Teknologi, 

Lærebedrift, Lærling, 

Bedrift, Arbeidsmarked, 

Arbeidsliv og Kompetanse 

 

(Vedlegg 2) 

Hvilke spor av 

arbeidslivsrelaterte mål 

og kompetansebehov 

finner vi i 

formålsparagrafen og 

utdypende forskrifter? 

-Opplæringslovens § 1-1  

-Generell del  

av læreplanen  

-Overordnet del – Verdier og 

prinsipper for grunnopplæringen  

 

(Vedlegg 3) 

Entreprenørskap 

Innovasjon 

Teknologi 

Bedrift 

Arbeidsliv 

Arbeidsmarked 

Hvilke spor av 

arbeidslivsrelaterte mål 

og kompetansebehov 

finner vi i læreplaner for 

fag? 

 

Læreplaner i:  

- samfunnsfag 

- utdanningsvalg  

- kunst og håndverk  

- fellesfag programfag Vg1 bygg- 

og anleggsteknikk 

- yrkesfaglig fordypning 

 

(Vedlegg 3) 

Entreprenørskap 

Innovasjon 

Teknologi 

Bedrift 

Arbeidsliv 

Arbeidsmarked 
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4. Kunnskapsgrunnlag – Historisk utsyn og aktuell forskning 

 
Kapittel 4.1 starter med en beskrivelse knyttet til noen sentrale utviklingstrekk ved 

skolehistorien og laugstradisjonen, som begge er del av grunnopplæringens forhistorie. I 

tillegg inneholder kapittelet sentrale temaer fra nyere historie, knyttet til utdanningsreformene 

vi kjenner som Reform 94 og Kunnskapsløftet 06.  

I de neste kapitlene utdypes tre temaer som springer ut av historiefortellingen, og som er 

sentrale for studien. Det første temaet berører grunnopplæringens verdigrunnlag, og er en 

interessant tidsreise der opplæringens formål og de bakenforliggende verdispørsmålene har 

fulgt samfunnsutviklingen. Det andre temaet tar opp læreplanene som styringsdokumenter og 

organiseringen av innholdet i opplæringen i fag. Dette gir muligheter og utfordringer sett i 

relasjon til et arbeidsliv med til dels andre måter å uttrykke kompetansen på, og med en annen 

dynamikk. Tredje tema fokuserer på praktisk kunnskap og bedriften som opplæringsarena, et 

læringsperspektiv med uklar plass i sentrale deler av grunnopplæringen.  

Denne studien var i utgangspunktet tenkt å ha hovedfokus på den kvalitative siden av 

arbeidslivets kompetansebehov, der innholdet i opplæringen er det sentrale. Utfordringer 

knyttet til frafall i videregående opplæring er imidlertid et gjennomgående tema i 

dokumentene, og er derfor også omfattet av studien. Manglende gjennomføring i 

videregående opplæring er utfordrende for ungdommen, bedriftene og samfunnet, og er derfor 

tatt med som et fjerde tema. Temaene er hver for seg egne forskningsfelt, og omtalen er ikke 

uttømmende. I dette kapittelet er de lange linjene og enkelte overordnede utfordringer trukket 

frem. Formålet er å sette videre analyser og drøftinger inn i et større perspektiv. 

Fremstillingen kan betraktes som tre lag. Det første laget består av forhistorien, vi ser noen 

gjennomgående temaer som går inn i vår tid, slik som spenningene mellom skole og 

arbeidsliv. Det andre laget omfatter forhold som er felles for hele grunnopplæringen, slik som 

formålsparagrafen og organiseringen av innholdet av opplæringen i læreplaner og fag. Det 

tredje laget består av den delen av grunnopplæringen som kommer etter den obligatoriske, og 

fokuserer mer på praksisbasert opplæring, yrkesfagene og frafall i videregående opplæring.  

Kapittel 4.6 oppsummerer og knytter dette kapittelet til den empiriske delen av studien. 
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4.1 Historisk tilbakeblikk – Allmenndanning og laugstradisjoner 
 

Grunnopplæringen binder sammen historien om vidt forskjellige utdannings- og 

opplæringssystemer. Historien strekker seg helt tilbake til middelalderen og frem til i dag. 

Kirken og trosopplæringen utgjør en viktig tradisjon. På den bygger lærdomsskolen, med 

innføring av både klassiske og mer moderne fag. Mester- og laugstradisjonen, som vi kjenner 

gjennom yrkesfagene, vokste frem parallelt, men var basert på andre opplæringstradisjoner. 

Begge disse tradisjonene er med på å prege dagens grunnopplæring.  

Fra trosopplæring til lærdomsskole og enhetsskole  

Grunnlaget for etableringen av moderne, offentlige utdanningssystemer i den vestlige verden 

ble lagt på 1800-tallet. Statens kontroll over skolevesenet ble sentral (Thuen, 2017, s. 52–53). 

Enhetsskolen ble en merkesak for demokratiets utvikling, og i Norge ble folkeskolen innført 

gradvis med 1896, 1920 og 1936 som merkeår (Jarning, 2016, s. 242). Strukturelt besto dette 

prosjektet av to dimensjoner. For det første var målet å skape en enhetlig organisering, der 

alle skulle gå i samme skole fra de var 7 til de var 14 år. Hensikten var å utjevne geografiske 

og sosiale forskjeller. For det andre skulle de ulike nivåene i opplæringen henge sammen og 

bygge på hverandre, slik at fullført folkeskole åpnet for deltakelse i videre og høyere 

skolegang (Thuen, 2017, s. 93–94). På 1900-tallet ser vi en utvikling der felles skoleløp etter 

hvert omfattet både by og land, stadig flere aldersgrupper. Også det vi kjenner som  

yrkesfaglige utdanningstilbud ble omfattet av skolevesenet. 

Fra midten av 1800-tallet kom spørsmålet om skolens innhold opp til debatt, og begrepet 

allmenndannelse ble introdusert. Allmenndannelsen skulle bestå av både en åndelig og en 

materiell dimensjon (Thuen, 2017, s. 65). Nyhumanismens og religionens klassiske 

dannelsesidealer fra 1700-tallet måtte vike for en omlegging og nyorientering av innholdet 

(Thuen, 2018, s. 182). «Industrialisering og pengeøkonomi i Norge fra rundt 1850 skapte 

behov for skolegang som støttet utvikling av alminnelige kunnskaper og disiplin, før enkel 

opplæring i arbeid» (Jarning, 2016, s. 241). Det nye skoleinnholdet skulle utformes etter et 

encyklopedisk prinsipp, noe som tilsa fagbasert undervisning knyttet til noen hovedfelter 

innenfor samtidens vitenskaper. Kompetansebegrepet var ennå ukjent, men man var opptatt av 

hvilken nytte elevene hadde av skolekunnskapen og hvordan den kunne omsettes i praktisk 

handling (Thuen, 2017, s. 65). Man så til det materielle og egennyttige: jo mer utbytte den 

enkelte fikk av sitt arbeid, jo mer vekst i samfunnsøkonomien (Thuen, 2018, s. 183).  
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Fra håndverkslaug til fagopplæring 

Yrkesopplæringens historie kan føres tilbake til håndverkerne i middelalderen. Da de første 

katedralskolene ble etablert i Norge på 11–1200-tallet, fantes det mange håndverk. I Norge 

organiserte mesterne seg i laug andre halvdel av 1500-tallet). Rangordningen var lærling, 

svenn og mester. Laugene besluttet hvor mange lærlinger det var behov for i de enkelte 

fagene, og fastsatte kravene til faglige kvalifikasjoner. Mesteren bestemte når lærlingen hadde 

oppnådd den dyktighet som krevdes av en svenn. Urmakere, gullsmeder, hanskemakere, 

salmakere, glassmestere og malere var blant fagene som hadde lengst læretid. Da 

kongemakten ble styrket, ble laugenes innflytelse redusert. Fra midten av 1800-tallet ble det 

fritt for norske statsborgere som var fylt 21 år, å begynne næringsvirksomhet i håndverksfag, 

og også å ansette arbeidere. Håndverkerne begynte å organisere seg i foreninger som gikk på 

tvers av laugene. Ved inngangen til 1900-tallet ble det innført krav om at alle lærlinger som 

ønsket håndverksborgerskap, måtte avlegge svenneprøve (Bjørndal, 2005, s. 44-52).  

På 1800-tallet kom de første skolene som var beregnet på lærlinger. Fagene var praktisk 

regning, geometri og tegneøvelser. På den samme tiden vokste andre skoleslag frem innen 

handel, landbruk og husstell. De maritime utdanningene var eldre, mens kokkeutdannelsen 

kom først senere (NOU 2015: 8, 2015, s. 30). Fra århundreskiftet begynte endringene som 

senere gjorde fagopplæringen til en integrert del av ungdommens utdanningstilbud. Mesterne 

kunne ikke lenger gi lærlingene en allsidig og fullstendig opplæring frem til svenneprøve, slik 

den industrielle og teknologiske utviklingen krevde. Verkstedskolene ble etablert som en 

forløper til det som senere ble yrkesskoler (Bjørndal, 2005, s. 62-67). Fra 1930- tallet ble 

statens rolle omdefinert, med aktiv deltakelse i styringen av yrkesutdanningen. Den sterke 

politiseringen rundt yrkesutdanningen var knyttet til en kombinasjon av flere forhold av både 

økonomisk og sosial karakter. «Utbyggingen av en effektiv yrkesskole ble sett på som et 

viktig ledd i en bedre utnytting av arbeidskraften som knapp ressurs» (Jahnsen, 1977, referert 

i Halvorsen & Olsen, 1992, s. 258). Fagutdannelsen utgjorde etter hvert et mangfold av 

kveldskurs, dagkurs og lærlingeordninger. Fra 1940 ble opplæringen samordnet og gitt en klar 

organisatorisk oppbygging (Bjørndal, 2005, s. 72). Utdanningspolitiske problemstillinger 

knyttet til forlenget skolegang ble sett på som et viktig ledd i den demokratiske 

utjevningsprosessen. Videre ser vi «[...]oppbyggingen av et praktisk utdanningssystem som 

var prinsipielt jamstilt med den allmenne ‘bokskolen’» (Jensen, 1936, referert i Halvorsen & 

Olsen, 1992, s. 258). I etterkrigstiden har vi vært vitne til en videreutvikling med ytterligere 

integrasjon av alle skoleslagene, knyttet både til allmennutdanningen og yrkesfagene.  
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Fra fellesskole til dagens kunnskapsskole  

Med velferdsstat og overflodssamfunn etter 1960 fulgte framveksten av 

masseutdanningssystemet med videregående og høyere utdanning for en stadig større del av 

årskullene (Jarning, 2016, s. 241). Videregående opplæring for hele ungdomskullet ble et mål 

med ny lov om videregående opplæring i 1974, men målsettingen ble ikke realisert før på 

1990-tallet (NOU 2018: 15, 2018, s. 38). Reform 94 omtales både som en rettighets-, struktur- 

og forvaltningsreform, i tillegg til de endringene den medførte i innholdet i opplæringen 

(Kvalsund, Deichman-Sørensen & Aamodt, 1999, s. 21). Begrunnelsen for reformen knyttet 

seg blant annet til manglende kapasitet i skolesystemet til å fange opp den økende 

tilstrømningen av ungdom som ønsket videregående opplæring, et mangfoldig tilbud av 

grunnkurs som var til dels overlappende, og for dårlig gjennomstrømning (Blichfeldt et al., 

1996). Med reformen ble det satt nye mål for overgangssystemet, der det viktigste var å sikre 

alle 16–19 åringer rett til tre års videregående opplæring, og at denne skulle føre frem til enten 

studiekompetanse eller fag-/yrkeskompetanse. Alle elever, uavhengig av utdanningsprogram, 

skulle ha en kjerne av felles allmenne fag, og retten til opplæringen ble knyttet til en 

tidsbegrensning på fire år etter endt grunnskole, fem år for dem som fulgte yrkesfagenes 

hovedmodell (NOU 2018: 15, 2018, s. 38). Et viktig tiltak var innføringen av ett 

sammenhengende løp etter grunnskolen, først med to års skoleutdanning, etterfulgt av to års 

opplæring i bedrift (s. 20). Antall yrkesfaglige utdanningstilbud ble redusert fra 113 til 13. 

Fylkeskommunene fikk ansvaret for at rettighetene ble innfridd og opplæringen gjennomført. 

Tre år senere ble obligatorisk grunnskole utvidet til ti år for alle (Fauske, 2004, s. 360). En 

felles lov for hele grunnopplæringen ble vedtatt noen år senere.  

En ny reform, Kunnskapsløftet, ble innført i 2006 og omfattet hele grunnopplæringen. 

Reformen tok et helhetlig grep om grunnopplæringen og markerte en endelig 

sammensmelting av de ulike utdanningsnivåene (Karseth, Møller & Aasen, 2013, s. 13). 

Siden Reform 94 hadde man fått et bedre kunnskapsgrunnlag, gjennom både evalueringer, 

forskning og internasjonale undersøkelser som PISA. Bakgrunnen var også at: «Fremdeles 

gikk for mange ut av grunnopplæringen med for dårlige ferdigheter til å klare seg i et stadig 

mer kompetansekrevende arbeidsliv, og fremdeles avbrøt for mange unge videregående 

opplæring» (NOU 2018: 15, 2018, s. 41). Begrunnelsen for reformen ble knyttet til 

samfunnsmessige endringer og utdanningspolitiske ambisjoner, betydelige endringer i 

arbeidslivet som følge av kunnskapsøkonomien var én av dem. Klare nasjonale mål om en 

kunnskapsskole, individuelt tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter, kompetansemål i 
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læreplanene og tydelige krav til skoleeiere var blant de sentrale elementene (Karseth et al., 

2013, s. 234-235). Av interesse for denne studien er også at det skjedde en ytterligere 

sammenslåing av yrkesfaglige utdanningstilbud, og faget prosjekt til fordypning ble innført. 

Med et tydelig ansvar lagt på skoleeierne fulgte en større lokal valgfrihet rundt arbeidsformer, 

læremateriell og organisering av opplæringen (Regjeringen, 2020). Forskerne som evaluerte 

reformen påpeker at reformhastigheten både nasjonalt og internasjonalt hadde akselerert, og at 

reformene i sterkere grad enn tidligere kunne knyttes til internasjonale sammenligninger fra 

OECD og EU. Også Kunnskapsløftet må ses i dette lyset dette. Samtidig vises det til at 

reformer leves ut i kontekster der ulike aktører tolker og forstår endringene ut fra hva de anser 

som forståelig og gyldig. Forskerne påpeker at en utdanningsreform utvikles innenfor 

rammene av en forhandlingsstruktur. Noen endringer gis støtte, andre finner lite gjenklang. 

«Siden disse intensjonene ofte er formulert på et generelt nivå, forutsettes en administrativ 

oppfølging gjennom operasjonaliseringer og utvikling av strategier og virkemidler» (Karseth 

et al., 2013, s. 13). Den norske modellen for fag- og yrkesopplæring betegnes som en hybrid 

mellom en statsregulert skolemodell som i Sverige og en korporativ fagopplæringsmodell som 

i Danmark (Vogt, 2016, s. 289). 

Kort oppsummering 

Som vi har sett av denne historiske gjennomgangen, er det flere interessante temaer som kan 

knyttes til studiens problemstilling. Bak sammensmeltingen av de ulike 

opplæringstradisjonene har det ligget et mål om større likhet og integrasjon mellom 

målgrupper og skoleslag. Tidligere forskning viser til konsekvenser der den praktiske og 

yrkesfaglige delen av opplæringen har kommet i skyggen av den allmenndannende delen av 

opplæringen.  

Videre i dette kapittelet er det valgt ut tre temaer som sentrale for hvilken grunnopplæring vi 

får: verdigrunnlaget, organiseringen av opplæringen i læreplaner for fag, samt vektleggingen 

av praktisk kunnskap. Med innføringen av retten til videregående opplæring har også 

manglende gjennomføring blitt en sentral problemstilling, og omtales som eget tema 4.  
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4.2 Tema 1: Grunnopplæringens verdigrunnlag - Kultur, nytte og integrasjon 

 
Dette kapittelet omhandler grunnopplæringens formål og verdigrunnlag. Som det fremgår av 

den historiske fremstillingen i kapittel 4.1, ser vi spor tilbake til 1800-tallet da 

allmenndannelse kom på den utdanningspolitiske dagsorden. Dette kapittelet omhandler 

historiske sider ved formålsparagrafen. Kapittelet omtaler også verdivalg som har vært oppe 

til debatt, med mer eller mindre synlige avtrykk i formålsparagrafen. Samlet gir dette en 

bakgrunn for innsikt i viktige verdispørsmål knyttet til hva grunnopplæringen er til for.  

Formålsparagrafen gjennom tidene  

Helt fra vi fikk den første skoleloven i 1739 har grunnskolen hatt en overordnet plan for 

formål, men det var først med skoleloven av 1848 at formålet ble eksplisitt formulert. 

Skolemannen og pedagogen Moltke Bugge var opptatt av at skolen ikke bare skulle være en 

kunnskapsformidler (Tveit, 2007, s. 175-177). «Bugge var den som først uttalte en 

systematisk tanke om at nasjonsfelleskapet, i form av staten, måtte ha en samlet idé om og 

målsetting for hele undervisningsvesenet, fra elementærskole til lærerutdanning og 

universitet» (Evenshaug, 2004, s. 50). Den første formålsparagrafen fra 1848 hadde følgende 

ordlyd:  

Det skal være Almueskolernes Formaal at understøtte den huuslige Opdragelse i at bibringe 

Ungdommen en sand Christelig Oplysning og derhos at forskaffe den de Kunskaber og Færdigheder, 

som ethvert Medlem av Statssamfundet bør besidde. (Bruvik, 1985, s. 7) 

Innholdsmessig var skolens primære funksjon knyttet til kristendomskunnskap og 

leseopplæring som forberedelse til konfirmasjonen. Etter 1814 ble kunnskapsformidlingen 

bredere, og med ny skolelov i 1860 ble det vedtatt at: «[...]utvalgte stykker av leseboka», 

«fornemmelige saadanne der angaar Jordbeskrivelse, Naturkunnskap og Historie» og «sang, 

skriving og regning» var kunnskap som skulle med (Jahr, 1985, s. 79). I stedet for å være 

konfirmasjonsforberedende skulle skolen være allmenndannende, og gi innsikt på mange 

områder. Slagstad (1998) skriver om hvordan skoleloven av 1860 markerte et tidsskille i form 

av overgangen fra kirkeskole til statsskole: ««Hvermandsskolen», som etter hvert ble en 

folkedannende skole i statlig regi for landet i sin helhet» (s. 45). Den folkedannende skolen 

skulle være sosialt moderniserende og nasjonalt integrerende. Med allmueskoleloven i 1860, 

og folkeskoleloven i 1889 ble det å forberede de unge på arbeid og et liv utenfor kirken like 

viktig som den religiøst-moralske opplæringen (Bakken, Heggen & Helland, 2016, s. 261). 

Flere temaer har vært fremtredende i de debattene som har vært siden formålsparagrafen ble 
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integrert i loven: kristendom, forholdet mellom skole og foreldre, og barns rettigheter (Tveit, 

2007). Også spørsmålet om skolens praktiske nytte har vært tema (Hellern,1968, s. 7).  

Nyen og Tønder (2014) deler historien i faser, de de første er sterkt knyttet til håndverket, 

med liberalisering, regulering av håndverksfagene og integrasjon med industriens yrker. 

Lover som regulert håndverksyrkene trådte i kraft parallelt med de omtalte skolelovene. 

Håndverkslovene av 1881 og 1913 hadde ikke formålsparagraf, men tekster knyttet til 

håndverket, ansvarsdelingen og til dels lokale bestemmelser knyttet til utøvelsen av yrket 

(Haandværkslovgivningen, 1881; Lov om Haandverksnæring, 1913).  

Fra midten av 1900-tallet ble det mer statlig regulering og sterkere integrasjon med den 

allmenndannende skolen. I 1976 trådte en ny lov om videregående opplæring i kraft, og med 

dette ble de ulike skoleslagene forent i én lov.  

Spennet mellom kulturelle, økonomiske og sosiale verdier 

Debattene som preger opplæringens verdigrunnlag gjenspeiles ikke i sin fulle bredde i 

innholdet og formuleringene i opplæringsloven. Diskusjonene og spenningene knytter seg til 

hva utdanningen er til for, og går langs flere skillelinjer.  

Dannelse er en sentral del av opplæringen, og et begrep med historiske røtter knyttet til vår 

sivilisasjon og demokratiske historie. Paideia er det begrepet som ble brukt i det gamle greske 

demokratiet, mens i den tyske danningsfilosofien og folkedanning ble dette kalt «Bildung». 

Bakken et al. (2016) beskriver spenningen mellom formålet om å tilpasse opplæringen for å 

løfte alle elever og effektivitetshensyn, og ser det i lys av den norske demokratibevegelsen og 

utdanningsvesenet på 1800-tallet til allmenndannelsen. Teoretisk kan dette formuleres som 

spenningen mellom danningsteori og humankapitalteori. Innenfor humankapitalperspektivet 

er begrunnelsen for utdanning produktivitet, både på individ- og samfunnsnivå (s. 279-280). 

Slagstad (1998) viser til skolemannen og filologen Hartvig Nissen som ønsket å forene ulike 

retninger knyttet til «Folkest høiere Dannelse» og Landets materielle Udvikling» (s. 46). 

Thuen (2018) skiller mellom to retninger som kan fremstå som ideologiske motsetninger 

knyttet til skolens formål. Sosial integrasjon legger vekt på fellesskapets sosiale verdier, og 

knyttes til elevenes deltakelse, samhold og innlevelse, symbolisert ved enhetsskolen. 

Nytteorientert kunnskap vektlegger elevenes kognitive evner, prestasjoner og egeninnsats, 

symbolisert ved kunnskapsskolen. «Motsetningen har linjer tilbake til opplysningstidens 

kontroverser i spørsmålet om barnets natur eller barnets nytte som skal ha forrang i 

oppdragelse og undervisning» (s. 179). Utfordringen politisk har ligget i å finne den rette 
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vektfordelingen mellom motivene. Thuen (2018) mener det har vært et brudd mellom 

enhetsskolen og kunnskapsskolen, og at det dypere sett utgjør et kulturskifte fra en moralsk og 

eksistensiell til en økonomisk og nytteorientert forståelse av elevene (s. 196). Den danske 

professor og statsviter Ove Kaj Pedersen (2011) løfter nytteperspektivet videre, og skriver om 

utviklingen fra velferdsstaten til konkurransestaten. Utviklingen av konkurransestaten 

innebærer endringer i statens oppgaver, organisering. Det er ikke bare politiske og 

økonomiske forhold som er i endring, men også menneskesyn og den kulturen utdanningen er 

bygget på (s. 36). Dette påvirker innholdet i skolen, også på de lavere nivåene.  

Regjeringen oppnevnte i 2006 et utvalg som skulle gjennomgå formålsparagrafen, det såkalte 

Bostad-utvalget. Utvalget skriver at formålsparagrafen historisk hadde gjennomgått endringer, 

men at disse hovedsakelig gjaldt ordlyden og tilføyelser av nye momenter (NOU 2007: 6, 

2007, s. 15). Utvalget berørte også nytteaspektet og forholdet til arbeidslivet. Temaet ble ikke 

kommentert av departementet (Kunnskapsdepartementet, 2008, s. 19). Den gjeldende 

opplæringsloven ble vedtatt i 1998, og formålsparagrafen endret i 2008. Etter Bostad-utvalget 

har diskusjonen om skolens verdigrunnlag vært knyttet til utarbeidelse av de forskriftene som 

utdyper formålsparagrafen. Opplæringslovutvalget som avga innstilling i 2019, oppfattet det 

ikke som sitt mandat å diskutere formålsparagrafen (NOU 2019: 23, 2019).  

Andre strømninger 

Spørsmålet om grunnopplæringens verdigrunnlag påvirkes av flere forhold. Spørsmålet om 

fellesskolen vil overleve blir stilt. Økt lokalt selvstyre, private utdanningstilbud og muligheten 

for fritt skolevalg trekkes frem som typiske nye utfordringer (Volckmar & Wiborg, 2014, s. 

127-129). Green trekker frem markedsorienteringen av utdanningssektoren rundt omkring i 

verden, med markedsorienterte tilbud, styring, kort sagt utdanning som et privat gode der 

utdanningens kollektive formål er svekket. Der statene historisk har vært sterke, og utdanning 

har vært brukt i nasjonsbyggingen, har fokus i flere land endret seg mer i retning av 

markedsorienterte systemer. Historisk har ulike formål vært sentrale, knyttet til kirken, sosiale 

klasser, moral, og produksjon. Nå trekkes utdanningstilbyderne i flere land mer i retning av 

foreldre og studenter som kunder, og utdanning blir en mulighet for posisjonering (Green, 

2014, s. 11). 

Dette kapittelet har gitt innblikk i noen sentrale milepæler knyttet til utviklingen av 

formålsparagrafen, samt vise spennet knyttet til valg av verdigrunnlag. Mer om gjeldende 

formål fremgår av kapittel 5.3, der innholdet både i formålsparagrafen og de utdypende 

forskriftene beskrives. Videre drøftes grunnopplæringens verdigrunnlag i kapittel 6.3.  
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4.3 Tema 2: Læreplaner og akademiske fag – Skolens grunnstruktur  
 

Som det fremgår av den historiske fremstillingen i kapittel 4.1, førte fokuset på 

allmenndannelse på 1800-tallet til at det ble innført fagbasert undervisning knyttet til 

samtidens vitenskaper. Dette kapittelet beskriver læreplanene som styringsdokumenter og 

organiseringen av opplæringen i fag. I kapittelet beskrives også aktørenes rolle i 

læreplanprosessen  

Om skolens læreplaner og organiseringen i fag 

Utdanning blir ofte betraktet som et middel til forandring og fornying i samfunnet, og da står 

valg av innhold i læreplanene spesielt sentralt. Store landsomfattende læreplanprosjekter har 

hatt sin bakgrunn i at læreplanen ikke lenger holder tritt med samfunnsutviklingen (Gundem, 

1990, 1993, referert i Engelsen, 2006, s. 18). Professor i utdanningshistorie, Gary McCulloch,  

oppsummerer med at læreplanhistorien (curriculum) kan knyttes til nøkkelkunnskap forbundet 

med sosiale, kulturelle eller økonomiske mål samfunnet har satt, tilpasset ulike målgrupper 

(McCulloch, 2016, s. 47–62). Statlige myndigheter søker også å gjennomføre skolereformer 

gjennom læreplanrevisjoner (Eckhoff, 2001; Engelsen, 2003, referert i Engelsen 2006, s. 20).  

Læreplaner (engelsk: curriculum) brukes i en vid betydning om hva som faktisk er viktig 

innhold i skoler, men også i mer begrenset betydning om autoriserte læreplandokumenter. «På 

en måte er ikke noe som har å gjøre med elevenes læring, sosialisering og opplæring i 

historisk perspektiv så vel som i nåtiden, uvedkommende for norsk læreplanforskning» 

(Øzerk, 2006, s. 27).  

En læreplan forbindes imidlertid ofte med det formelle læreplandokumentet. Av dette fremgår 

opplæringen slik den ideelt sett er forventet å foregå. En mye brukt definisjon av læreplan er: 

Sentrale virkemidler som gir en nærmere utforming av de generelle mål som er satt for skolen, og som 

gir bestemmelser om timeplanen, faginnhold, arbeidsmåter og vurdering. (Engelsen, 2006, s. 29) 

I grunnopplæringen beskrives fagene i spesifikke læreplaner, der mange av dem har teoretiske 

aner tilbake til et «moderfag» ved universitetet (Imsen, 2011). Med dette følger spørsmål om 

hvilke fag som skal være de mest sentrale, samt organisering og inndeling av fagstoffet. 

«Timeplaner, fag, lærebøker og eksamener er blant kjennetegn det lukter skole av» (Jarning, 

2016, s. 242). Ifølge den engelske tradisjonen skulle «the liberal curriculum» inneholde 

kunnskap for å forberede unge gutter til å styre det britiske imperiet (McCulloch, 2016, s. 47–

62). I den norske opplæringsloven (Opplæringslova, 1998, § 2-3) omtales flere av 

grunnskolens fag ikke ulikt de fagene McCulloch omtaler.  
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Kompetansebegrepet 

I læreplanverket for Kunnskapsløftet er kompetanse forstått som: 

Evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer. Elevene viser kompetanse i konkrete 

situasjoner ved å bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver. Det kan handle om å mestre 

utfordringer på konkrete områder innenfor utdanning, yrke og samfunnsliv eller på det personlige plan. 

(Utdanningsdirektoratet, 2016b) 

Erik Knain var en av deltakerne i OECDs prosjekt Definition and Selection of Competences 

(DeSeCo). OECD hadde siden 1980-tallet søkt å utvide indikatorene knyttet til læringsutbyttet 

i skolen til også å omfatte kompetanser og ferdigheter som ikke er fagspesifikke, men av mer 

allmenn og grunnleggende karakter (Knain, 2005, s. 45). Prosjektet skulle bidra med kritisk 

refleksjon og teoretisk analyse til støtte for OECDs prosjekter fremover. Knain (2005) skrev 

om kompetansebegrepet at: «Begrepet har de siste tiårene nærmest fungert som et slagord i 

offentlig debatt om skole og arbeidsliv» (s. 46). Den tyske psykologen Franz E. Weinert, som 

også deltok i arbeidet, utarbeidet en oversikt over og en diskusjon av kompetansebegrepet. 

Han konkluderte med at det finnes ikke noen generelt akseptert definisjon av eller en enhetlig 

og overgripende teori bak kompetansebegrepet (Knain, 2005, s. 48–49). 

Særskilt om yrkesfagene 

Fagene som omfattes av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan knyttes til det 

McCulloch (2016) omtaler som «the vocational curriculum». Ifølge McCulloch har de hatt 

lavere status enn «the liberal curriculum» (Silver, 1983, referert i McCulloch, 2016, s. 47–62). 

Innenfor yrkesfagene har begrepet fag en annen betydning enn for de akademiske fagene:  

Et fag er en avgrensing av et arbeidsfelt. Sentrale aktører i faget er bærere av et felles sett av normer for 

hva som er godt utført arbeid innenfor dette feltet, samt for hvilke kunnskaper, ferdigheter og 

holdninger som trengs for å utføre et yrke. (Nyen & Tønder, 2014, s. 150) 

Et fag trenger ikke nødvendigvis en skriftlig læreplan, men det må finnes felles normer for 

faglig kvalitet som deles av fagfolk og yrkesutøvere. Hvis undervisningen på skolen fjerner 

seg for mye fra faget og yrket slik det utøves i arbeidslivet, vil fagopplæringen gradvis miste 

sin relevans for arbeidslivet, og yrkesfagene vil på sikt ikke kunne bestå (Nyen & Tønder, 

2014, s. 150).  

For videregående opplæring gjelder forskrifter om trinn og programområder, fag, mål for 

opplæringen, omfanget av fagene og gjennomføringen av opplæringen (Opplæringslova, 

1998, § 3-4). De yrkesfaglige utdanningsprogrammene er tredelt, med fagkategoriene 

fellesfag, felles programfag og yrkesfaglig fordypning. Det er en pågående diskusjon om 

fellesfagenes rolle i de yrkesfaglige utdanningene knyttet til hvilke fag det skal gis opplæring 
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i, om de fortrenger annet innhold, og mangel på praktisk kunnskap i fellesfagene. Videre er 

bredden kontra fordypning i fagene et tema. 

Læreplanprosessen 

Ut fra en bred forståelse av læreplan som curriculum har utdanningsforskeren John I. Goodlad 

utviklet en modell med fem læreplannivåer som grunnlag for analyse og drøfting av 

læreplanarbeid (Goodlad & Associates, 1979). Gjennom rammeverket settes fokus på 

spenningen mellom det sentrale nivået der læreplanidéen utformes og det operasjonelle nivået 

der vi finner den didaktiske utøvelsen i klasserommet. De to første læreplannivåene knytter 

seg til prosessen med utvikling av læreplanene frem til formell fastsettelse, og kan kalles 

henholdsvis idéenes læreplan og den formelle læreplan. Idéenes læreplan relaterer seg til 

overordnede forhold som samfunnspolitiske, utdanningspolitiske eller faglig-pedagogiske 

idéstrømninger som noen ønsker at skal gjenspeiles i læreplanene. Den formelle læreplanen er 

ofte et resultat av debatter og offentlige høringer, noe som medfører at det vedtatte 

dokumentet er en avveining mellom ulike hensyn (Øzerk, 2006, s. 265). Jo mer generell 

læreplanen er, desto mer overlates det til det operasjonelle nivået å utforme opplæringen. Det 

er de to første nivåene som er tema i denne studien, og det komplekse forholdet mellom 

skolens og arbeidslivets opplæringstradisjon finner vi igjen i debattene knyttet til læreplanene 

og deres innhold. 

Myndighetene samarbeider med arbeidslivet om de yrkesfaglige utdanningstilbudene. 

Trepartssamarbeidet er uttrykt gjennom rådgivende organer på sentralt og lokalt nivå 

(Opplæringslova, 1998, § 12.1, 2 & 3). Det er en pågående diskusjon om hvem som «eier» 

fagene. Høsten 2019 nedla rådene arbeidet fordi: «[...]faglige råd ble overkjørt. Vi skal ha 

avgjørende faglig innflytelse på Vg3, det står klart i retningslinjene» (Utdanningsnytt, 2020; 

Utdanningsdirektoratet, 2017). 

Fokuset i dette kapittelet har vært læreplanen som styringsdokument, ulike oppfatninger av 

hva et fag er, samt en introduksjon til prosessene omkring utforming av læreplanene. Denne 

fremstillingen er ment å gi en bakgrunn for presentasjonen av fagene i kapittel 5.4. 

Fremstillingen i dette kapittelet danner også grunnlag for drøftingen i kapittel 6.2 om hvordan 

de utvalgte læreplanene tar opp i seg arbeidslivets kompetansebehov. 
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4.4 Tema 3: Mesterlæretradisjoner og praktisk kunnskap 

 
Dette kapittelet omhandler bedriftene som opplæringsarena og verdsettingen av praktisk 

kunnskap. Som nevnt i den historiske fremstillingen i kapittel 4.1, ble laugstradisjonen 

avviklet på 1800-tallet, og håndverksfagene ble gradvis integrert i det allmenndannende 

utdanningsløpet sammen med flere andre yrkesrettede utdanninger. Som vi så i kapittel 4.3, 

har fagopplæringen ikke samme tradisjonen som skolefagene for formalisering av 

opplæringen. Dette kapittelet er derfor viet karakteristiske trekk ved praktisk opplæring. 

Beskrivelsen er grunnlag for diskusjonen i kapittel 6 om grunnopplæringens møte med 

arbeidslivets kompetansebehov. Praktisk kunnskap er også tema i neste kapittel om frafall i 

videregående opplæring. 

Mesterlære og yrkesfagene 

Dreyfus og Dreyfus (1989) har sett på ulike læreprosesser og kom frem til at læring skjer 

gjennom ulike stadier. De gjennomførte empiriske studier og observasjoner av sensomotorisk 

ferdighetsutøvelse som sykling, svømming og flyvning, og kognitiv ferdighetsutøvelse som 

sjakkspill. Basert på sine funn utarbeidet brødrene en modell for ferdighetstilegnelse i fem 

stadier (s. 16). Disse starter med stadium én, novisen (s. 21), som lærer å gjenkjenne ulike 

objektive fakta og funksjoner som kan bli behandlet uten kjennskap på området, og går videre 

via den avanserte begynner, den kompetente og den dyktige frem til stadium fem, som er 

eksperten (s. 30). Her finner vi likhetstrekk med mesterlæren. 

Mesterlære er en opplæringstradisjon som ofte omtales i forbindelse med praktisk opplæring. 

Nielsen og Kvale (2009) viser til Encyclopedia Britannica (1996) i sin definisjon av 

mesterlære (apprenticeship):  

Utdanning i en kunst, et fag eller et håndverk i henhold til en lovmessig kontrakt, som beskriver 

forholdet mellom mester og lærling og forholdets varighet og betingelser. (Nielsen & Kvale, 2009, s. 

18)  

I forbindelse med utarbeidelsen av teorien om situert læring bruker Lave og Wenger (1991) 

flere eksempler på mesterlære i praksis, slik som jordmødre, skreddere, kvartermestere, 

slaktere og tørrlagte alkoholikere (s. 55). De utarbeidet en teori om situert læring som knyttes 

til læring gjennom legitim perifer deltakelse i et fellesskap: «Vores evne til at oppfatte læring 

som en social proces hviler på en forståelse af socialt liv ikke alene som et spørsmål om 

struktur og umiddelbar levet erfaring, men også om partiel deltakelse i igangværende social 

praksis samme med andre» (Lave & Wenger, 1991, s. 126). «I likhet med Lave og Wenger 

gikk Dreyfus og Dreyfus imot en skolastisk læringstradisjon med støtte i funnene som ble 
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gjort innenfor kunstig intelligens» (Bakke & Tønnesen, 2007, s. 118). Fag- og 

yrkesopplæringen slik vi kjenner den har mange likhetstrekk med mesterlære, blant annet 

knytter den praktiske delen av opplæringen seg til arbeidsfellesskapet og instruktøren i 

bedriften.  

Betydningen av praktisk kunnskap  

Platons forståelse av kunnskap – theaitetos – har stått sterkt i Vesten. For at en person skal 

kunne sies å ha kunnskap (episteme) om noe, må man ha oppfatninger som er sanne, og gode 

grunner til å tro at de er sanne: «En viktig grunn til at praktisk kunnskap siden antikken har 

ligget i skyggen, er at slik viten neppe kan forstås som oppfatninger. Praktisk kunnskap finnes 

som ferdigheter og fortrolighet med omverdenen» (Johannesen, 1984; 1999, referert i Grimen, 

2008, s. 77). Praktisk kunnskap er kroppslig, man kan utøve praktisk kunnskap uten å si noe, 

men ikke uten at kroppen gjør noe. Gilje (2017) legger vekt på at profesjonell yrkesutøvelse 

ikke kan reduseres til et spørsmål om forholdet mellom teori og praksis (s. 71).  

Nielsen og Kvale (2009) prøver å motvirke det de omtaler som en moderne pedagogisk 

monopolisering av læring, med sitt underliggende premiss om at læring forutsetter 

undervisning (s. 16). Hovedtrekkene ved mesterlære inneholder elementer av 

praksisfellesskap, tilegnelse av faglig identitet, læring gjennom handling og evaluering 

gjennom praksis (s. 19). En tradisjonell mesterlære avsluttes med en formell prøve for å få 

svennebrev (eller fagbrev). Nielsen og Kvale (2009) trekker frem at det også finnes noen gode 

eksempler på samspill mellom skole og mesterlære (s. 29–30). Professor i pedagogikk Karen 

Jensen (2009) peker på at det de siste årene har skjedd et skifte i holdningene til kunnskap og 

læring. De nye alternativene bidrar til å belyse det mangfoldet av kunnskaper praktisk arbeid 

forutsetter. Begreper som taus kunnskap, intuisjon og praktisk visdom er stadig oftere fremme 

i den offentlige diskursen omkring kunnskap og kompetanse (s. 7). Sosiolog og politiker 

Gudmund Hernes (2011) legger vekt på allmenndannelsen som en integrert del av praktisk 

arbeid, og er opptatt av at det akademiske og praktiske er komplementære kompetanser (s. 

78).  

Praksisbasert opplæring i yrkesfagene 

I tilknytning til yrkesfagene, og med bakgrunn i målet om styrket sammenheng mellom 

utdanning og arbeidsliv tidlig i opplæringsløpet, har Luimes og Karseth (2018) studert fire 

læreplanverk. Fagkategorien, som på engelsk har betegnelsen «pre-vocational education», har 

blant annet som formål å forbedre overgangen fra grunnskole til yrkesfaglige utdanninger og 

fra videregående opplæring til arbeid. Begrepet er benyttet internasjonalt siden 1970-tallet, 
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både av offentlige myndigheter, forskere og internasjonale organisasjoner. Det er likevel ikke 

klart hva begrepet inneholder av fag og kompetanser (s. 247). Luimes & Karseth (2018) 

konkluderer med at sammensetningen av fag i ungdomsskolen har vært relativt stabil over tid. 

De finner videre at tilbudet av fag hovedsakelig omfatter akademiske fag, selv om 

arbeidslivsrelaterte fag også i varierende grad finnes, særlig som valgfag. Forskerne 

konkluderer også med at den internasjonale agendaen knyttet til økt fokus på koplingen 

mellom skole og arbeidsliv har mindre betydning for norske læreplaner i ungdomsskolen. De 

viser videre til at antallet undervisningstimer for de aktuelle fagene antyder at de har lavere 

status enn de akademiske fagene (Luimes & Karseth, 2018, s. 245). Aarkrog og Bang (2012) 

fikk i oppgave å evaluere Kunnskapsløftets betydning for yrkesfagene. Forskerne konkluderte 

med at en «[...]videreudvikling af samarbejdsformer mellem skole og bedrift bliver en central 

opgave», og at «kompetenceudvikling af lærere, ledere og instruktører fortsat skal prioriteres 

og gerne ses som led i en styrkelse af koblingen af teori og praksis og af samspillet mellem 

skole og bedrift» (s. 22). De skriver videre at i den videre forskningen vil det være interessant 

å få svar på hvilke forhold som har betydning for elevenes valg av utdanning, 

gjennomstrømming og kompetanseoppnåelse. «Da de strukturelle elementer – i hvert fald 

indtil nu – har vist sig ikke at have effekt, må man understøttet af aktuel international 

forskning vende sig mod forhold, der vedrører det, der foregår i klasserummet, 

undervisningen og pædagogikken» (s. 22).  

Fokuset i dette kapittelet har vært mesterlære, verdsettingen av praktisk kunnskap og 

praksisbasert opplæring i yrkesfagene. Fag- og yrkesopplæringen slik vi kjenner den har 

mange likhetstrekk med mesterlære og andre tilnærminger knyttet til praktisk opplæring i  

arbeidsfellesskapet og fra instruktører i bedrifter. Fremstillingen er ment å legge grunnlaget 

for en bredere forståelse av presentasjonen av formålsparagrafen i kapittel 5.3 og fagene i 

kapittel 5.4. Fremstillingen i dette kapittelet danner også grunnlag for drøftingen i kapittel 6.2 

og 6.3 av på hvilken måte fagene og formålsparagrafen gjenspeiler arbeidslivets 

kompetansebehov. 
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4.5 Tema 4: Gjennomføring og frafall i videregående opplæring 

 
For store grupper av ungdom er grunnopplæringen en forberedelse til videre utdanning. Andre 

blir lærlinger og kommer ut i arbeidslivet som fagarbeidere etter endt videregående 

opplæring. Det finnes også en tredje gruppe ungdom, de som hopper av opplæringen før de 

har fullført. Som det fremgår av den historiske fremstillingen i kapittel 4.1, ble det med 

Reform 94 innført en rett til videregående opplæring for all ungdom mellom 16 og 19 år. At 

relativt store grupper skulle velge å ikke benytte seg av denne retten kan ha vært mindre 

forutsett, til tross for at grupper av ungdom valgte bort utdanning også før reformen. Dette 

kapittelet omfatter fakta om gjennomføring i videregående opplæring. Kapittelet gir også en 

bekrivelse av årsaker til at ungdom ikke gjennomfører.  

Fakta om gjennomføring i videregående opplæring 

All ungdom som har fullført grunnskolen har rett til videregående opplæring, og 98 prosent av 

alle sekstenåringer begynner i videregående samme år som de avslutter grunnskolen. Om lag 

halvparten av ungdomskullet søker seg til yrkesfag på Vg1. Utdanningsdirektoratet (2019g) 

skriver at 75,3 prosent av de elevene som startet på Vg1 høsten 2013, har fullført og bestått 

videregående opplæring. Dette er en økning på 0,2 prosentpoeng fra året før, og den høyeste 

andelen siden målingene begynte for 19 år siden.  

Gjennomføringsstatistikken viser resultatet av opplæringen fem år etter påbegynt Vg1, og 

gjelder de elevene som begynner i videregående opplæring for første gang. Statistikken viser 

hvor stor del av elevene og lærlingene som har gjennomført og bestått videregående 

opplæring i løpet av fem år. I denne statistikken regnes elever og lærekandidater som har 

oppnådd planlagt grunnkompetanse, ikke blant de som har fullført og bestått: «Indikatoren er 

derfor et mål på effektiviteten i utdanningssystemet, ikke et mål på hvor mange som oppnår 

kompetanse på videregående nivå totalt sett» (Utdanningsdirektoratet, 2019g). 

Dersom man ser på gjennomføring ti år etter påbegynt Vg1, øker andelen som har oppnådd 

yrkes- eller studiekompetanse med 9,5 prosentpoeng Av de elevene som begynte i 2008, 

hadde 70,6 prosent fullført innen fem år, og 80,2 prosent innen ti år. På yrkesfag øker andelen 

som gjennomfører med 13,6 prosentpoeng fra fem til ti år (Utdanningsdirektoratet, 2019g). 

En måte å måle overgangen fra skole til arbeidsliv på, er å se på tilgangen til læreplasser etter 

Vg2. Nesten 45 prosent av elevene får nå opplæring i en bedrift året etter Vg2 yrkesfag, en 
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økning på over 10 prosentpoeng de siste fem årene (Utdanningsdirektoratet, 2019g). Det er 

godt dokumentert at tilgangen på læreplasser er sterkt konjunkturavhengig, spesielt innen 

industri og håndverk (Høst, Gitlesen & Michelsen, 2008, s. 27). Selv om tilgangen på 

læreplasser i stor grad er påvirket av økonomiske svingninger, har antall lærekontrakter ligget 

stabilt over tid siden Reform 94 (s. 90). 

Som en del av faktagrunnlaget er det også verdt å ta med at i 2018 hadde 21,4 prosent av 

elevene på yrkesfaglig Vg2 overgang til påbygg eller andre studieforberedende 

utdanningstilbud (Utdanningsdirektoratet, 2019g). 

Årsaker til frafall  

Markussen påpeker at avbrudd av videregående opplæring kan måles på ulike måter (Lamb & 

Markussen, 2011; Markussen, 2010, referert i Markussen 2016, s. 23):  

Tallene viser at hver sjette elev avbryter. I den offentlige debatten hevdes det ofte at én av tre avbryter. 

Grunnlaget for påstanden er en forståelse av at alle som ikke har fullført etter fem år har avbrutt. Dette 

er feil. De som bruker lenger tid enn fem år har ikke avbrutt. De har bare trengt litt mer tid enn 

majoriteten. De som har gjennomført hele opplæringen med stryk i ett eller flere fag eller til fag-

/svenneprøven, har heller ikke avbrutt. (Markussen, 2016, s. 25)  

Forskning nasjonalt og internasjonalt viser i hovedsak de samme kjennetegnene på de som 

avbryter utdanningen (Markussen, 2016, s. 31). Bakenforliggende faktorer som i 

utgangspunktet ligger utenfor skolens handlingsrom, kan være av betydning for opplæringens 

utfall. Dette gjelder blant annet forhold som foreldrenes utdanningsnivå, kjønn og 

minoritetsbakgrunn. Bakgrunnsvariablene påvirker forhold som man prøver å kompensere for 

gjennom utdanningspolitiske tiltak, og som er knyttet til engasjement med skolen (fravær, 

innsats, ambisjoner, atferd og tilpasning). Disse variablene er igjen påvirket av tidligere 

prestasjoner, og mange av de elevene som slutter i videregående opplæring, har lave 

grunnskolekarakterer.  

Reegård og Rogstad (2016) vektlegger også at frafall ikke er ett fenomen. De skiller mellom 

hvem som begynner på yrkesfag, og påpeker at sannsynligheten for å fullføre videregående 

opplæring øker jo høyere utdanningsnivå foreldrene har. Videre knytter de gjennomføring til 

skolens innhold, der for mye teori og abstrakt undervisning går på bekostning av praktisk 

yrkesrettet opplæring. En tredje forklaring knyttes til svak kopling mellom skole og 

arbeidsliv, og en fjerde til mangel på læreplasser (Reegård & Rogstad, 2016, s. 11). Alle 

årsakene kan relateres til manglende eller fallende motivasjon, noe som øker risikoen for 

frafall. 
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Hegna, Dæhlen, Smette og Wollscheid (2012) har sett nærmere på påstanden om det er for 

mye teori i fag- og yrkesopplæringen, og knyttet problemstillingen til frafall. De skriver om 

teoribegrepet: 

I den norske debatten brukes begrepet noen ganger om undervisningen av allmennfag som norsk, 

engelsk, matematikk, samfunnsfag osv., det vil si den allmenne komponenten som er felles for all 

videregående opplæring i Norge. Andre ganger sikter man til fagteori, og at for mye av den yrkesfaglige 

opplæringen skjer i klasserommet ved at en lærer foreleser, snarere enn ved praktisk undervisning på 

verkstedet, kjøkkenet eller utenfor skolebygningen. (Hegna et al., 2012, s. 219) 

De påpeker at et underliggende premiss er at teori og praksis betraktes som to ulike 

fenomener adskilt fra hverandre. «Ofte finner man i utdanningslitteratur en velkjent todeling 

knyttet til begrepsparet teori vs. praksis. I den delingen står teori, forståelse og generelle 

kunnskaper (allmenndannelse) på den ene siden, mens det praktiske, det spesifikke og 

aktiviserende (yrkesfag) står på den andre siden (se for eksempel Pring et al. 2009)» (Hegna 

et al., 2012, s. 219). Forskerne konkluderer med at: «Et ønske om balanse mellom teori og 

praksis i yrkesutdanningen kan fortolkes som et uttrykk for et ønske om balanse mellom 

ambisjonen om å kombinere inkludering og kvalifisering i det norske yrkesfagsystemet» (s. 

234). Differensieringen har dermed også betydning for valg av tiltak (Markussen, 2016, s. 23–

24).  

Fokuset i dette kapittelet er frafallsproblematikken i videregående opplæring. Frafallet er 

relativt høyt, samtidig som tallene som angir frafallet også beskriver systemets effektivitet. 

Tiltak mot frafall som kan knyttes til arbeidslivets kompetansebehov er tema er i kapittel 6.1, 

og inngår implisitt i drøftingene i større deler av kapittel 6. 
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4.6 Kunnskapsgrunnlaget som plattform for den empiriske analysen 

 

Som det fremgår av den historiske oversikten er dagens grunnopplæring bygget rundt flere 

opplæringstradisjoner innenfor henholdsvis som skolen og arbeidslivet. På slutten av 1800-

tallet ble skolens formål formalisert, allmennkunnskap mer vektlagt og det nye skoleinnholdet 

ble fagbasert. Staten tok en sterkere rolle (Thuen, 2018). Integrasjonen av de ulike 

utdanningene vokste videre frem på 1900-tallet, omtalt som enhetsskolen og senere 

fellesskolen (Jarning, 2016). Laugstradisjonen med håndverksfagene ble integrert med flere 

yrkesfaglige utdanningstilbud. I nyere tid er det innført to utdanningsreformer med spesiell 

interesse for denne studiens tema. Med Reform 94 ble det innført rett til videregående 

opplæring, og yrkesopplæringen ble organisert i 2+2-modellen. Med Kunnskapsløftet ble det 

lagt inn kompetansemål i læreplanene, yrkesfagene ble sammenslått ytterligere, og faget 

prosjekt til fordypning ble innført. Videre ble det lokale selvstyret styrket. Vi kan fortsatt se 

spor av denne historiske utviklingen i grunnopplæringens innretning.  

Med bakgrunn i denne historiske fremstillingen ble det valgt ut fire sentrale temaer som 

bakgrunn for videre analyser og drøfting av studiens problemstilling.  

Det første temaet dreier seg om skolens formålsparagraf. Et sentralt spørsmål er hva som til 

enhver tid betraktes som kunnskap. Ulike sider ved kulturelle, økonomiske og sosiale aspekter 

løftes frem. Grunnopplæringens mandat om forberedelse til arbeidslivet har ikke å ha vært 

oppe til diskusjon i nyere tid. Det andre temaet vedrører læreplanene som styringsdokumenter 

og organisering av innholdet i opplæringen i fag. En læreplan forbindes ofte med det formelle 

læreplandokumentet. Innenfor yrkesfagene brukes begrepet fag som en avgrensing av et 

arbeidsfelt. Dette innebærer også at hvis undervisningen på skolen fjerner seg for mye fra 

faget eller yrket slik det utøves i arbeidslivet, vil fagopplæringen gradvis miste sin relevans 

for arbeidslivet. Det tredje temaet omhandler mesterlære og praktisk kunnskap som en sentral 

del av arbeidslivets opplæring, der praksisfellesskapet, tilegnelse av en faglig identitet, læring 

gjennom handling og evaluering gjennom praksis er sentrale elementer (Nielsen & Kvale, 

2009, s. 19). Grimen (2008) og Gilje (2017) beskriver hvordan praktisk kunnskap har ligget i 

et kunnskapsteoretisk skyggeland helt siden antikken. Luimes og Karseth (2018) finner at 

utvalget av fag i ungdomsskolen har vært relativt stabil over tid, at tilbudet hovedsakelig 

omfatter akademiske fag, og at den internasjonale agendaen knyttet til økt fokus på koplingen 

mellom skole og arbeidsliv har mindre betydning for norske læreplaner i ungdomsskolen. Det 

fjerde temaet er knyttet til at ungdom avslutter utdanningen før det planlagte løpet er fullført. 
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Viktige årsaker til frafall innenfor skolens handlingsrom omfatter blant annet manglende 

praktisk yrkesrettet opplæring, svak kopling mellom skole og arbeidsliv og mangel på 

læreplasser (Reegård & Rogstad, 2016, s. 11).  

Beskrivelsene gjenspeiler en utvikling der opplæringstradisjoner med til dels ulike formål og 

innretninger er blitt stadig mer integrert over tid. I kjølvannet av innføringen av Reform 94 er 

det blitt hevdet at denne reformen føyer seg inn i rekken av tiltak som har medført en 

«[...]skolemessiggjøring av ungdomsfasen de siste 30 år» (Kvalsund et al., 1999, s. 20). En 

sentral intensjon var også å integrere lærlingeordningen og den skolebaserte videregående 

opplæringen i ett system (Kvalsund et al., 1999, s. 20). «Reformatorenes intensjon har vært at 

lærlingeordningen skal omdannes fra å være en rekrutteringsordning til å bli en 

utdanningsordning». Om fokuset på kunnskapskravene i tiårene før år 2000 i store områder i 

arbeidslivet skriver Jarning (2016) at: «[...]omfattende spesialkompetanse ble langt mer vanlig 

på mange yrkesområder. I disse årene har både barnehage for alle og lang ungdomsutdannelse 

blitt alminnelig, og halvdelen av årskullene utdanner seg videre etter grunnopplæringen» (s. 

241). Denne utviklingen er forbundet med en del gjennomgående konfliktdimensjoner, og en 

av dem er forholdet mellom allmennutdanning og yrkesrettet utdanning (Jarning, 1993, s. 14). 

Konfliktene har til dels dreid seg om hvor omfattende sammenslåing av læreplaner på 

yrkesrettede områder som er hensiktsmessig, og i hvor stor grad yrkesutdanninger bør 

utformes ut fra allmennutdanningssystemets skolebaserte utdanningsmodell (Jarning, 1993, s. 

34). Jensen (2009) skriver at norsk utdanningshistorie er kjennetegnet ved en tiltagende 

formalisering og ensretting av alle former for opplæring. Fremfor å skape variasjon gjennom å 

videreutvikle og kultivere det mangfold av opplæringsmodeller som har eksistert, har det vært 

satset på å samle og innlemme de ulike tilbudene i et felles utdanningssystem (Halvorsen, 

1994; Slagstad, 1998, referert i Jensen, 2009, s. 5–6).  

Denne fremstillingen kan peke i retning av hvordan historiske lag ser ut til å prege 

utdanningsmønstre over lengre perioder, og et spørsmål er om disse kan betraktes som 

vedvarende spenninger og utfordringer. Spenningene er forbundet med endringer i forholdet 

mellom skole og arbeidsliv. Forskningsspørsmålene i denne studien følger her tidligere 

forskning og utforsker hvilke spor vi finner av arbeidslivsrelaterte mål og kompetanser i 

politiske styringsdokumenter, i grunnopplæringens formålsparagraf og i læreplanene for fag. 

Kapittel 5 søker å gi mer kunnskap om dette gjennom analyse av et utvalg dokumenter.  
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5. Arbeidslivets plass i sentrale utdanningsdokumenter 

 
I dette kapittelet presenteres og analyseres et utvalg tekster som grunnlag for å belyse de tre 

forskningsspørsmålene knyttet til studiens problemstilling. Hovedkildene er: 

• fem stortingsmeldinger og budsjettproposisjoner fra Finansdepartementet og Arbeids- 

og sosialdepartementet (kapittel 5.1),  

• fire stortingsmeldinger og budsjettproposisjoner fra Kunnskapsdepartementet (kapittel 

5.2),  

• formålsparagrafen i opplæringsloven med utdypende forskrifter (kapittel 5.3), og  

• fem utvalgte læreplaner for fag (kapittel 5.4).  

Funnene oppsummeres i kapittel 5.5.  

5.1 Økonomiske og sysselsettingspolitiske mål – Konkurranseevne og frafall 
 

I dette kapittelet presenteres og analyseres et utvalg tekster som formulerer politikk relatert til 

det første forskningsspørsmålet:  

- Hvilke arbeidslivsrelaterte mål og kompetansebehov finner vi i politiske 

styringsdokumenter? 

Gjennomgangen bygger på omtale i Perspektivmeldingen (Finansdepartementet, 2017), 

stortingsmeldingen Muligheter for alle – fordeling og sosial bærekraft (Finansdepartementet, 

2019a) og Nasjonalbudsjettet (Finansdepartementet, 2019b). Fra Arbeids- og 

sosialdepartementet er stortingsmeldingen NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet (2016) og 

Budsjettproposisjonen for 2020 (Arbeids- og sosialdepartementet, 2019) grunnlag for 

analysen.  

Omtalen videre bygger på et uttrekk av formuleringer om sentrale tema. De er kategorisert 

under to hovedoverskrifter, henholdsvis Arbeidsstyrkens kompetanser og Ungdoms 

yrkesdeltakelse. Delingen er gjort fordi en god dekning av arbeidslivets kompetansebehov 

både forutsetter riktig og oppdatert kompetanse i arbeidsstyrken og god tilgang til 

arbeidskraft. Omtalen har med andre ord både et kvalitativt og kvantitativt aspekt.  

Den økonomiske politikken bygger på åpne markeder med effektiv konkurranse som en 

forutsetning for et produktivt næringsliv (Finansdepartementet, 2019b, s. 104). Det er mange 

forhold som påvirker arbeidsproduktiviteten, både utdanning, kompetanseutvikling og evnen 
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til å ta i bruk nye produksjonsmetoder og ny teknologi. Utdanningssystemet omtales som 

regjeringens viktigste virkemiddel for å påvirke befolkningens kompetanse 

(Finansdepartementet, 2017, s. 163). Det legges også vekt på at utdanning er et viktig 

virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken, ved at kompetanse og utdanning øker den enkeltes 

muligheter på arbeidsmarkedet (Arbeids- og sosialdepartementet, 2019, s. 11).  

Beskrivelser som kan relateres til arbeidsstyrkens kompetanser 

Behovet for en godt kvalifisert arbeidsstyrke går igjen i dokumentene. Imidlertid følges ikke 

tekstene opp med beskrivelser av nødvendige kvalifikasjoner, og ikke alle tekstene retter seg 

mot grunnopplæringen. De er likevel tatt med her som del av en helhetlig tilnærming til målet 

om en kvalifisert arbeidsstyrke siden grunnopplæringen er en del av utdanningssystemet:  

- Norge har et dynamisk arbeidsmarked. Det forsvinner om lag 250 000 jobber, eller 10 prosent av 

arbeidsplassene i Norge hvert år, om lag like mange nye jobber skapes. I tillegg skifter mange jobb 

(Finansdepartementet, 2017, s. 82). 

- Jobbveksten har siden 2000 nesten utelukkende kommet i yrker som krever høyere utdanning 

(Finansdepartementet, 2019a, s. 82), samtidig påpekes behovet for arbeidskraft med yrkesfaglig 

bakgrunn (Arbeids- og sosialdepartementet, 2019, s. 11). 

- En godt utdannet og kompetent arbeidsstyrke er nødvendig for å utvikle kunnskap og innovasjoner 

(Finansdepartementet, 2019b, s. 106). Det blir stadig færre arbeidsplasser der det ikke stilles krav om 

yrkesutdanning eller videregående utdanning og mer formell kompetanse (Arbeids- og 

sosialdepartementet, 2016, s. 8). 

- Miljø og klima er på dagsorden, det grønne skiftet skal fortsette. Målet er at forskning og 

teknologiutvikling skal bidra til reduserte utslipp og nye grønne arbeidsplasser (Finansdepartementet, 

2019b, s. 5).  

- Mangel på teknologisk kompetanse gjør at stadig flere bedrifter rekrutterer internasjonalt 

(Finansdepartementet, 2019b, s. 10). 

- Risikoen for frafall forsterkes av en vedvarende utvikling mot økende kvalifikasjonskrav i arbeidslivet, 

blant annet som følge av automatisering og raskt økende bruk av IKT (Finansdepartementet, 2019b, s. 

146). 

- Den fleksible arbeidsmarkedspolitikken inkluderer at arbeidsgivere må ha tilgang til 

etterspurt kompetanse, og at ledig arbeidskraft må fylle ledige stillinger (Arbeids- og 

sosialdepartementet, 2019, s. 11).  

- Unge som ikke har fullført videregående utdanning og mangler arbeidserfaring, vil ha begrensede 

muligheter i arbeidsmarkedet (Finansdepartementet, 2019a, s. 62). 

 

For grunnopplæringens del er det i tillegg to forhold som er verdt å merke seg:  

- Som del av beskrivelsen av hovedlinjer i den økonomiske politikken vises til betydningen av gode 

skoler med oppdatert innhold, og at dyktige lærere er viktige forutsetninger for læring 

(Finansdepartementet, 2019b, s. 11). 

- Det vises videre til at fagfornyelsen innføres for grunnskolen og videregående opplæring 

(Finansdepartementet, 2019b, s. 11).  

 

Kompetansereformen «Lære hele livet» skal bidra til at flest mulig kan være en del av 

arbeidslivet, ved å gi hjelp til livslang læring og til at næringslivet kan utvikle og ta i bruk 

teknologiske nyvinninger (Finansdepartementet, 2019b, s. 8).  
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Beskrivelser som kan relateres til ungdoms yrkesdeltakelse 

Høy yrkesdeltakelse er et mål som går igjen i alle dokumentene. «Høy sysselsetting og lav 

arbeidsledighet er sentrale mål for regjeringens økonomiske politikk og er avgjørende for å 

sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Regjeringen vil ha et samfunn der det er muligheter for 

alle, og hvor alle som kan får delta i arbeidslivet og ta del i velstandsutviklingen» (Arbeids- 

og sosialdepartementet, 2019, s. 11). Det står videre at det er rom for økt yrkesdeltakelse blant 

unge (Finansdepartementet, 2019b, s. 23). Det påpekes samtidig noen utfordringer for å nå 

dette målet. Flere av tekstene henviser til ungdom og yrkesdeltakelse:  

- Andelen ungdom i aldersgruppen 15 –24 år som står utenfor både utdanning og arbeid har endret seg 

lite de siste ti årene, den såkalte NEET-raten, «Not in Employment, Education or Training». Personer 

med lavt utdanningsnivå eller innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant ungdom som ikke er i 

arbeid eller står uten tilbud om skoleplass (Finansdepartementet, 2019b, s. 79).  

- Fra år 2000 har det vært en økning på over 50 pst. i andelen av befolkningen i aldersgruppen 18–29 år 

som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd (Finansdepartementet, 2019b, s. 14). Det er 

uheldig at det på kort sikt kan fremstå som mer lønnsomt å motta arbeidsavklaringspenger enn å arbeide 

eller ta utdanning (Finansdepartementet, 2019b, s. 79). Tallene fra NAV viser at hver tredje mottaker av 

AAP går direkte over på uføretrygd (Finansdepartementet, 2019b, s. 79). 

- Frafallet i videregående opplæring gir økt risiko for arbeidsledighet og svak tilknytning til arbeidslivet, 

og i Norge er frafallet relativt høyt (Finansdepartementet, 2019b, s. 146). Frafallet er særlig høyt blant 

gutter (Finansdepartementet, 2019b, s. 138). Arbeidsledighetsraten for de som bare har 

grunnskoleutdanning, er over dobbelt så høy som for de som har fullført videregående opplæring 

(Finansdepartementet, 2017, s. 163).  

- Mange unge som står utenfor utdanning og arbeid har sammensatte utfordringer, ofte knyttet til avbrutt 

videregående opplæring, psykisk helse og rus (Arbeids- og sosialdepartementet, 2016, s. 34). 

- Unge har oftere kortere ledighetsperioder enn andre. Mange unge har flere skifter mellom arbeid og 

utdanning og mellom ulike jobber i starten av sin arbeidskarriere. Mange av de som faller fra 

videregående opplæring fullfører i voksen alder, eller etablerer seg med arbeid og videre utdanning uten 

fullført videregående opplæring (Arbeids- og sosialdepartementet, 2016, s. 34). 
 

Målet er at flere skal bli inkludert i arbeidslivet, og det er derfor iverksatt en rekke tiltak:  

- Tidlig innsats i barnehage og skole for å ruste de unge til fremtidens arbeidsmarked er styrket 

(Finansdepartementet, 2019b, s. 5). 

- Samarbeidet mellom offentlige etater i ulike sektorer er styrket i oppfølgingen av utsatte barn og unge i 

alderen 0–24 år for å hindre frafall i videregående opplæring og senere utenforskap i samfunnet 

(Arbeids- og sosialdepartementet, 2019, s. 81).  

- Ungdom er den gruppen som prioriteres høyest i arbeids- og velferdsforvaltningen. Det innebærer bl a 

at unge er prioritert ved tildeling av arbeidsmarkedstiltak, og at det finnes egne garantiordninger for 

unge arbeidsledige og unge med nedsatt arbeidsevne (Arbeids- og sosialdepartementet, 2016, s. 34).  

- Det er iverksatt forsøk med NAV-veileder i videregående skole og opprettelse av egne ungdomsteam 

ved store NAV-kontor (Arbeids- og sosialdepartementet, 2019, s. 34).  

 

Fokuset i dette kapittelet har vært Finans- og Arbeids- og sosialdepartementenes beskrivelser 

av arbeidsrelaterte mål og kompetansebehov med konsekvenser for grunnopplæringen. Neste 

kapittel beskriver Kunnskapsdepartementets beskrivelser. 
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5.2 Utdanningspolitiske mål – Konkurranseevne, frafall og almendanning 
 

I dette kapittelet presenteres og analyseres også empiri knyttet til første forskningsspørsmål, 

men nå sett med Kunnskapsdepartementets blikk:  

- Hvilke arbeidslivsrelaterte mål og kompetansebehov finner vi i politiske 

styringsdokumenter? 

Gjennomgangen bygger på stortingsmeldingen om fagfornyelsen; En fornyelse av 

Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet, 2016b), to meldinger knyttet til tidlig innsats; 

Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen (Kunnskapsdepartementet, 2017a) og Tett på – 

tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (Kunnskapsdepartementet 

2019b), samt Budsjettproposisjon for budsjettåret 2020 (Kunnskapsdepartementet, 2019a).  

Stortingsmeldingene om tidlig innsats retter seg mot arbeidslivet ved at tidlig innsats 

forebygger senere frafall, og at en god skolegang er et godt grunnlag for senere deltakelse i 

arbeidslivet. Som en innramming av disse tiltakene benyttes den samme argumentasjonen 

som i den foregående analysen. Den første meldingen angir at kommunene skal ha plikt til å 

tilby intensiv opplæring til elever som henger etter i lesing, skriving eller regning på 1.– 4. 

trinn, den setter tydelige krav og forventninger til at lokale myndigheter, kommuner og 

fylkeskommuner skal få handlingsrom til å drive kvalitetsutvikling, og at lærere og 

skoleledere skal få gode muligheter til å bygge og videreutvikle profesjonelle fellesskap 

(Kunnskapsdepartementet, 2017a). Den andre meldingen om tidlig innsats beskriver et varig 

kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet for ansatte i barnehager, skoler og PP-

tjenesten, et mer likeverdig SFO-tilbud, og at flest mulig skal kunne gå på SFO, uavhengig av 

bakgrunn (Kunnskapsdepartementet, 2019b). 

I den videre presentasjonen av utdanningspolitikken er det skilt mellom mål knyttet til 

henholdsvis arbeidsstyrkens kompetanser og ungdoms yrkesdeltakelse på samme måte som i 

foregående kapittel. Også denne beskrivelsen er basert på et utvalg tekster i dokumentene. 

I budsjettproposisjonen beskrives kunnskap som grunnlaget for demokrati, verdiskaping og 

velferd. Videre kan vi lese at utdanning, forskning og innovasjon er avgjørende faktorer for å 

lykkes med omstilling og fremtidig verdiskaping. Kompetansenivået i den norske 

befolkningen beskrives som høyt, noe som gir grunnlag for bred deltakelse, vellykket 

omstilling og høy produktivitet i arbeidslivet (Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 13). 
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Beskrivelser som kan relateres til arbeidsstyrkens kompetanser  

Av dokumentene fremgår det at regjeringen vil legge til rette for at alle skal ha en kompetanse 

som er tilpasset endrede behov i arbeidslivet. I budsjettproposisjonen står at en av de viktigste 

oppgavene vi har som samfunn er «[...]å sørge for at ungdommane våre kan gå ut i 

arbeidslivet og samfunnet elles med solide kunnskapar og ferdigheiter, nysgjerrigheit og ein 

kreativitet som kan bidra til nyskaping» (Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 65). Det vises til 

utredninger fra to utvalg som har sett på fremtidens kompetansebehov. Den teknologiske 

utviklingen og et bedre samsvar mellom den enkeltes og arbeidslivets kompetansebehov 

trekkes frem som utfordringer. Utvalgenes beskrivelser relaterer seg ikke spesifikt til 

grunnopplæringen (Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 13).  

Omtalen av grunnopplæringen spesielt benytter formuleringer som relaterer seg til 

opplæringsloven. Disse omtales nærmere i kapittel 5.3.. Av de nevnte tekstene kan vi lese at: 

- Skolen både skal utdanne og danne, og være en trygg arena for mestring (Kunnskapsdepartementet, 

2019a, s. 65). 

- Digitale ferdigheter er like grunnleggende som lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter, og 

inngår i fremtidens kompetanser (Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 81).  

- Gode norskkunnskaper og kjennskap til samfunnet omtales som en forutsetning for å få arbeid og 

utdanning (Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 14).  

- Videregående opplæring skal forberede elevene på videre studier eller deltakelse i yrkeslivet 

(Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 79). 

 

I det andre og tredje punktet ser vi at formuleringer av policy kommer tydelig frem når temaet 

er lese- og skriveferdigheter, og med unntak av digitale ferdigheter er de praktiske 

ferdighetene ikke omtalt. For grunnopplæringens del ble det i forrige kapittel beskrevet to 

forhold som pekte seg ut som særlig relevante med henblikk på arbeidslivets 

kompetansebehov. Disse omhandler henholdsvis betydningen av gode skoler med oppdatert 

innhold og fagfornyelsen (Finansdepartementet, 2019b, s. 11).  

 

Fagfornyelsen 

Stortingsmeldingen om fagfornyelsen ble lagt frem våren 2016 (Kunnskapsdepartementet, 

2016b) med formålet å fornye fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i 

videregående opplæring. Meldingen viser til at behovene i et kunnskapsintensivt og 

spesialisert arbeidsliv er i stadig utvikling, også i form av ny teknologi. Skolefagene må 

derfor bygge på oppdatert kunnskap, og elevene må forberedes til livslang læring, til å tenke 

nytt, og til å anvende det de har lært i nye og ukjente sammenhenger 

(Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 13). Demokratiutvikling er kjernen i skolens oppdrag og 

et åpenbart tema i flere fag (Kunnskapsdepartementet, 2016a). 
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Det gis en beskrivelse av noen generelle rammer for innholdet i opplæringen: 

 
- Grunnopplæringen har en allmenndannende funksjon og skal stimulere elevenes deltakelse i 

samfunnsliv og fritid uavhengig av hvilke interesser de har, og om de skal ta høyere utdanning eller skal 

inn i et yrke (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 26). 

- For at elevene skal kunne velge utdanning og yrke ut fra interesser og anlegg, og kunne bidra på ulike 

områder i arbeidsliv og samfunn, må skolen gi elevene et grunnlag innenfor mange fagområder 

(Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 26). 

- Elevenes læring og utvikling i skolen foregår i stor grad gjennom arbeidet med skolefag. Opplæringen 

er organisert i fag, hvert fag har en læreplan, og det er fastsatt et bestemt antall timer til de ulike fagene. 

Fagene bygger på lange akademiske tradisjoner og kulturelle tradisjoner (Kunnskapsdepartementet, 

2016b, s. 32).  

- Et skolefag består av systematisert og strukturert informasjon som er avgrenset, og tilrettelagt for 

undervisning i skolen. Et skolefag kan bygge på en eller flere vitenskapelige disipliner eller andre 

kunnskapsområder. Utgangspunktet kan være vitenskapsfag, kunstfag eller håndverksfag 

(Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 34). 

- Læreplanenes innretning knyttet til kompetansemål, hovedområder og formål med fagene skal 

videreutvikles (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 46). 

 

Det er skoleeierne som har ansvar for at elever og lærlinger får den opplæringen de har krav 

på. Skolelederne skal sørge for at skolen følger regelverket, herunder læreplanverket, som har 

status som forskrift (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 69).  

I meldingen om fagfornyelsen står det at en med hensikt ikke går inn på enkelttemaer eller 

enkeltspørsmål rundt hva som skal være innholdet i fremtidige læreplaner for fag. Dette 

arbeidet overlates til fagpersoner (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 7). Imidlertid beskrives 

prinsippene for det faglige innholdet: 

- Fagfornyelsen skal sikre tydeligere prioritering ved at det i læreplanene for fag blir definert hva som er 

fagenes kjerneelementer (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 36). Kjerneelementene i det enkelte fag 

skal bli tydeligere og kompetansemål videreføres. 

- Dybdelæring innføres. Dybdelæring innebærer at elevene gradvis utvikler sin forståelse av begreper og 

sammenhenger innenfor et fag eller på tvers av fag (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 32). For å 

oppnå dybdelæring kreves det et bevisst samspill mellom bredde og dybde i opplæringen.  

- De grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter 

videreføres. Ferdighetene skal innarbeides i læreplaner der det vurderes som faglig relevant 

(Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 32). 

- Tre tverrfaglige temaer innebærer at elevene jobber med problemstillinger og temaer som krever 

kunnskaper og ferdigheter fra flere fag. For eksempel jobber elevene med temaene fra 

formålsparagrafen i flere fag. Med fagfornyelsen innføres temaene Demokrati og medborgerskap, 

Bærekraftig utvikling samt Folkehelse og livsmestring. De tverrfaglige temaene skal kun inngå i de 

fagene hvor de er en sentral del av det faglige innholdet (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 38). 

 

Fagfornyelsen og kompetansebegrepet 

I meldingen om fagfornyelsen viser Kunnskapsdepartementet til at forskning og 

utredningsarbeid har gitt nye perspektiver på hva som kjennetegner kompetanse, kunnskap og 

læring i skolen (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 27). Med fagfornyelsen endres derfor 

kompetansebegrepet. Fagene er forskjellige og kompetansemålene beskrives for ulike trinn, 
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men definisjonen omfatter ikke hele bredden i elevenes læring, og utvikling i skolen og på 

arenaer utenfor skolen. Hensikten med definisjonen er å gi en felles referanseramme for hva 

kompetansemål skal uttrykke og hva som kjennetegner dem. Kompetanse er med det et 

avgrenset mål for elevenes kunnskaper i fagene (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 28).  

Fagfornyelsen, yrkesfagene og praktiske kunnskap 

Departementet skriver at i flere innspill til meldingen ble det reist spørsmål om dagens 

grunnskole i sitt innhold og praksis tar nok hensyn til at omtrent halvparten av hvert årskull 

velger yrkesfag. Departementet viste til NHO som påpekte at praktiske fag lenge har vært 

nedprioritert, i tillegg til at grunnskolefagene ikke knyttes nok til praktisk utførelse. 

Departementet svarer at grunnskolen skal bidra til å gi elevene tilstrekkelig kompetanse til å 

gjøre bevisste valg videre, og at de må tilbys varierte læringsarenaer. «Det er dette som kan 

skape relevans og motivasjon for elevene. Ingen av fagene i grunnskolen er i utgangspunktet 

bare teoretiske eller bare praktiske» (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 48).  

Samtidig med innføringen av fagfornyelsen innføres det en ny tilbudsstruktur for yrkesfaglige 

utdanningsprogrammer. Målet er at utdanningstilbudene skal bli mer relevante for elevene, 

lærlingene og arbeidslivet. Alle endringene skal innføres samlet med virkning fra høsten 

2020. Med fagfornyelsen åpnes det for at utdanningsprogrammene og fagene skal bli mer 

relevante for arbeidslivet, blant annet ved at elevene får mulighet til å fordype seg tidligere 

(Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 81). Utdanningsdirektoratet utvikler i samarbeid med 

partene i arbeidslivet nye læreplaner for de fagene som skal endres. 

 

Begrepet «fellesfag» angir at noe av innholdet i opplæringen skal være felles både på 

studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram. Med fagfornyelsen innføres det en 

utdanningsspesifikk del i de yrkesfaglige læreplanene i fellesfagene matematikk og naturfag. 

 

Fagfornyelsen og teknologi, innovasjon og entreprenørskap 

Teknologikunnskap ivaretas på flere måter i grunnopplæringen (Kunnskapsdepartementet, 

2016b, s. 54), både som en grunnkompetanse alle elever bør ha, og som mer spesialiserte 

ferdigheter og kunnskaper som elever kan velge å få opplæring i. Departementet ser behov for 

å videreutvikle innholdet i digitale ferdigheter som en grunnkompetanse og samtidig legge økt 

vekt på digital teknologi som en integrert del av innholdet i fagene (s. 54). 

Innovasjon, nyskaping og entreprenørskap settes også i sammenheng med teknologisk 

kompetanse. «Disse må vurderes for det enkelte fag, og kan inngå i fagene hvor dette passer 
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best, for eksempel i forbindelse med teknologi» (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 41). Det 

er verdt å merke seg at Stortinget i sitt vedtak nr. 12 under behandling av meldingen ber 

regjeringen sørge for at innovasjons- og entreprenørskapskompetanse vektlegges og 

inkluderes i arbeidet med fornyelsen av fag og læreplaner (Stortinget, 2016, s. 13). 

 

Beskrivelser som kan relateres til ungdoms yrkesdeltakelse 

I dokumentene fra Kunnskapsdepartementet finner vi også beskrivelser av ungdoms 

yrkesdeltakelse. Omtalen er imidlertid mer begrenset enn i de foregående dokumentene. I 

innledningen til budsjettproposisjonen kan vi lese at «Menneske som får utnytta evnene og 

ferdigheitene sine på ein god måte, vil kunne realisere ønska og ambisjonane sine, og bidra til 

fellesskapet ved å delta i arbeids- og samfunnsliv» (Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 13).  

Kunnskapsdepartementets sektormål inneholder også formuleringer om yrkesdeltakelse: 

- Alle deltek i arbeids- og samfunnsliv.  

- Alle har den kompetansen som dei sjølve og samfunnet treng. 

- Samfunnet har tilgang til oppdatert kunnskap av høg kvalitet.  

(Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 13) 

Når det gjelder grunnopplæringen står manglende gjennomføring av videregående opplæring i 

fokus for beskrivelsen av de unges yrkesdeltakelse. Departementet skriver at tre av fire som 

startet i videregående opplæring i 2013, hadde fullført og bestått innen fem år. Målet er at ni 

av ti skal gjennomføre innen 2030 (Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 17). 

Sektormålene omfatter hele utdanningsløpet fra grunnopplæring til høyere utdanning. Det er 

også formulert overordnede mål spesifikt for grunnopplæringen. Målene for 

grunnopplæringen er at:  

 
- Alle har eit godt og inkluderande læringsmiljø.  

- Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidleg slik at alle får utvikla potensialet sitt.  

- De tilsette i kunnskapssektoren har høg kompetanse. 

- Alle lykkast i opplæringa og utdanninga.  

(Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 65) 

 

Utover etterspurt fagarbeidere, kommer det ikke klart frem på hvilken måte grunnopplæringen 

er tenkt å forberede ungdom til arbeidslivet. (Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 80). 

Fokuset i dette kapittelet har vært Kunnskapsdepartementets beskrivelser av arbeidsrelaterte 

mål og kompetansebehov med konsekvenser for grunnopplæringen. Neste kapittel beskriver 

formålsparagrafen og tilhørende forskrifters omtaler. 
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5.3 Grunnopplæringens formål og verdigrunnlag – Allmenndanning og integrasjon  

 
Presentasjonen og analysen i dette kapittelet tar for seg det andre forskningsspørsmålet:  

- Hvilke spor av arbeidslivsrelaterte mål og kompetansebehov finner vi i 

formålsparagrafen og utdypende forskrifter? 

Tre dokumenter ligger til grunn for beskrivelsene i dette kapittelet. Det ene er 

Opplæringslova, der § 1-1 omhandler grunnopplæringens formål (Opplæringslova, 1998). De 

to andre dokumentene utdyper verdigrunnlaget i Opplæringslovas formålsparagraf og de 

overordnede prinsippene for grunnopplæringen. Disse to dokumentene er Generell del av 

læreplanen (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1996) og Overordnet del – 

verdier og prinsipper for grunnopplæringen (Regjeringen, 2017). Begge disse dokumentene 

har status som forskrift. 

Opplæringslova § 1-1 fra 2008 

Grunnopplæringens formål betegnes i mange sammenhenger som skolens samfunnsmandat. 

Fra 1998 ble grunnskolen og den videregående opplæringen omfattet av den samme loven, 

som dekker opplæring i både skoler og lærebedrifter. Formelt finner vi grunnopplæringens 

formål i den første paragrafen (Opplæringslova, 1998, § 1-1), som sist ble endret i 2008. 

Den gjeldende formålsparagrafen består av syv ledd. Hovedvekten av innholdet i teksten i 

formålsparagrafen er lagt på et allmenndannende verdigrunnlag med noen gjennomgående 

temaer (Opplæringslova, 1998): historisk og kulturell innsikt (§1-1, 1. ledd), kristen og 

humanistisk arv og tradisjon (§1-1, 2. ledd), den nasjonale kulturarven og vår felles 

internasjonale kulturtradisjon (§1-1, 3. ledd) og kulturelt mangfold, demokrati, likestilling og 

vitenskapelig tenkemåte (§1-1, 4. ledd. Barnekonvensjonen og menneskerettighetene står 

sentralt (Kunnskapsdepartementet, 2016b s. 6). 

I ett av leddene finner vi en formulering som knytter grunnopplæringen direkte til 

arbeidslivet: 

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistre liva sine og for å 

kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og 

utforskartrong. (Opplæringslova, 1998, §1-1, 5. ledd) 

I tillegg til formuleringene i § 1-1, 5. ledd, som relaterer formålet direkte til arbeidslivet, er 

det andre interessante formuleringer i opplæringsloven å ta med i videre analyser:  
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- Dei skal ha medansvar og rett til medverknad (§1-1, 6. ledd). 

- Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei 

utfordringar som fremjar danning og lærelyst (§1-1, 7. ledd).  

Med dette som utgangspunkt utdyper de neste delkapitlene innholdet i formålsparagrafen.  
 

Generell del av læreplanen fra 1993 

Generell del av læreplanen ble fastsatt i 1993. Planen er ført videre fra Reform 94 og Reform 

97 i LK06. Dokumentet er på 42 sider og danner grunnlag for læreplanene for fag i 

grunnskole og videregående opplæring (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 

1996, s. 3). Læreplanverket omfatter også prinsipper og retningslinjer for opplæringen. 

Generell del av læreplanen starter med en innledning som omtaler opplæringens formål i lys 

av opplæringsloven. Av interessante formuleringer videre i innledningen kan vi lese at 

opplæringen skal gi elevene kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og anspore den 

enkelte til driftighet og tett samvirke for felles mål. «Opplæringen skal tilpasses den enkelte. 

Større likhet i resultat skapes gjennom ulikhet i den innsats som rettes mot den enkelte elev» 

(Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1996, s. 15).  

Innledningen kan også ses i lys av arbeidslivsrelaterte forhold. Av teksten kan vi lese at 

opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens arbeidsliv og gi grunnlag for å 

kunne gå inn i yrker som ennå ikke er skapt. Opplæringen skal også bidra til at elevene 

utvikler evner som trengs for spesialiserte oppgaver, og gi en generell kompetanse som er 

bred nok for omskolering senere i livet. Opplæringen skal gi adgang til dagens arbeidsliv og 

kyndighet til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent fremtid. Opplæringen må derfor 

tilføre holdninger og kunnskaper som kan vare livet ut, og legge et fundament for tilegnelse 

av nye ferdigheter (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1996, s. 15). 

Etter innledningen kommer en beskrivelse av syv mennesketyper. Beskrivelsen av «Det 

arbeidende mennesket» får spesielt bred omtale. Det utdypes på denne måten:  

God læring er også avhengig av driv og vilje hos den enkelte til å ta på seg og gjennomføre et arbeid. 

Det er godt dokumentert at elevenes ytelser tydelig påvirkes av arbeidsvanene de legger seg til på tidlige 

skoletrinn. Gode arbeidsvaner som utvikles i skolen, har nytte langt ut over skolens rammer. 

Opplæringen har ikke bare egenverdi for eleven, men har også som mål å forberede de unge til å påta 

seg arbeidslivets og samfunnslivets oppgaver. Skolen må derfor stå i tett utveksling med samfunnet 

rundt og gradvis gi elever og lærlinger innsyn i og forberedelse for aktivt virke i yrkesliv, kulturliv og 

politikk. (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1996, s. 27) 
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I teksten står at kunnskaper, ferdigheter og holdninger «[...]utvikles i et samspill mellom 

gamle forestillinger og nye inntrykk» (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1996, 

s. 29). 

«Prinsipper og retningslinjer for grunnopplæringen» har et kapittel om oppvekst - og 

læringsmiljø som nevner arbeidslivet: «Det bør vere rom for besøk og praksis i arbeidslivet» 

(Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1996, s. 62). I den reviderte versjonen fra 

2006 står det som en del av Læringsplakaten at «[...] skolen og lærebedriften skal legge til 

rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte» 

(Utdanningsdirektoratet, 2015a, s. 2), og at «samspillet kan også bidra til at opplæringen er 

oppdatert i forhold til arbeidslivets behov» (s. 6). 

Teksten har også med en omtale av «teknologi og kultur», der teknologi omtales som 

framgangsmåter menneskene har utviklet for å nå sine mål, arbeide lettere og samarbeide 

bedre. «Framvoksteren av ny teknologi utviklar reiskapar, næringsvegar, samfunnsformer og 

åndsliv. Det er ein vesentleg del av allmenndanninga å kjenne vår teknologiske, kulturelle 

arv» (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1996, s. 26). 

Samlet sett har arbeidslivet fått bred plass i dokumentet, og «Det arbeidende mennesket» er 

gitt en egen omtale. Det neste kapittelet dreier seg om det dokumentet som erstattet Generell 

del av læreplanen. 

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen fra 2017 

I september 2017 fastsatte regjeringen «Overordnet del – verdier og prinsipper for 

grunnopplæringen», videre forkortet Overordnet del. Fra høsten 2020 erstatter denne Generell 

del av læreplanen. Regjeringen skriver at hele læreplanverket er grunnlaget for opplæringen 

og må brukes sammen (Regjeringen, 2017). Dokumentet er på færre sider enn sin forgjenger. 

Dokumentet består av flere deler, henholdsvis innledning og gjengivelse av 

formålsparagrafen, samt de tre kapitlene om opplæringens verdigrunnlag, prinsippene for 

læring, utvikling og danning, og prinsippene for skolens praksis.  

I innledningen står det at dokumentet beskriver grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis 

i hele grunnopplæringen og tydeliggjøre skolens og lærebedriftens ansvar for danning og 

utvikling av kompetansen til alle elever i grunnopplæringen. Videre står det at skolene og 

lærebedriftene er likeverdige læringsarenaer. I resten av dokumentet benyttes hovedsakelig 

begrepene «elev», «lærer» og «skole» som en forenkling (Regjeringen, 2017, s. 3).  
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Kapittel 1 beskriver opplæringens verdigrunnlag:1) Menneskeverdet, 2) Identitet og kulturelt 

mangfold, 3) Kritisk tenking og etisk bevissthet, 4) Skaperglede, engasjement og 

utforskertrang, 5) Respekt for naturen og miljøbevissthet og 6) Demokrati og medvirkning 

Når det gjelder arbeidslivet, kommer det frem i en setning i innledningen «[...]at verdiene skal 

være grunnlaget for vårt demokrati og skal hjelpe oss å leve, lære og arbeide sammen i en 

kompleks samtid og i møte med en ukjent fremtid» (Regjeringen, 2017, s. 5).  

Kapittel 2 beskriver prinsippene for læring, utvikling og danning. I innledningen står det at 

«Denne delen av dokumentet skal hjelpe skolene å knytte danning og utdanning sammen, slik 

at opplæringen gir et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor utdanning, 

arbeids- og samfunnsliv» (Regjeringen, 2017, s. 10). Enkeltelementene er: 1) Sosial læring og 

utvikling, 2) Kompetanse i fagene, 3) Grunnleggende ferdigheter, 4) Å lære å lære, og 5) 

Tverrfaglige temaer. Med unntak av innledningen er arbeidslivet ikke omtalt eksplisitt.  

Kapittel 2 beskriver de tre tverrgående temaene Folkehelse og livsmestring, Demokrati og 

medborgerskap og Bærekraftig utvikling (Regjeringen, 2017, s. 13). Arbeidslivet omtales ikke 

eksplisitt under noen av temaene, noe som imidlertid ikke betyr at arbeidslivet er helt utelatt. 

Kapittel 3 av Læreplanen sier noe om prinsippene for skolens praksis. I denne delen er teksten 

inndelt i fem kategorier: 1) Et inkluderende læringsmiljø, 2) Undervisning og tilpasset 

opplæring, 3) Samarbeid mellom hjem og skole, 4) Opplæring i bedrift og arbeidsliv og 5) 

Profesjonsfellesskap og skoleutvikling (Regjeringen, 2017, s. 15).  

Kategori 4 er i sin helhet rettet mot slik opplæring (Regjeringen, 2017, s. 18). Om yrkesfagene 

står det at opplæringen i lærebedrifter og arbeidslivet skal gi praktisk erfaring og relevant 

kompetanse, og forberede elevene på de faglige kravene og forventningene som stilles i 

arbeidslivet. I tillegg vises det til at mange elever i løpet av grunnopplæringen vil få deler av 

sin opplæring i arbeidslivet. Målet er å danne og utdanne dyktige, kunnskapsrike, kreative og 

nyskapende fagarbeidere. Om tilknytningen til arbeidslivet generelt står det at «et godt 

samarbeid mellom skole og arbeidsliv øker mulighetene for at flere skal kunne ta aktivt del i 

egen opplæring og opparbeide tilhørighet til arbeidslivet og samfunnsliv». Videre står det at 

«[...]samarbeid skaper gjensidig forståelse og fremmer opplæringens mål om å forbedre den 

enkelte på et fremtidig yrkesliv» (Regjeringen, 2017, s. 17).  

Fokuset i dette kapittelet har vært formålsparagrafen og tilhørende forskrifters beskrivelser. 

Neste kapittel knytter seg til beskriver i fem utvalgte læreplaner for fag. 
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5.4 Læreplaner i fem utvalgte fag – Skolefag og arbeidsliv 

 
Så langt i analysen har politiske styringsdokumenter og grunnopplæringens formålsparagraf 

blitt drøftet. Dette kapittelet presenterer og analyserer dokumenter som kan belyse det tredje 

forskningsspørsmålet:  

- Hvilke spor av arbeidslivsrelaterte mål og kompetansebehov finner vi i læreplaner for 

fag? 

I analysen inngår læreplanene i fem fag. Samfunnsfag er et gjennomgående fellesfag og 

omfatter derfor hele grunnopplæringen, også videregående opplæring. Utdanningsvalg og 

kunst og håndverk er fag på ungdomstrinnet i grunnskolen. Felles programfag Vg1 Bygg og 

anleggsteknikk og yrkesfaglig fordypning er fag i videregående opplæring.  

Videre i dette kapittelet følger en gjennomgang av læreplanene for de respektive fagene. 

Læreplanene er bygget opp rundt en felles struktur og består av formål, hovedområder, 

timetall, grunnleggende ferdigheter, kompetansemål og vurdering. Unntaket er yrkesfaglig 

fordypning som har en noe annen oppbygging. De videre beskrivelsene tar utgangspunkt i 

tekst som er hentet fra læreplanene og som er spesielt relevant for studien. Hovedvekten er 

lagt på beskrivelsen av formål og hovedområder, men også andre deler av tekstene er 

beskrevet der det er relevant. Fulltekstversjoner finnes på Utdanningsdirektoratets 

hjemmeside, Utdanningsdirektoratet.no/Læreplanverket.  

Samfunnsfag  

Samfunnsfaget er et gjennomgående fag i grunnskolen (249 timer på ungdomstrinnet) og et 

fellesfag for alle utdanningstilbudene i den videregående opplæringen (84 timer). Faget har 

kompetansemål etter det 4., 7. og 10. årstrinnet og Vg1 (eller Vg2). Etter det 10. årstrinnet og 

Vg1/Vg2 skal elevene ha en standpunktkarakter, og de kan trekkes ut til en muntlig eksamen 

som utarbeides og sensureres lokalt (Utdanningsdirektoratet, 2013).  

 

Formålet og hovedområdene fremgår av læreplanen (Utdanningsdirektoratet, 2013): «Sentralt 

i arbeidet med samfunnsfaget står forståing av og oppslutning om grunnleggjande 

menneskerettar, demokratiske verdiar og likestilling. Faget skal stimulere til og gje erfaring 

med aktivt medborgarskap og demokratisk deltaking». Videre står det at menneskenes 

holdninger, kunnskaper og verdier preges av den kulturen de vokser opp i: «Som moralsk 

individ er mennesket ansvarleg for handlingane sine, også for handlingar som andre har teke 
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initiativ til». Av læreplanen fremgår det at elevene gjennom samfunnsfaget vil utvikle 

kunnskap om hvordan de kan påvirke egen livssituasjon: «Gjennom arbeid med faget vil 

elevane lettare forstå verdien av og utfordringar knytte til teknologi og entreprenørskap, og 

dei vil utvikle kunnskap om arbeidsliv og global, nasjonal og personleg økonomi». Vi kan 

også lese at elevene gjennom kunnskap om samfunnet «[...]blir undrande og nysgjerrige, og 

stimulerte til refleksjon og skapande arbeid». På den måten kan eleven bli motivert til ny 

innsikt og livslang læring. 

 

Samfunnsfaget er inndelt i hovedområder tilpasset årstrinnet: 

Årstrinn Hovedområder 

1 – 10. trinn Utforskeren Historie Geografi Samfunnskunnskap  

Vg1/Vg2 Utforskaren Individ, 

samfunn og 

kultur 

Arbeids- og 

næringsliv 

Politikk og demokrati Internasjonale 

forhold 

 

På videregående nivå utgjør arbeids- og næringsliv et eget hovedområde som handler om 

«[...]næringar, bedrifter, etablering, yrkesval og arbeidsløyse. Det dreier seg og om 

organisasjonane i arbeidslivet og lønnsdanning, og om arbeidslivet i dag og dei prinsippa og 

verdiane det byggjer på». 

Faget har til sammen 73 kompetansemål etter 10. trinn og videregående nivå, hvorav syv er 

innenfor hovedområdet arbeids- og næringsliv. Målene retter seg mot å formulere spørsmål, 

bruke begrep i fagsamtaler, bruke kilder, vise, reflektere over, identifisere, skape fortellinger, 

skrive, finne eksempel på, drøfte, presentere, gjøre greie for og drøfte, lokalisere og 

dokumentere, lese, tolke og bruke kart, utforske og beskrive, forklare, undersøke, 

sammenligne, kartlegge, analysere, definere, regne ut, diskutere, finne informasjon om, 

vurdere og finne eksempel på.  

Nye læreplaner trer i kraft fra august 2020 (Utdanningsdirektoratet, 2019c; 

Utdanningsdirektoratet, 2019d). Grunnskolen og den videregående opplæringen har ikke 

lenger samme læreplan, og arbeids- og næringslivet er ikke eget hovedområde i denne nye 

planen.  

Utdanningsvalg  

Utdanningsvalg er et obligatorisk fag som tilbys på ungdomstrinnet. Elever som på 

ungdomstrinnet får anledning til å ta fag fra videregående opplæring, kan disponere inntil 60 

prosent av timene i utdanningsvalg til dette. Faget er på til sammen 110 timer på 8. – 10. 
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årstrinn. Standpunktvurderingen gjøres etter 10 trinn eller det året faget avsluttes, med 

karakteren «deltatt». Det er ikke eksamen i dette faget.  

Formålet og hovedområdene fremgår av læreplanen (Utdanningsdirektoratet, 2015b): «Faget 

utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er 

basert på elevenes ønsker og forutsetninger». Videre skal faget bidra til å gi elevene en 

forståelse for betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring. Faget skal gi 

kunnskaper om hva forskjellige utdanningsveier kan føre fram til, og gi innsikt i et 

arbeidsmarked i endring. En del av formålet med faget er også å gi elevene kompetanse til å 

«se sine interesser i sammenheng med muligheter og krav i utdanningssystemet og 

arbeidslivet». Utdanningsvalg er et fag hvor aktivitetene kan foregå på andre læringsarenaer 

enn skolen, og faget skal bidra til å styrke samarbeidet mellom ungdomstrinn og lokalt 

arbeidsliv. 

Faget utdanningsvalg inneholder følgende hovedområder: 

Årstrinn Hovedområder 

8. – 10. trinn Personlige valg Utdanning og yrker Arbeid 

 

Faget utdanningsvalg inneholder temaer som relaterer seg til arbeidslivet, fra et individuelt så 

vel som et bedrifts- og samfunnsperspektiv. Hovedområdet «personlige valg» retter seg mot 

utvikling av bevissthet om egne karrierevalg, og informasjon om utdanning og yrker inngår. 

Hovedområdet «utdanning og yrker» handler om hvordan ulike utdanningsveier fører til ulike 

yrker. I omtalen står det at «det handler om å skaffe seg relevant kunnskap og praktisk 

erfaring om utdanningsveier i videregående opplæring og i bedrifter, og se dette i 

sammenheng med personlige ønsker». Betydningen av livslang læring for den enkelte og 

samfunnet fremheves også. Hovedområdet «arbeid» omfatter kunnskap om arbeidslivet og et 

arbeidsmarked i endring: «I det inngår konsekvenser av ulike utdanningsvalg og behov for 

nyskaping og kreativitet i arbeidslivet». Det omfatter også ulike roller i arbeidslivet, utvikling 

av ferdigheter i jobbsøking og praktisk utprøving av aktiviteter: «Et annet element i 

hovedområdet er å drøfte betydningen av arbeidsdeltakelse». 

Det er satt opp tilsammen 13 kompetansemål etter 10. trinn, fordelt på de tre hovedområdene. 

Kompetansemålene angir evne til å samle, analysere og bruke informasjon, formulere, gjøre 

rede for og beskrive, gi eksempler, presentere, forklare, undersøke, planlegge, gjennomføre og 

dokumentere, drøfte og reflektere.  
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Den nye læreplanen for faget trer i kraft fra august 2020 (Utdanningsdirektoratet, 2019e). I 

læreplanen er det lagt vekt på at dette faget skal gi elevene innsikt i og grunnlag for valg av 

videregående opplæring, samt på livsmestring og verdien av å ha en jobb.  

Kunst og håndverk  

Kunst og håndverk er et obligatorisk fag i grunnskolen (146 timer på ungdomstrinnet). Faget 

har kompetansemål på 2., 4., 7. og 10. årstrinn. Elevene skal ha én standpunktkarakter som 

settes etter 10. trinn, eller det året faget avsluttes. Det avholdes ikke eksamen i faget.  

Formålet og hovedområdene fremgår av læreplanen (Utdanningsdirektoratet, 2006): «Faget 

kunst og håndverk bærer i seg ulike tradisjoner, fra håndverkernes solide materialkunnskap og 

reproduserende arbeidsprosesser, via designerens idéutvikling og problemløsning til 

kunstnerens fritt skapende arbeid». Videre kan vi lese at «Praktisk skapende arbeid i 

verkstedene er med å gi form til opplevelser og å utvikle produkter står sentralt i faget». Faget 

skal utvikle fantasi, kreativitet, motorikk og håndlag fra det enkle til det mer avanserte, det 

forutsetter tid til utprøving og fordypning. Dette skal gi mulighet til å oppleve gleden ved å 

skape og mestre. Videre skal faget «[...] i muligheter for utvikling av entreprenørskap og 

samarbeid med bedrifter, institusjoner og fagpersoner». Gjennom tverrfaglig samarbeid 

knyttet til design og teknologi bidrar faget spesielt med det praktisk-estetiske aspektet ved 

design. Faget er forberedende for en rekke utdanninger og yrkesvalg (Utdanningsdirektoratet, 

2006). 

Kunst og håndverk inneholder følgende fire hovedområder: 

Årstrinn Hovedområder 

1. – 10.trinn Visuell 

kommunikasjon 

Design Kunst  Arkitektur 

 

I «visuell kommunikasjon» legges det vekt på praktisk skapende arbeid med todimensjonal 

form og digitale bildemedier. «Design» skal både omfatte direkte arbeid med materialer og 

indirekte med skisser og modeller. Det kan være grunnlag for innovasjon og entreprenørskap. 

De 21 kompetansemålene etter 10. trinn knytter seg til å bruke, tegne, vurdere, stilisere, 

dokumentere, designe, beskrive, skape og drøfte, samtale om, beskrive, lage og vurdere, gjøre 

rede for, diskutere, samtale om, sammenligne, tegne, forklare, bygge og teste.  

Den nye læreplanen for faget trer i kraft fra august 2020 (Utdanningsdirektoratet, 2019f). 

Faget skal forberede elevene på et hverdags- og arbeidsliv som stiller krav til praktiske 
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ferdigheter, kompetanse i kreative prosesser og evne til å ta miljøbevisste valg. Faget dreier 

med dette tilbake til verkstedet og ønsket om å legge til rette for praktisk arbeid med 

materialer. Programmering og koblingen til ny teknologi utgjør nye elementer i dette faget.  

Felles programfag Vg1 bygg- og anleggsteknikk  

De yrkesfaglige utdanningstilbudene er tredelt. Denne delen av beskrivelsen tar for seg felles 

programfag Vg1 bygg- og anleggsteknikk.  

Det er 477 timer i felles programfag på eget programområde. Elevene skal ha en 

standpunktkarakter i hvert av programfagene, men skal ikke opp til noen eksamen.  

Formålet og programfagene fremgår av læreplanen (Utdanningsdirektoratet, 2018): Ny 

teknologi har ført til at fagene er i stadig utvikling. Opplæring i faget skal bidra til «[...] å 

legge grunnlag for samfunnets behov for kompetanse innen produksjon, oppføring, 

ombygging og vedlikehold av bygninger, samt anlegg med tilhørende tekniske installasjoner». 

Videre skal faget gi elevene grunnleggende ferdigheter i bygg- og anleggsteknikk, fremme 

arbeidsglede, gode arbeidsvaner og evne til samarbeid. «Opplæringen skal legge grunnlaget 

for allmenndanning og livslang læring». Videre skal det legges vekt på praktisk arbeid og 

helhetlige tverrfaglige arbeidsoppgaver, og faget skal gi grunnlag for videre valg av yrke. 

Felles programfag Vg1 bygg- og anleggsteknikk har to felles programfag: 

Årstrinn Felles programfag 

Vg1 Produksjon Tegning og bransjelære 

Programfaget dreier seg om produkter og tjenester innenfor bygg- og anleggsteknikk, og  

verktøy og maskiner som er relevante for produksjonen. Det skal benyttes varierte 

arbeidsoppgaver tilpasset Vg1-nivå innenfor oppføring, ombygging og vedlikehold av 

bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner og med praktisk anvendelse av 

materialer og verktøy som det sentrale. I programfaget «tegning og bransjelære» inngår 

utførelse av enkle tegninger og dokumentasjon av produkter som produseres i bransjen, og 

praktisk bruk av måleverktøy. Bruk av IKT-baserte tegneprogrammer inngår også. Den 

enkelte skal møte de kravene som stilles til yrkesutøvelse. 

Det er fastlagt til sammen 20 kompetansemål for faget, formulert som evne til å velge, bruke 

og bearbeide, beskrive, motta, håndtere og lagre, foreta risikovurderinger og utføre arbeid, 

forklare, finne fram til, lese og anvende, tegne, gjøre rede for, gi eksempler og planlegge.  
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Den nye læreplanen for faget trer i kraft fra august 2020 (Utdanningsdirektoratet, 2020) og 

legger større vekt på helse, miljø og sikkerhet enn tidligere. Teknologisk utvikling omfattes 

og stiller krav til valg av verktøy og gjennomføring av oppdrag. Videre skal elevene lære om 

hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv. 

Yrkesfaglig fordypning 

Faget yrkesfaglig fordypning har en timeramme på 168 årstimer på Vg1. Skolen har ansvaret 

for underveisvurdering og standpunktkaraktene som er sluttvurderingen. For den delen av 

faget som følger lokal læreplan, skal eleven ikke ta noen eksamen, ellers følger  

vurderingsordningen for nasjonale læreplaner. 

Fagets formål fremgår av læreplanen (Utdanningsdirektoratet, 2016a): «Faget skal gi elevene 

et godt grunnlag for å velge lærefag, og en mulighet for å knytte kontakt med potensielle 

lærebedrifter». Videre skal faget «[...]gjøre det mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi 

elevene mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeidet». Det skal også 

bidra til å introdusere elevene for arbeidslivet, og arbeidslivet skal gis mulighet til å definere 

innholdet i opplæringen i samsvar med læreplanene og lokale kompetansebehov. Faget skal gi 

elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere lærefag, gi opplæring som er relevant for 

yrkesutøvelse, og erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene.  

Faget yrkesfaglig fordypning skal normalt brukes til opplæring i kompetansemål hentet fra 

læreplaner for Vg3. Det skal utarbeides lokale læreplaner basert på de nasjonale 

kompetansemålene, og det skal fremgå av den lokale læreplanen hvilke mål som ligger til 

grunn for opplæringen. Skoleeierne har ansvar for at det blir utarbeidet lokale læreplaner i 

faget og at opplæringen blir gjennomført i samsvar med disse læreplanene.  

Valget av innhold varierer. Elevene kan velge innhold fra studieforberedende tilbud. Hvor 

praktisk opplæringen blir, vil blant annet avhenge av hvilke kompetansemål som velges fra 

målene for Vg3.  

Det blir ingen endringer i rammen for fag og timefordelingen for Vg1 yrkesfag fra 2020, 

siden de nye læreplanene for yrkesfag Vg2 og Vg3 blir fastsatt først i februar/mars 2021. For 

skoleåret 2020–21 vil derfor høringsutkastene for læreplanene for Vg3 i hvert 

utdanningsprogram brukes som grunnlag for faget på Vg1. 

Fokuset i dette kapittelet har vært læreplanene for fag. Neste kapittel knytter seg hvordan 

beskrivelsene i kapittel 5 er grunnlag for videre drøfting av forskningsspørsmålene. 
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5.5 Den empiriske analysen som plattform for drøfting av forskningsspørsmålene 

 
Som vi så av det historiske utsynet i kapittel 4, er dagens grunnopplæring bygget rundt flere 

ulike opplæringstradisjoner, knyttet til henholdsvis skolen og arbeidslivet. Flere forskere 

(Kvalsund et al., 1999; Jarning, 2016; Halvorsen, 1994; Slagstad, 1998, referert i Jensen, 

2009; Befring, 2015; Bjørgen, 2001; Befring, 2014, referert i Befring, 2015) viser til at dette 

er en skoleforståelse som gir føringer for en formalteoretisk opplæring i skolefag, og at denne 

typen opplæring prioriteres høyere enn erfaringsbasert og fordypende læring og praksis i 

arbeidslivet. Et sentralt spørsmål som ble stilt var om de utfordringene vi ser i kjølvannet av 

den historiske fremstillingen kan peke i retning av historiske lag med langtidsvirkninger, og 

om disse kan betraktes som vedvarende spenninger og utfordringer. 

Kapittel 5.1 og 5.2 knytter seg til første forskningsspørsmål, og bygger på en presentasjon av 

innholdet i stortingsmeldinger og budsjettproposisjoner fra Finansdepartementet, Arbeids- og 

sosialdepartementet og Kunnskapsdepartement. Det er lagt et tydelig fokus på beskrivelsen av 

mål og utfordringer knyttet til arbeidslivets kompetansebehov, uttrykt som arbeidsstyrkens 

kompetanser, og unges yrkesdeltakelse.  

Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet utarbeider den økonomiske 

politikken, herunder sysselsettings- og arbeidsmarkedspolitikken. Siden 2000 har veksten i 

antall jobber nesten utelukkende kommet i yrker som krever høyere utdanning 

(Finansdepartementet, 2019a, s. 82), men samtidig fremheves behovet for arbeidskraft med 

yrkesfaglig bakgrunn (Arbeids- og sosialdepartementet, 2019, s. 11) og mangelen på 

teknologisk kompetanse (Finansdepartementet, 2019b, s. 10). Risikoen for frafall forsterkes 

av stadig økende kvalifikasjonskrav i arbeidslivet (Finansdepartementet, 2019b, s. 146). Unge 

som ikke har fullført videregående utdanning og mangler arbeidserfaring, vil ha begrensede 

muligheter i arbeidsmarkedet (Finansdepartementet, 2019a, s. 62). Personer med lavt 

utdanningsnivå eller innvandrerbakgrunn, samt gutter generelt, er overrepresentert blant 

ungdom som ikke er i arbeid (Finansdepartementet, 2019b, s. 79). Andelen av befolkningen i 

aldersgruppen 18–29 år som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd, har økt 

med over 50 prosent (Finansdepartementet, 2019b, s. 14). Målet om høy yrkesdeltakelse og 

tidlig innsats mot frafall trekkes frem. Betydningen av gode skoler med oppdatert innhold og 

dyktige lærere fremheves (Finansdepartementet, 2019b, s. 11). Samlet sett er det tydelige 

beskrivelser av mål og utfordringer. Implikasjonene for grunnopplæringen er imidlertid lite 

omtalt. Behovet for yrkesfaglig kompetanse er uttalt, andre kompetanser er ikke konkretisert. 
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Det er et uttalt mål knyttet til høy yrkesdeltakelse blant unge, hvilke kompetanser det 

forutsetter er ikke omtalt. 

I Kunnskapsdepartementets dokumenter kan vi lese at utdanning, forskning og innovasjon er 

avgjørende faktorer for å lykkes med omstilling og fremtidig verdiskaping 

(Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 13). Av sektormålene fremgår det at alle skal delta i 

arbeids- og samfunnslivet. Forberedelse til arbeidslivet er ikke en del av målformuleringene 

for grunnopplæringen. I andre deler av teksten står det imidlertid at videregående opplæring 

skal forberede elevene på deltakelse i yrkeslivet (Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 79).  

Departementet skriver videre at en av de viktigste oppgavene vi har som samfunn er: «å sørge 

for at ungdommane våre kan gå ut i arbeidslivet og samfunnet elles med solide kunnskapar og 

ferdigheiter, nysgjerrigheit og ein kreativitet som kan bidra til nyskaping» 

(Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 65). Manglende gjennomføring holdes frem som en 

utfordring (Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 17). Stortingsmeldingen om fagfornyelsen 

viser til behov i et kunnskapsintensivt og spesialisert arbeidsliv i stadig utvikling, skolefagene 

må derfor bygge på oppdatert kunnskap, og forberede elevene til livslang læring 

(Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 13). Samtidig står det at grunnopplæringen har en 

allmenndannende funksjon, at læringen skal foregå gjennom arbeidet med skolefag, 

tilrettelagt for undervisning i skolen (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 34). Det skrives om 

fagenes kjerneelementer at det skal innføres dybdelæring (s. 32), de grunnleggende 

ferdighetene skal videreføres, og de tre nye tverrfaglige temaene skal kun inngå i de fagene 

hvor de er en sentral del av det faglige innholdet (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 38). 

Ingen av disse tiltakene er spesielt arbeidslivsrettet eller rettet mot frafall fra videregående 

opplæring. I meldingen om fagfornyelsen står at departementet med hensikt ikke går inn på 

enkelttemaer eller enkeltspørsmål rundt hva som skal være innholdet i fremtidige læreplaner 

for fag. Dette arbeidet overlates til fagpersoner (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 7).  

Kapittel 5.3 knytter seg til andre forskningsspørsmål, og tematiserer grunnopplæringens 

formålsparagraf, som i mange sammenhenger holdes frem som skolens samfunnsmandat. Fra 

1998 ble grunnskolen og videregående opplæring for første gang omfattet av samme lov, som 

dekket opplæring både i skolen og lærebedriftene. Av formålsparagrafen fremgår det at 

elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger, og at deltakelse i 

arbeidslivet er ett av flere formål (Opplæringslova, 1998, § 1-1). Generell del av læreplanen 

ble erstattet av Overordnet del fra høsten 2020 (regjeringen, 2017). Det utgående dokumentet 

fokuserer på flere mennesketyper, men har også et tydelig fokus på det arbeidende mennesket. 
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Det gis en relativt omfattende beskrivelse av forberedelsen til arbeid, men også av 

samarbeidet med arbeidslivet (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1996). Den 

nye overordnede delen av læreplanverket har et eget kapittel om opplæring i bedrifter og 

arbeidslivet. Ut over dette er det noe mer uklart hvordan utdanning til arbeid er tenkt som en 

del av formålet.  

Kapittel 5.4 knytter seg til tredje forskningsspørsmål, og presenterer de fem utvalgte 

læreplanene, som har noe ulik karakter. Samfunnsfaget fremstår som et relativt bredt fag. På 

videregående nivå er arbeids- og næringsliv et eget hovedområde i faget 

(Utdanningsdirektoratet, 2013), men dette utgår med fagfornyelsen. Utdanningsvalg skal 

bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg, og er et fag hvor aktivitetene 

kan foregå på andre læringsarenaer enn skolen (Utdanningsdirektoratet, 2015b). Kunst og 

håndverksfaget fremstår som et relativt bredt fag, og praktisk skapende arbeid i verkstedene 

står sentralt, men det skal også gi muligheter for utvikling av entreprenørskap og samarbeid 

med bedrifter (Utdanningsdirektoratet, 2006).  Felles programfag Vg1 bygg og 

anleggsteknikk har som formål å legge grunnlag for samfunnets behov for kompetanse innen 

disse bransjene. Opplæringen skal fremme arbeidsglede og gode arbeidsvaner 

(Utdanningsdirektoratet, 2018). Yrkesfaglig fordypning skal gi elevene et grunnlag for å velge 

lærefag, å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter, veksle mellom læringsarenaer, og 

også gi elevene mulighet for å oppleve realistiske arbeidssituasjoner (Utdanningsdirektoratet, 

2016a). I læreplanene finner vi dermed tekster som kan knyttes til grunnopplæringens 

oppdrag om forberedelse til arbeidslivet.  

Innledningsvis i studien ble det vist til det paradoksale i spennet mellom den brede 

tilslutningen til målet om høy sysselsetting og en kvalifisert arbeidsstyrke, og de mer uklare 

sporene av de samme målene på grunnopplæringens område. Samlet sett viser studien så langt 

at det er mer tydelige beskrivelser av mål og utfordringer knyttet til arbeidslivet i de politiske 

styringsdokumentene. Implikasjonene for grunnopplæringen er imidlertid lite omtalt. Behovet 

for yrkesfaglig kompetanse fremgår, andre kompetanser er ikke så konkretisert. Det er et uttalt 

mål knyttet til høy yrkesdeltakelse blant unge, hvilke kompetanser det forutsetter er ikke 

omtalt. Forberedelse til arbeidslivet omfattes av opplæringslovens formålsparagraf, 

humanistiske verdier er viet mer plass. Den nye overordnede delen av læreplanverket har et 

eget kapittel om opplæring i bedrifter og arbeidslivet. Ut over dette er det noe mer uklart 

hvordan utdanning til arbeid er tenkt som en del av formålet. I den utgående generelle delen 

av læreplanen var det arbeidende mennesket viet relativt mye omtale. I læreplanene for fag 
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finner vi tekster som kan knyttes til grunnopplæringens oppdrag om forberedelse til 

arbeidslivet.  

Samlet sett gir dette en uklart bilde av hvordan grunnopplæringen forbereder til arbeidslivet. 

Som grunnlag for videre analyser og drøftinger starter neste kapittel med en konkretisering av 

arbeidslivets kompetansebehov, slik det kan leses ut av departementenes tekster, i et 

perspektiv som gjør beskrivelsen anvendelig som grunnlag for analyse og drøfting av 

læreplanene og grunnopplæringens formål. 
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6. «Skoleveien til arbeidslivet» - Analyse og drøfting  
 

I dette kapittelet drøftes funnene fra den empiriske delen av studien i kapittel 5. Funnene ses i 

sammenheng med kunnskapsgrunnlaget presentert i kapittel 4, og drøftingene knyttes opp mot 

de tre forskningsspørsmålene.  

Som vi så i kapittel 4.2, er det ikke utarbeidet forhåndsdefinerte utvalgs- og kvalitetskriterier 

for fremtidens kompetansebehov med konsekvenser for grunnopplæringens organisering og 

innhold (Erstad et al., 2014, s. 7–8). Videre viser funnene som er presentert i kapittel 5.2, at 

Kunnskapsdepartementet med hensikt ikke går inn på enkelttemaer eller enkeltspørsmål rundt 

hva som skal være innholdet i fremtidige læreplaner for fag. Det arbeidet overlates til 

fagpersoner (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 7). Dette kapittelets hovedformål er derfor å 

beskrive arbeidslivets kompetansebehov, slik det kan leses ut av departementenes tekster, i et 

perspektiv som gjør beskrivelsen anvendelig som grunnlag for analyse av læreplanene og 

grunnopplæringens formål. 

I kapittel 6.1 formuleres syv kompetansetyper som man forutser at arbeidslivet vil ha behov 

for, og som er valgt ut fra tekster i de politiske styringsdokumentene. I kapittel 6.2 drøftes 

innholdet i de fem utvalgte læreplanene i lys av disse syv kompetansetypene. Alle 

læreplanene omtaler kunnskap om arbeidslivet, men ingen regner opp alle syv. Kommunene 

har et stort lokalt handlingsrom knyttet til å tolke og prioritere innholdet. I kapittel 6.3 drøftes 

funnene i lys av grunnopplæringens formål i et mer overordnet perspektiv. En underliggende 

problemstilling knytter seg til grunnopplæringens verdigrunnlag.  

 

6.1 Flere arbeidslivsrelaterte mål og få kompetanser i politiske styringsdokumenter  

 
Dette kapittelet knytter seg til det første forskningsspørsmålet «Hvilke arbeidslivsrelaterte mål 

og kompetansebehov vi finner i politiske styringsdokumenter?» Kort oppsummert finner vi 

flere arbeidslivsrelaterte mål og utfordringer i de politiske styringsdokumentene, og få 

konkrete beskrivelser av kompetansebehov. Videre er det uklart hvilken rolle 

grunnopplæringen skal spille i dekningen av arbeidslivets behov.  

Behovsanalyser og skills-strategier har etter hvert fått stor oppmerksomhet internasjonalt, og 

både EU og OECD er aktive i å lage framskrivninger i behovet for arbeidskraft på ulike 

utdanningsnivå og i ulike næringer. Dette kan skje på flere måter, både ved å følge de enkelte 

utdanningenes utvikling gjennom kompetansekartlegging og i dialog med arbeidslivet. En 
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annen inngang er prognoseberegninger ved hjelp av ulike modeller som fremskriver 

utviklingen i ulike deler av arbeidsmarkedet. Beskrivelsen og analysene i studiens kapittel 5.1 

og 5.2 antyder også en todeling bestående av henholdsvis arbeidsstyrkens kompetansebehov 

og tilgang til arbeidskraft. Det sistnevnte er ikke kvantifisert, men relatert til unges 

yrkesdeltakelse.  

 

Tidlig innsats er beskrevet som særlig viktig for mestring av skolen og økt gjennomføring. I 

kapittel 5.1 har vi sett at blant annet Arbeids- og sosialdepartementet (2016) skriver at det er 

et mål å inkludere så mange som mulig i arbeidslivet, og det er derfor iverksatt en rekke tiltak 

i grunnopplæringen. Disse er tidlig innsats, tett individuell oppfølging og et godt tverrfaglig 

samarbeid på både helse-, arbeids- og utdanningsfeltet (s. 35). Betydningen av tidlig innsats 

utdypes i kapittel 6.1.2.  

6.1.1 Syv arbeidslivsrelaterte kompetansetyper 

 

Beskrivelsene av kompetansetypene i dette kapittelet er hentet fra kapittel 5.1 og 5.2 i 

redegjørelsene for arbeidsstyrkens kompetanse og målet om høy sysselsetting. 

Kategoriseringen er ikke uttømmende, og kompetansetypene er til dels overlappende. 

Dokumenttekstene omtaler en rekke mål og utfordringer forbundet med arbeidslivet og 

ungdoms manglende yrkesdeltakelse. Ikke alle kan endres eller kompenseres i 

grunnopplæringen, men de påvirker elevenes motivasjon og skolefokus. Personer med lavt 

utdanningsnivå eller innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant ungdom som ikke er i 

arbeid eller står uten tilbud om skoleplass (Finansdepartementet, 2019b, s. 79). Videre er 

frafallet særlig høyt blant gutter generelt (Finansdepartementet, 2019b, s. 138). Mange unge 

som står utenfor utdanning og arbeid og har sammensatte utfordringer, ofte knyttet til avbrutt 

videregående opplæring, psykisk helse og rus (Arbeids- og sosialdepartementet, 2016, s. 34).  

Videre i dette kapittelet formuleres syv kompetansetyper. Disse kompetansetypene er definert 

ut fra tekstanalysen. Det er interessant at flere av kompetansetypene også beskrives som tiltak 

mot frafall. Dette utdypes i kapittel 6.1.2.  

Kompetanse 1: Kunnskap om arbeidslivet  

I dokumentene finner vi beskrivelser av arbeidsmarkedet. Beskrivelsene varierer både i 

omfang og detaljnivå. Beskrivelsene peker i samme retning, til et konkurranseutsatt 

arbeidsmarked i stadig utvikling, med de krav dette stiller til arbeidsstyrkens kompetanse for å 
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oppnå varig tilknytning til arbeidslivet. Som vi har sett av beskrivelsene, skifter de mellom et 

individ- og et samfunnsperspektiv. Formuleringer knyttet til denne beskrivelsen er: 

- Det blir stadig færre arbeidsplasser der det ikke stilles krav om yrkesutdanning eller videregående 

utdanning og mer formell kompetanse (Arbeids- og sosialdepartementet, 2016, s. 8). 

- Samsvar mellom den enkeltes og arbeidslivets kompetansebehov er en utfordring 

(Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 13). 

- Vi har et kunnskapsintensivt og spesialisert arbeidsliv i stadig utvikling, også med ny teknologi 

(Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 13). 

- Videregående opplæring skal forberede elevene på deltakelse i yrkeslivet (Kunnskapsdepartementet, 

2019a, s. 80).  

 

Hvilke kompetanser denne situasjonen i arbeidsmarkedet krever, er ikke omtalt i 

dokumentene. Kunnskapen om arbeidslivet generelt er imidlertid aktuell, sett i relasjon til 

både formålsparagrafens formuleringer om forberedelse til arbeidslivet og til formålene for de 

enkelte fagene. Elevene skal ha kjennskap til arbeidslivet, både for å gjøre gode 

utdanningsvalg, og for å møte arbeidslivets kompetansebehov. Dette er en noe generell 

kategori som også er tilpasset mer overordnede målformuleringer og tekster i læreplanene, og 

kan på sett og vis karakteriseres som en «sekkepost». Gitt studiens formål kan det imidlertid 

være formålstjenlig å ikke ha for strenge og ekskluderende kategorier. Kompetansetypen kalt 

kunnskap om arbeidslivet tas med i videre analyser. Begrunnelsen utdypes i kapittel 6.1.2. 

 

Kompetanse 2: Fleksibilitet og omstillingsdyktighet 

De kontinuerlige endringene i arbeidslivet er et tilbakevendende tema, og det er formålstjenlig 

å være mer spesifikk for særlig én av kompetansene knyttet til omstilling: 

- Norge har et dynamisk arbeidsmarked. Det forsvinner om lag 250 000 jobber, eller 10 prosent av 

arbeidsplassene hvert år, om lag like mange nye jobber skapes. I tillegg skifter mange jobb 

(Finansdepartementet, 2017, s. 82). 

- Arbeidsstyrken må være fleksibel og fylle ledige stillinger (Arbeids- og sosialdepartementet, 2019, s. 

11).  

- Elevene må forberedes til livslang læring, til å tenke nytt og til å anvende det de har lært i nye og 

ukjente sammenhenger (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 13) 

 

I Norge har vi i dag i underkant av 600 000 registrerte virksomheter, og av disse har om lag 

65 prosent ingen ansatte, 17 prosent har mellom én og fire ansatte og 7 prosent har fra fem til 

ni ansatte (Statistisk sentralbyrå, 2020). De aller fleste virksomhetene er med andre ord små 

og mange av dem omstillingsdyktige. Arbeidsmarkedspolitikken er basert på at arbeidsledige 

skal fylle ledige stillinger. I den videre drøftingen er fleksibilitet og omstillingsdyktighet tatt 

med som en kompetansetype.  
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Kompetanse 3: Teknologi 

I dokumentene finner vi tilbakevendende beskrivelser av den teknologiske utviklingen. 

Beskrivelsene varierer både i omfang og detaljnivå, men peker i samme retning, til et behov 

for at arbeidsstyrken har kunnskap om og evne til å anvende teknologi. Aktuelle 

formuleringer som understøtter dette er: 

- Utdanning påvirker arbeidsproduktiviteten, herunder evnen til å ta i bruk nye produksjonsmetoder og 

teknologi (Finansdepartementet, 2019b, s. 146).  

- Målet er at forskning og teknologiutvikling skal bidra til reduserte utslipp og nye grønne arbeidsplasser 

(Finansdepartementet, 2019b, s. 5).  

- Risikoen for frafall forsterkes av en vedvarende utvikling mot økende kvalifikasjonskrav i arbeidslivet, 

blant annet som følge av automatisering og raskt økende bruk av IKT (Finansdepartementet, 2019b, s. 

146). 

- Mangel på teknologisk kompetanse gjør at stadig flere bedrifter rekrutterer internasjonalt 

(Finansdepartementet, 2019b, s. 10).  

 

Alle dokumentene omtaler teknologiutviklingen. Beskrivelsene indikerer både stor optimisme 

knyttet til teknologiens muligheter, og de peker også på negative konsekvenser av å ikke følge 

utviklingen. Videre blir miljøspørsmålet satt på dagsordenen og sett i sammenheng med de 

mulighetene som ligger i den teknologiske utviklingen. Både faren for økt frafall og alternativ 

rekruttering av utenlandsk arbeidskraft blir relatert til teknologiutviklingen. På denne 

bakgrunnen er det formulert en kompetansetype omtalt som teknologi.  

 

Kompetanse 4: Innovasjon og entreprenørskap 

Innovasjon og entreprenørskap er også et tema som går igjen i dokumentene. Innovasjon 

omtales hyppig, og knyttes mest til høyere utdanning. Entreprenørskap opptrer ikke like 

hyppig, men omtales likevel som en sentral kompetanse. Kunnskapsdepartementet bevilger 

midler til Ungt Entreprenørskap over sitt budsjett (Kunnskapsdepartementet, 2020, s. 97):  

- En godt utdannet og kompetent arbeidsstyrke er nødvendig for å utvikle kunnskap og innovasjoner 

(Finansdepartementet, 2019b, s. 106). 

- Innovasjon, nyskaping og entreprenørskap knyttes til teknologisk kompetanse. «Disse må vurderes for 

det enkelte fag, og kan inngå i fagene hvor dette passer best, for eksempel i forbindelse med teknologi» 

(Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 41).  

 

Også denne kompetansetypen kan knyttes til et arbeidsliv i stadig endring. Regjeringen 

fremhever at en idé eller oppfinnelse ikke blir til en innovasjon før den kommer til praktisk 

anvendelse (Regjeringen, 2010). Ungt Entreprenørskap jobber for å utvikle barn og unges 

kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Elever som har hatt entreprenørskap på skolen, 

uttrykker større interesse for å bli gründere (Ungt Entreprenørskap, 2020). Ved behandlingen 

av stortingsmeldingen om fagfornyelsen, ba Stortinget regjeringen sørge for at innovasjons- 
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og entreprenørskapskompetanse skulle vektlegges og inkluderes i fornyelsen av fag- og 

læreplanarbeidet (Stortinget, 2016, s. 22). Innovasjons- og entreprenørskapskompetanse kan 

også ses i sammenheng med formålsparagrafens formulering om at elevene skal få utfolde 

skaperglede, engasjement og utforskertrang. På denne bakgrunn er det formulert en 

kompetansetype som i de videre drøftingene omtales som innovasjon og entreprenørskap.  

 

Kompetanse 5: Arbeidserfaring 

I dokumentene finner vi få beskrivelser av arbeidserfaring som en verdifull kompetanse. 

Arbeidserfaring er innebygget i opplæringsmodellen knyttet til yrkesfagene der de to siste 

årene av opplæringen er i lærebedriften. I tillegg finner vi følgende helt sentrale formulering:  

- Unge som ikke har fullført videregående utdanning og mangler arbeidserfaring, vil ha begrensede 

muligheter i arbeidsmarkedet (Finansdepartementet, 2019a, s. 62.) 

 

De unges behov for arbeidserfaring settes også i sammenheng arbeidsmarkedspolitikken:  

- Ungdom er den gruppen som prioriteres høyest i arbeids- og velferdsforvaltningen. Det innebærer bl.a. 

at unge er prioritert ved tildeling av arbeidsmarkedstiltak (Arbeids- og sosialdepartementet, 2016, s. 

34).  

 

Det er interessant at arbeidserfaring er viet relativt lite plass i tekstene. Forskningen viser også 

at dette er en viktig kompetanse for å oppnå målet om høy sysselsetting. Vogt (2019) skriver 

om hvordan barn og unges hverdagssteder er endret: «Tendensen over tid er at barn og unges 

aktivitetsarenaer har blitt mer institusjonalisert, organisert og digitalisert» (s. 9). Barn og 

unges opphold i idrettshaller, øvingsrom og utdanningsinstitusjoner er til dels en erstatning for 

tidligere erfaring med både hushold og lønnsarbeid: «Erfaringer av arbeidsmestring har 

gradvis blitt forskjøvet i livsløpet, og i økende grad blitt et knapt gode» (Vogt, 2019, s. 9). 

arbeidserfaring tas med videre som en kompetansetype. Temaet utdypes i kapittel 6.1.2, og 

ses også i sammenheng med frafallsproblematikken.  

 

Kompetanse 6: Fagarbeiderkompetanse 

Behovet for fagarbeiderkompetanse er den av arbeidslivets kompetansebehov som kan knyttes 

tettest til grunnopplæringen og kan relateres både til en kompetent arbeidsstyrke og høy 

sysselsetting: 

- Norge trenger flere fagarbeidere, det beskrives som helt sentralt for å møte arbeidslivets behov 

(Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 80). 

- Det er behov for arbeidskraft med yrkesfaglig bakgrunn (Arbeids- og sosialdepartementet, 2019, s. 11).  

- Med fagfornyelsen åpnes for at de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og fagene skal bli mer 

relevante for arbeidslivet, blant annet ved at elevene får mulighet til å fordype seg tidligere 

(Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 81). 
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Å styrke fagutdanningene, definert som en yrkeskompetanse dokumentert med fagbrev eller 

svennebrev, har vært en uttalt målsetting for den sittende regjeringen. Statistisk sentralbyrå 

viser i sine fremskrivninger til behovet for fagarbeidere (Cappelen, Dapi, Gjefsen, Sparrman 

& Stølen, 2018). I NAVs bedriftsundersøkelse fra våren 2019 rapporterte én av fem bedrifter 

om problemer med å rekruttere personer med rett kompetanse. Utfordringene med 

rekruttering er størst innenfor bygg og anlegg, fulgt av helse-, pleie- og omsorgsyrkene. 

Samtidig er det ledighet innenfor kontorarbeid, butikk- og salgsarbeid og serviceyrker 

(Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 149). Fagarbeiderkompetanse tas med videre som en 

etterspurt kompetansetype. Yrkesutdanningene knyttes også til frafallsproblematikken og 

omtales nærmere i kapittel 6.1.2. Behovet for spesifikke fagbrev omfattes ikke av studien. 

 

Kompetanse 7: Holdning til og motivasjon for utdanning og arbeid  

Arbeidsledighet har konsekvenser for individet, det kan medføre utenforskap både i 

arbeidslivet og i samfunnet forøvrig. I tillegg har det en konsekvens for virksomhetene, 

spesielt for deres rekrutteringsgrunnlag. Det har også samfunnsøkonomisk konsekvenser, ikke 

minst ved at utgifter til de lediges livsgrunnlag faller på offentlige myndigheter. I de politiske 

styringsdokumentene knyttes utdanning og arbeid tett sammen, og unges holdning til arbeid 

omtales eksplisitt:  

- Frafallet i videregående opplæring gir økt risiko for arbeidsledighet og svak tilknytning til arbeidslivet 

(Finansdepartementet, 2019b, s. 146) 

- Fra år 2000 har det vært en økning på over 50 pst. i andelen av befolkningen i aldersgruppen 18–29 år 

som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd (Finansdepartementet, 2019b, s. 14).  

- Det er uheldig at det på kort sikt kan fremstå som mer lønnsomt å motta arbeidsavklaringspenger enn å 

arbeide eller ta utdanning (Finansdepartementet, 2019b, s. 79). 

Kunnskapsdepartementets sektormål inneholder formuleringer knyttet til deltakelse i 

arbeidslivet. Det er litt uklart hvilken rolle grunnopplæringen spiller. På den ene siden 

omfattes ikke forberedelse til arbeidslivet av sektormålene for grunnopplæringen, andre steder 

står det at videregående opplæring skal forberede til arbeidslivet.. I beskrivelsen av de unges 

yrkesdeltakelse omtales manglende gjennomføring i videregående opplæring som en viktig 

utfordring for grunnopplæringen. Departementet skriver at tre av fire som startet i 

videregående opplæring i 2013, hadde fullført og bestått innen fem år. Målet er at ni av ti 

gjennomfører innen 2030 (Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 17). Holdning til og motivasjon 

for utdanning og arbeid tas med som en kompetansetype videre. Utdypning av begrunnelsen 

for dette fremgår av kapittel 6.1.2, og dette temaet omfatter også frafallsproblematikken. 
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6.1.2 Utdyping av enkelte temaer  

 

Som vi har sett av den foregående beskrivelsen er det foretatt et utvalg av tekster som kan 

bidra til å generere særskilte kategorier av kompetansetyper som danner grunnlag for den 

videre analysen. Hvert av disse temaene kunne vært utdypet ytterligere, men i den videre 

beskrivelsen er fire temaer valgt ut: holdning til og motivasjon for utdanning og arbeid, 

praktisk kunnskap og tidlig innsats, arbeidserfaring og overgang skole – arbeidsliv. 

 

Mer om holdning til og motivasjon for utdanning og arbeid 

Det første temaet som utdypes er kompetansetypen holdning til og motivasjon for arbeid.  

Reegård og Rogstad (2016) skriver om «de frafalne» og mener det kan være formålstjenlig å 

dvele litt ved motivasjon for læring (s. 200). De minner om at motivasjon og fremgang i egne 

prestasjoner er sentralt for gjennomføring. De mener videre at en bred fortolkning av 

læringsmotivasjon må dreie seg om lyst til å lære, ikke bare å nå læreplanmål. 

Læringsmotivasjon er noe som må læres i seg selv, og som utvikles i interaksjon med andre.  

 

Dette temaet er godt kjent i pedagogikken, og gjenfinnes også i grunnopplæringens sektormål 

(Kunnskapsdepartementet, 2019a, s. 65). Reegård og Rogstad (2016) benytter to 

innfallsvinkler til utfordringene, den første er: 

- Læringsmiljøet slik det fremstår for den enkelte, knyttet til tro på egen mestringsevne og anerkjennelse 

anses som grunnleggende for at læring og sosialisering kan finne sted (Honneth, 1992, referert i 

Reegård & Rogstad, 2016, s. 201). 

 

Veblen (2014) fremhever menneskelig innsikt som skaperkraft, nysgjerrighet, 

konkurranseinstinkt og gruppetilhørighet som nødvendige drivkrefter i produksjonen og 

utfordringene knyttet til ikke produktivt arbeid (s. 214). Kliebard (1991) fremhever på sin side 

økonomi som en selvstendig motivasjon for arbeid. I arbeidet med styrking av elevenes 

motivasjon for utdanning og arbeid er det også viktig å ta i betraktning at forhold utenfor 

skolen har betydning for ungdommers valg. Ikke bare familie, men også jevnaldrende og vår 

stadig mer digitaliserte hverdag gjør påvirkningen av barns og unges utvikling av 

selvforståelse og identitet mer kompleks (Frønes, 2013, s. 23).  

Den andre innfallsvinkelen til Reegård og Rogstad (2016) knytter motivasjon til 

opplæringssituasjonen:  
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- Innholdet i og tilretteleggingen av opplæringen for yrkesfagene fremhever betydningen av autentisitet i 

arbeidsoppgaver og relevant yrkesfaglig praksis samt faglig og sosial tilhørighet i skolenes 

faglærermiljøer og bedriftenes arbeidsfellesskap. (Olsen & Reegård, 2013, referert i Reegård & 

Rogstad, 2016, s. 200–201) 

 

Også Nyen og Tønder (2014) viser til at frafall ofte er et tegn på mangel på mestring eller 

mening. De viser til at kvalitative intervjuer der elever på yrkesfag ble fulgt over tid, viser 

hvordan de som fullfører gradvis utvikler en form for identitet og ser seg selv som en 

fremtidig yrkesutøver i faget. De viser til at møtet med yrkesfagene kan skape ny 

mestringsfølelse fordi fagene tilbyr andre læringsarenaer enn klasserommet, der mange av 

elevene tidligere har mislykkes, og fordi yrkesfagene krever en kombinasjon av praktiske og 

teoretiske ferdigheter. Hvordan fagene og yrkene formidles er derfor av betydning for 

gjennomføringen. 

Nyen og Tønder (2014) viser at det allerede på ungdomsskolen kan legges til rette for møter 

med yrkesfaglærere, lærlinger, fagarbeidere og andre som kan formidle faglig dyktighet, 

yrkesstolthet og verdien av faget (s. 154–155). Også Hiim (2020) legger vekt på betydningen 

av å inkludere mer praktiske fag på ungdomsskoletrinnet (s. 229). 

Mer om praktisk kunnskap og tidlig innsats 

De neste temaene som utdypes knyttes til praktisk kunnskap og tidlig innsats. 

Utdanningsdirektorektoratet (2019g) viser til at i skoleåret 2018–19 manglet om lag 5,3 

prosent av elevene karakterer i mer enn halvparten av fagene, og fikk derfor ikke beregnet 

grunnskolepoeng. Det er sammenheng mellom grunnskolepoeng og frafall. Som vi så i 

kapittel 5.2, er det i den perioden denne studien omfatter lagt frem to stortingsmeldinger om 

tidlig innsats. Tiltakene i begge meldingene har også som formål å forebygge frafall. Ingen av 

meldingene har fokus på tidlig innsats knyttet til praktisk kunnskap og arbeidslivets 

kompetansebehov.  

 

Markussen (2016) viser til at de som faller ut av videregående opplæring, i snitt har lavere 

karakterer fra ungdomsskolen, de trives i gjennomsnitt dårligere på skolen og de har i 

gjennomsnitt lavere utdanningsambisjoner enn de som stryker til avgangsprøven (Markussen, 

2016, s. 23–24). Dette bekrefter behovet for tidlig innsats på ungdomsskoletrinnet.  

Kunnskapsdepartementet (2009) har i tidligere satsinger fremhevet at fornying av 

ungdomstrinnet skulle skje gjennom en bred tilnærming til kunnskap og læring, mer variasjon 

i undervisningen, innføring av valgfag, tilbud om å innføre forsøk med arbeidslivsfag i alle 
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kommuner, og flere lærere på ungdomstrinnet. Tiltakene skulle bidra til å sikre at opplæringen 

ble motiverende for alle elever ved å være mer praktisk og variert, utfordrende og relevant (s. 

7). Som omtalt i kapittel 4.4. er en av utfordringene for yrkesfagene knyttet til behovet for at 

elevene møter fag og yrker i tidlig alder. Luimes og Karseth (2018) studerte fire læreplanverk 

fra 1970 og frem til i dag. Dere konklusjon var at sammensetningen av fag i ungdomsskolen 

har vært relativt stabil over tid. De finner at den internasjonale agendaen knyttet til økt fokus 

på koplingen mellom skole og arbeidsliv har hatt mindre betydning for norske læreplaner i 

ungdomsskolen (Luimes & Karseth, 2018, s. 245).  

I Norge er det 10 års skoleplikt, og all ungdom går derfor gjennom grunnskolen. Videre har vi 

sett at staten historisk har hatt en sterk rolle i utformingen av utdanningssystemet. Staten har 

sterke virkemidler og kan beslutte tidlig innsats knyttet til praktisk kunnskap og kontakt med 

arbeidslivet også på dette trinnet. En utfordring er at dette kan potensielt bryte med et 

historisk grunnmønster der spesialiseringene kommer senere i opplæringsløpet, samtidig kan 

det ha en positiv virkning på elevenes motivasjon og senere gjennomføring. 

 

I denne studien analyseres innholdet i tre fag på ungdomstrinnet i lys av de syv 

kompetansetypene. Det vil gi en indikator på hvordan praktisk kunnskap og tidlig innsats er 

omfattet på ungdomstrinnet.  

 

Mer om arbeidserfaring 

Et tredje tema som er viet spesiell oppmerksomhet er arbeidserfaring, et tema som gjerne 

knyttes til yrkesfagene i videregående opplæring. Som beskrevet, setter Reegård og Rogstad 

(2016) frafall også i sammenheng med skolens innhold. De viser til at undervisningen kan bli 

for teoretisk og abstrakt, og at koplingen mellom skole og arbeidsliv i mange tilfeller synes 

påfallende svak (s. 11). I sin evaluering av yrkesfagene i Kunnskapsløftet viser også Aarkrog 

og Bang (2012) til samarbeidet mellom skole og arbeidsliv: «Videreudvikling af 

samarbejdsformer mellom skole og bedrift bliver en central opgave» (s. 22). For yrkesfagene i 

videregående opplæring er opplæringsmodellen basert på to år i skole og to år i en bedrift. I 

perioden 2013–2018 ble det prøvd ut vekslingsmodeller som innebærer tidligere og hyppigere 

skifter mellom skolebasert og bedriftsbasert opplæring. Evalueringen viste at løsningen i 

hovedsak ga god motivasjon og godt læringsutbytte for elevene som deltok. Samarbeidet 

mellom aktører på skole- og arbeidslivssiden ble tettere, men modellen ble beskrevet som 
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ressurskrevende. (Bjørnset, Høst, Nyen, Reegård & Tønder, 2018, s. 7-8) Forsøket er 

avsluttet, og veksling er ikke innført som hovedmodell for noen utdanningstilbud.  

Et annet interessant forsøk var ordningen kalt praksisbrev som ble gjennomført i perioden 

2008–2011, og ble evaluert av Høst (2011). Forsøket besto av et toårig opplæringsløp, der 

kandidatene ble ansatt i en bedrift med egen avtale om opplæring. De fleste bedriftene ansatte 

praksisbrevkandidatene som lærlinger etter to år. Evalueringen viser at «Det er det neppe 

noen tvil om at det nettopp er den praksisnære opplæringen som framstår som mest 

utslagsgivende for at kandidatene har hatt en meget høy gjennomføring» (s. 9). Høsten 2016 

ble praksisbrevordningen innført som et toårig opplæringsløp, men elevene kan ikke søke om 

opptak, og ingen har krav på verken inntak eller læreplass (Utdanningsdirektoratet, 2019b). 

 

Begge de omtalte opplæringsmodellene har vært forsøksordninger, og de kan vise til gode 

resultater. På et mer generelt grunnlag blir dette kommentert av Olsen (2012). Han skriver at 

et problem knyttet til mulighetene som har vært gitt for alternative løp, er at de har hatt preg 

av «spesialopplæring» for «spesielle elever» som har blitt fanget opp av det offentlige 

hjelpeapparatets «spesialavdelinger». Ungdommene blir klienter, og det offentlige skaper nye 

velferdsprofesjoner: «Spørsmålet er om man ikke ville vært mer tjent med å etablere – eller få 

tilbake – alternative typer ordinære opplæringsløp, søkt av ordinære elever/lærlinger til 

ordinære skoler og bedrifter med ordinære yrkesfaglærere og instruktører» (Olsen, 2012, s. 

378). 

 

Arbeidserfaring har en dobbel effekt, ved at den både genererer en kompetanse arbeidslivet 

trenger, samtidig som den stimulerer til gjennomføring av opplæringen. Arbeidserfaring er 

derfor tatt med som en av de syv kompetansetypene. 

Mer om overgang skole – arbeidsliv 

Etter at all ungdom fikk rett til videregående opplæringer kan det være skapt en forventning 

om at ungdom også benytter denne retten. Studier viser imidlertid at ungdommers overgang 

fra utdanning til arbeid er blitt mer kompleks (Muller & Gangl, 2003, referert i Nyen & 

Tønder, 2014, s.96). De viser også til at det gjøres flere omvalg, flere vekslinger mellom 

utdanning og arbeidsforhold av ulik varighet, og at mange unge kombinerer skole og arbeid. 

De skriver videre at midlertidig arbeid og deltidsarbeid ikke bare fungerer som en 

inntektskilde, men også kan gi grunnlag for stabilt arbeid etter endt utdanning (s. 97). Vogt 

(2016) skriver at i Norge har bekymring for frafall utviklet seg i samme tidsrom som myter 
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om at store økninger i unge mennesker på uføretrygd er i ferd med å overbelaste 

velferdsstaten. Vogt påpeker at den store majoriteten av unge i kategorien «frafall» kommer 

seg i arbeid etter kort tid, og mange av dem fullfører videregående opplæring senere i livet» 

(Vogt, 2016, s. 295). Nyen & Tønder (2014) peker på at noen av de som aldri gjennomfører 

en yrkesfaglig opplæring, også finner veien til arbeidslivet og til varig arbeid. I deler av 

arbeidsmarkedet er fagbrev bare én av mange mulige inngangsveier; det er vel så vanlig å 

være ufaglært. Samtidig viser de til at gevinsten på arbeidsmarkedet av formell kompetanse, i 

form av redusert risiko for ledighet, kan å være høyere i Norge enn i andre land (OECD, 

2014, referert i Nyen & Tønder, 2014, s. 154.) 

 

Beskrivelsene i denne studien viser hvordan den planlagt veien ut i arbeidslivet er ivaretatt i 

grunnopplæringen. Videregående opplæring bygger på fullført grunnskole. Videregående 

opplæring skal enten medføre at ungdommen går inn i høyere utdanning, eller over i 

arbeidslivet. Retten gir ungdom fem år på å gjennomføre videregående opplæring. Som vi ser 

av fremstillingen over er det mye som tyder på at ungdoms vei ut i arbeidslivet ikke er like 

lineær som det planlagte løpet skulle tilsi. En del av frafallsproblematikken kan nyttes til 

dette. Overgangen mellom skole og arbeid er ikke tema videre i denne studien 

Kompetansetypene kunnskap om arbeidslivet, praktisk kunnskap og arbeidserfaring berører 

alle problemstillingen. Videre omtales effektivitet i utdanningssystemet som eget tema i 

kapittel 6.3.  
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6.1.3 Noen utfordringer knyttet til formulering av kompetansetyper 

Dette kapittelet omtaler noen utfordringer forbundet med formulering av kompetansetyper. 

Utfordringene er dels knyttet til formuleringen av kompetansetypene, dels knyttet til hvordan 

de eventuelt kan omfattes av måten innholdet i opplæringen i dag organiseres. Utfordringer 

knyttet til uklarheter i formuleringene i de politiske styringsdokumentene utdypes ikke videre 

i dette kapittelet.  

 

Uklart hva kompetansebegrepet omfatter 

I kapittel 4.3 og 6.1 beskrives enkelte utfordringer som angår selve kompetansebegrepet. Det 

ble vist til at det på norsk ofte refereres til kunnskaper, ferdigheter, kompetanser og 

holdninger, som alle er mer eller mindre overlappende betegnelser og har til felles at de kan 

fortelle oss noe om hva samfunn kan ha behov for hos sine medborgere i fremtiden (Erstad et 

al., 2014, s. 4). Denne beskrivelsen kan tolkes relativt bredt og til også å omfatte alle de syv 

kompetansetypene som er formulert i studien. I meldingen om fagfornyelsen viser imidlertid 

Kunnskapsdepartementet til at forskning og utredningsarbeid har gitt nye perspektiver på hva 

som kjennetegner kompetanse, kunnskap og læring i skolen (Kunnskapsdepartementet, 

2016b, s. 27). Fagfornyelsen utvider derfor kompetansebegrepet, og departementet definerer 

begrepene kunnskaper og ferdigheter slik: 

 

Kunnskap er å tilegne seg og forstå teorier, fakta, prinsipper og prosedyrer innenfor fag og fagområder. 

Det er også å kunne strukturere og kombinere kunnskap. Ferdigheter er å anvende kunnskap til å løse 

problemer eller oppgaver, og omfatter blant annet kognitive, praktiske, kreative og kommunikative 

ferdigheter. (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 28). 

 

Det vises til at kompetanse innebærer mer enn å utføre konkrete handlinger; elevene skal også 

forstå, reflektere og gjøre kritiske og etiske vurderinger. Dette handler også om å kunne se 

ting fra flere sider. Departementet skriver videre at «[...]dette er ikke forbeholdt teoretiske 

sammenhenger, å gjøre kritiske vurderinger og valg er også en viktig side ved å utføre noe 

praktisk» (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 29). En implikasjon kan være at de 

kompetansene som er omtalt i denne studien, også vil falle inn under begrepet. Om 

holdninger skriver departementet: «Noen steder er holdninger en integrert del av det faglige 

innholdet, for eksempel når elevene lærer om betydningen av å vise respekt for 

menneskeverdet og naturen» (s. 29). På den annen side gir departementet en viktig 

presisering, som kan skape usikkerhet om hva kompetansebegrepet omfatter: 
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En elev kan veiledes til og øve seg på å utvikle sine ulike forutsetninger for å lære, også sosiale og 

emosjonelle ferdigheter, men det er faglig kompetanse som skal legges til grunn i vurderingen av 

elevenes måloppnåelse i fagene. (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 29) 

 

En tolkning av dette kan være at for eksempel elevenes holdning til arbeid kan bli noe perifer 

i opplæringen. På den annen side er det formuleringer i formålsparagrafen som forplikter 

skolen til å omfatte mer enn opplæring i fag, for eksempel å vise tillit og respekt, stille krav, 

og gi elevene utfordringer (Opplæringslova, 1998, §1-1, 7. ledd). Uklarhetene rundt innholdet 

i kompetansebegrepet er også fanget opp av Stortinget. Et mindretall i Stortinget mente at i 

fagfornyelsen legger regjeringen til grunn en forståelse som ikke tar hensyn til sosial 

kompetanse og enkelte andre ikke-kognitive ferdigheter. De mente at det er for snevert å 

definere kompetanser og kompetansemål utelukkende på bakgrunn av fagspesifikke 

kunnskaper, og at dette skal være grunnlaget for vurdering av fag (Stortinget, 2016, s. 10).  

 

Utfordringer knyttet til kompetansetypene og grunnopplæringens formkrav 

Den videre analysen av hvordan vi gjenfinner de syv utvalgte kompetansetypene i 

læreplanene baserer seg på at elevenes læring og utvikling i stor grad foregår gjennom 

arbeidet med fagene. Som vi så i kapittel 4.3, beskrives fagene i læreplaner, mange av dem 

med teoretiske aner tilbake til et «moderfag» ved universitetet (Imsen, 2011). «Timeplaner, 

fag, lærebøker og eksamener er blant kjennetegn det lukter skole av» (Jarning, 2016, s. 242). 

Arbeidslivets kompetansebehov kommer ikke nødvendigvis til uttrykk i skolefagene, og i 

yrkesopplæringen fungerer fagene mer som avgrensinger av arbeidsfeltene (Nyen & Tønder, 

2014, s. 150). Flere av de kompetansetypene som er formulert i denne analysen, er ikke 

skolefag, de er av en mer fagovergripende karakter. Et sentralt spørsmål er om de 

kompetansene som er kartlagt i denne analysen kan tilpasses skolens formkrav.  

Ludvigsen-utvalget (NOU 2015: 8, 2015) anbefalte fire særskilt viktige kompetanseområder 

for elevene og for samfunnet, hvorav bare ett angår skolens kjerneområde, fagene. De andre 

tre fagovergripende kompetansene knytter seg til å kunne lære, å kunne kommunisere, 

samhandle og delta, og kunne utforske og skape (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 40). 

Departementet skriver at Kunnskapsløftet ivaretar de fagovergripende kompetanseområdene i 

læreplanverket delvis i formålsparagrafen, delvis i generell del og prinsipper for opplæringen, 

og delvis i kompetansemålene for fagene. Departementet skriver videre at de ser det «[...]som 

viktig at prioriteringer av det skolefaglige innholdet må ta utgangspunkt i faglig relevans», at 

«[...]utviklingen av læreplanene skal ta utgangspunkt i fagene», at «[...]fagenes egenart er 

utgangspunktet for om og hvordan det enkelte fag skal inkludere kompetansene». Videre leser 
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vi: «Departementet mener bruken av begrepet «fagovergripende» signaliserer at noe ligger 

over eller utenfor fagene og ønsker ikke å videreføre dette begrepet» 

(Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 42). Ludvigsen-utvalget så flere alternative løsninger for 

integreringen av kompetansene: de kan innføres som egne områder eller som nytt innhold i 

eksisterende fag, eller de kan integreres som gjennomgående og fagovergripende 

kompetanser. Et annet alternativ er å endre dagens struktur som er basert på fagene, og heller 

la fagovergripende kompetanser være utgangspunktet for strukturen i opplæringen (NOU 

2014: 7, 2014, s. 129). En slik forståelse kan innebære at studiens syv kompetanser i 

varierende grad vil kunne tilpasses formkravene. 

 

Er dette de rette kompetansene? 

Fra et arbeidsmarkedsperspektiv har man vektlagt at kompetanse erverves både gjennom 

utdanning, opplæring, arbeidserfaring, løpende kompetanseutvikling på arbeidsplassen og 

gjennom forskjellige typer etter- og videreutdanning (Hilsen & Tønder 2013, referert i NOU 

2018: 2, 2018, s. 14). Et spørsmål er om de syv kompetansetypene som er formulert for denne 

studien gjenfinnes i andre studier som dekker det vi omtaler som grunnopplæringen spesielt, 

eller arbeidslivets kompetansebehov mer generelt. 

Ludvigsen- utvalget (NOU 2014: 7, 2014) bestilte en kartlegging av kompetanser for 21. 

århundre som et forsknings- og utredningsfelt. Utredningen er samsvarende med den det 

henvises til i denne studien (Erstad et al., 2014), der større prosjekter om «21st century skills» 

også inngår. Forskerne fant at det er ti kompetanser som går igjen i både internasjonale og 

nasjonale sammenhenger. Disse ti kompetansene er fagkompetanse; IKT-kompetanse; 

kommunikasjon og samarbeid; kreativitet og innovasjon; kritisk tenkning og problemløsning; 

metakognisjon og å lære å lære; personlig og sosialt ansvar – etisk og emosjonell bevissthet; 

kulturell bevissthet og kompetanse; liv og karriere/jobbkompetanse; og medborgerskap – 

lokalt og globalt. Bruken av begrepet kompetanse varierer mellom prosjektene: «Prosjektene 

som helhet ser imidlertid ut til å samsvare med en bred kompetansedefinisjon der kompetanse 

er sammensatt av kunnskaper, ferdigheter og holdninger, samt sosiale og emosjonelle 

kompetanser. Mange av dem er fagovergripende, og de er knyttet til å kunne ta i bruk 

avanserte ferdigheter og kunnskaper i møte med komplekse problemer, der teknologi i stadig 

større grad inngår» (NOU 2014: 7, 2014, s. 116). Ludvigsen-utvalget laget også en 

oppsummering av nasjonale anbefalinger og innspill gitt til «Kvalitetsutvalget» som gjorde 

forarbeidet til Kunnskapsløftet, av arbeidet med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 
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livslang læring og av andre innspill mottatt fra norske organisasjoner (NOU 2014: 7, 2014, s. 

116). I sin oppsummering la Ludvigsen-utvalget vekt på at de dominerende trekkene ved 

samfunnsutviklingen ikke var nye, men at utviklingen øker i betydning. Utvalget la 

kunnskapsgrunnlaget som omhandler kompetansene for det 21. århundre til grunn for sitt 

arbeid (s. 129).  

De syv kompetansetypene som er omtalt i denne studien synes i stor grad å være 

sammenfallende med de som Erstad et al. (2014) fant i sine studier. Det samme gjelder 

Ludvigsen-utvalgets utvalg av kompetanser. Denne studien fokuserer spesielt på arbeidslivets 

kompetansebehov. Flere av de kompetansene som er nevnt over knyttes til fremtidens 

kompetansebehov mer generelt, ikke arbeidslivets behov spesielt. Ludvigsen-utvalget legger 

mindre vekt på arbeidserfaring, holdning til og motivasjon for arbeid, fleksibilitet og 

omstillingsdyktighet. Dette kan ha sammenheng med at utvalgets hovedfokus ble lagt på 

grunnskolen og fellesfagene. At de kompetansene vektlegges spesielt i denne studien kan i 

tillegg til fokuset på arbeidslivets kompetansebehov, ses i sammenheng med den brede 

omtalen av frafall fra videregående opplæring har fått i studien.  

 

6.1.4 Oppsummering 

 

Første forskningsspørsmål knytter seg til «Hvilke arbeidslivsrelaterte mål og 

kompetansebehov finner vi i politiske styringsdokumenter?». I tekster fra Finans-, Arbeids- og 

sosial- og Kunnskapsdepartementene finner vi relativt presise beskrivelser av mål og 

utfordringer. Hvilke kompetansebehov som følger av beskrivelsene er mer fraværende. 

Grunnopplæringens rolle er også uklar, med unntak av de yrkesfaglige utdanningene. På 

bakgrunn av analysen av departementenes dokumenter er følgende syv kompetansetyper 

knyttet til arbeidslivets kompetansebehov formulert: Kunnskap om arbeidslivet; 

Fagarbeiderkompetanse; Teknologi; Innovasjon og entreprenørskap; Arbeidserfaring; 

Holdning til og motivasjon for arbeid; Fleksibilitet, omstillingsdyktighet og Livslang læring. 

Det er interessant at flere av de samme kompetansene som arbeidslivet etterspør, er 

sammenfallende med kompetanser som utpekes som sentrale for økt gjennomføring i 

videregående opplæring. Det er uklart om kompetansetypene omfattes av det gjeldende 

kompetansebegrepet, og om de kan tilpasses grunnopplæringens organisering av innholdet i 

fagene. Kompetansetypene er grunnlag for analysen av læreplanene og grunnopplæringens 

formål. Tabell 2 kopler dokumenttekster og de syv kompetansetypene. 
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Tabell 2.  

 

Analysens syv kompetansetyper.  

 

Tabellen viser uttrekk av tekster som er grunnlag for de syv kompetansetypene som er beskrevet i studien. 

 

 

 Utdrag fra tekstene i kap 5.1 og 5.2 Uttrykt som 

kompetanser 

Kunnskap 

 

• krav om yrkesutdanning eller videregående 

utdanning eller mer formell kompetanse  

• samsvar mellom den enkeltes og arbeidslivets 

kompetansebehov er en utfordring  

• utdanning påvirker arbeidsproduktiviteten, 

herunder evnen til å ta i bruk ny teknologi  

• frafall gir økt risiko for arbeidsledighet og svak 

tilknytning til arbeidslivet 

• videregående opplæring skal forberede elevene til 

deltakelse i yrkeslivet 

• Kunnskap om 

arbeidslivet  

 

• behov for arbeidskraft med yrkesfaglig bakgrunn  

• trenger flere fagarbeidere  

• Fagarbeider-

kompetanse 

 

• utdanning påvirker arbeidsproduktivitet og bruk av 

nye teknologi  

• mangel på teknologisk kompetanse  

• teknologiutvikling skal bidra til reduserte utslipp og 

nye grønne arbeidsplasser  

• automatisering og raskt økende bruk av IKT  

• Teknologi 

• nye jobber skapes 

• en kompetent arbeidsstyrke er nødvendig for å 

utvikle innovasjoner  

• innovasjon, nyskaping og entreprenørskap knyttes 

til teknologi  

• Innovasjon og 

entreprenørskap 

Ferdigheter • de som mangler arbeidserfaring vil ha begrensede 

muligheter i arbeidsmarkedet 

• unge er prioritert ved tildeling av 

arbeidsmarkedstiltak  

• Arbeidserfaring 

Holdninger • frafall gir økt risiko for arbeidsledighet og svak 

tilknytning til arbeidslivet 

• mer lønnsomt å motta arbeidsavklaringspenger enn 

å jobbe 

• Holdning til og 

motivasjon for 

arbeid 

• arbeidsplasser forsvinner, det skapes nye, og mange 

skifter jobb  

• arbeidsstyrken må være fleksibel og fylle ledige 

stillinger  

• forberedes til livslang læring 

• Fleksibilitet og 

omstillingsdyktighet, 

inkludert livslang 

læring 

 

Kompetansene i tabellen danner grunnlag for videre drøftinger av læreplanene for fag i 

kapittel 6.2 og av formålet og grunnopplæringens verdigrunnlag i kapittel 6.3. 
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6.2 Mange spor og uklare intensjoner om arbeidslivets kompetanser i læreplanene 

Dette kapittelet omhandler det tredje forskningsspørsmålet, som dreier seg om “Hvilke spor 

av arbeidslivsrelaterte mål og kompetansebehov vi finner i læreplaner for fag?” Som 

overskriften antyder er det samlet sett mange spor av de syv kompetansetypene i de fem 

utvalgte læreplanene. Når andre sider ved læreplanene enn formålsformuleringer og 

beskrivelser av hovedområder er omfattet, blir bildet mer uklart. Dette gjelder særlig fagene i 

ungdomsskolen.  

Hovedmålet med dette kapittelet er å drøfte innholdet i de fem utvalgte læreplanene sett i 

relasjon til de syv formulerte kompetansetypene beskrevet i kapittel 6.1. Som det fremgår av 

kapittel 3.2 er fem læreplaner valgt ut med en forventing om at de er arbeidslivsrelevante, i 

den forstand at de tar opp i seg arbeidslivets kompetansebehov.  

Dette kapittelet er tredelt. Kapittel 6.2.1 gir en oppsummering av innholdet i de enkelte 

læreplanene sett i relasjon til de kompetansetypene som fremgår av tabell 2. Kapittel 6.2.2 

beskriver noen utfordringer knyttet til tolkning av innholdet i læreplanene, mens kapittel 6.2.3 

gir en oppsummering. 

6.2.1 Forberedelse til arbeidslivet som integrert del av læreplanene i fem fag 

Samfunnsfag 

Av kapittel 3.2.2 fremgår det at samfunnsfaget ble valgt ut til denne studien med bakgrunn i 

formuleringer i meldinger, budsjettproposisjoner og formålsparagrafens formuleringer om 

opplæring til deltakelse i arbeid og fellesskap i samfunnet (Opplæringslova, 1998, §1-1).  

Av læreplanen (Utdanningsdirektoratet, 2013) fremgår fagets formål. Temaer som opplæring i 

grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier og likestilling er sentrale.  

 

Tabell 3 illustrerer hvordan de syv kompetanstypene gjenfinnes i tekstene i læreplanen for 

samfunnsfag. Som det fremgår av fremstillingen i tabell 3, faller fagets formål med unntak av 

fagarbeiderkompetanse og arbeidserfaring sammen med kompetansetypene, slik de fremgår 

av beskrivelsen i kapittel 5.1 og 5.2, og tabell 2. Fagarbeiderkompetanse er ikke omtalt 

spesifikt, noe som heller ikke er å forvente. At arbeidserfaring ikke er vektlagt er interessant, 

gitt at arbeids- og næringsliv er eget hovedområde i videregående opplæring. 
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Tabell 3. 

  

Arbeidslivets syv kompetansetyper relatert til innholdet i læreplanen for samfunnsfag. 

 

 Kompetanser  Omtale i læreplanen for samfunnsfag  

Kunnskap 

 

• Kunnskap om arbeidslivet 

og yrkesdeltakelse 

 

• arbeidsliv (se Teknologi) 

• næringar, bedrifter, etablering, yrkesval og 

arbeidsløyse 

• organisasjonane i arbeidslivet og 

lønnsdanning 

• om arbeidslivet i dag og dei prinsippa og 

verdiane det byggjer på 

• relevant hovedområde: arbeids- og næringsliv  

• Fagarbeiderkompetanse  

• Teknologi • elevane skal lettare forstå verdien av og 

utfordringar knytte til teknologi og 

entreprenørskap, og dei vil utvikle kunnskap 

om arbeidsliv og global, nasjonal og 

personleg økonomi  

• Innovasjon og 

entreprenørskap 

• blir undrande og nysgjerrige, og stimulerte til 

refleksjon og skapande arbeid 

• (entreprenørskap, se Teknologi) 

Ferdigheter • Arbeidserfaring  

Holdninger • Holdning til og motivasjon 

for arbeid 

• som moralsk individ er mennesket ansvarleg 

for handlingane sine, også for handlingar som 

andre har teke initiativ til 

• utvikle kunnskap om hvordan de kan påvirke 

egen livssituasjon 

• Fleksibilitet og 

omstillingsdyktighet, 

inkludert livslang læring 

• motivert til ny innsikt og livslang læring 

 

 

Det er verdt å merke seg fagets bredde, noe som kan få konsekvenser for hvilken del av 

læreplanen som prioriteres i opplæringen: «Faget har stor bredde. Siste læreplanrevisjon i 

2013 viste at interessen for samfunnsfaget er stor, og at det er krevende å begrense fagets 

omfang» (NOU 2014: 7, 2014, s. 86). Senere endringer viser det samme, og som grunn angis 

blant annet samfunnskunnskapens dominerende plass i læreplanen på bekostning av 

historiefaget og geografifaget (Adriansen, 2020). Samfunnsfaget er et av flere fellesfag i 

videregående opplæring. Mulighetene for å yrkesrette fellesfagene er omtalt i Hiims (2013) 

forskning om praksisbasert yrkesutdanning. Med yrkesretting menes blant annet at fagstoff, 

læringsmetoder og vokabular som brukes i undervisning i fellesfaget, i størst mulig grad skal 

ha relevans for den enkeltes yrkesutøvelse (NOU 2008: 18, 2018, s. 80). Hensikten med 

yrkesretting er primært å styrke elevenes yrkeskompetanse og ikke motivasjonen for 

fellesfagene som sådan. Fellesfag som norsk, engelsk og matematikk er en viktig forutsetning 
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for å utvikle yrkeskunnskap på et tilstrekkelig høyt nivå. Samtidig understrekes fellesfagenes 

egenverdi for samfunnet, kultur og personlig utvikling: «Dersom innholdet i fellesfagene 

dreier seg om kunnskap det er behov for i yrkesutøvelsen, blir det nærliggende å knytte 

sammen arbeidslivserfaringer i prosjekt til fordypning, oppfølging av dette i felles programfag 

og arbeid i fellesfagene» (Hiim, 2013, s. 91–92).  

Samfunnsfaget er et verdsatt fag, både ut fra sin egenverdi og som forberedelse til 

arbeidslivet. Dette forutsetter at samfunnsdelen prioriteres i opplæringen. På videregående 

nivå kan faget være med på å bygge bro mellom de ulike fagkategoriene. Arbeidserfaring 

vektlegges ikke, og i de nye læreplanene er arbeids- og næringsliv tatt ut som eget tema. 

Utdanningsvalg  

Av kapittel 3.2.2 fremgår at faget utdanningsvalg er tatt med i studien fordi skolen skal gi 

elevene et grunnlag for senere valg av utdanning og yrke innenfor mange fagområder 

(Kunnskapsdepartementet, 2016a, s. 26). Valg av yrke er av betydning både for elevenes 

motivasjon for opplæringen og for å møte arbeidslivets kompetansebehov. 

Av læreplanen (Utdanningsdirektoratet, 2015b) fremgår fagets tredelte målsetting. Faget skal 

gjøre eleven kjent med både egne ønsker og behov, med utdanninger og med arbeidslivet.  

 

Tabell 4 illustrerer hvordan de syv kompetansene gjenfinnes i tekstene i læreplanen for 

utdanningsvalg. Som det fremgår av tabell 4 faller fagets formål sammen med 

kompetansetypene, slik de fremgår av beskrivelsen i kapittel 5.1 og 5.2, og tabell 2.  

 

Beskrivelsene av faget inneholder både et individ-, et virksomhets- og et samfunnsperspektiv. 

Det er en styrke ved læreplanen at den omfatter kunnskap om arbeidslivet og forståelse av 

betydningen av arbeidsdeltakelse, at den har med formuleringer knyttet til at aktivitetene kan 

foregå på andre læringsarenaer enn skolen, og at faget skal bidra til å styrke samarbeidet 

mellom ungdomstrinnet og lokalt arbeidsliv. Formuleringen knyttet til praktisk utøvelse av 

faget finner vi ikke igjen i kompetansemålene. Den teknologiske utviklingen er heller ikke 

omtalt. 
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Tabell 4. 

  

Arbeidslivets syv kompetanser relatert til innholdet i læreplanen for faget utdanningsvalg. 

 

 Kompetanser Omtale i læreplanen for utdanningsvalg 

Kunnskap 

 

• Kunnskap om arbeidslivet  

 

• gi innsikt i et arbeidsmarked i endring 

• se sine valg og interesser i sammenheng med 

muligheter og krav i arbeidslivet 

• informasjon om yrker 

• roller i arbeidslivet 

• relevante hovedområder: utdanning,  yrker og 

arbeid  

• Fagarbeiderkompetanse • (se Kunnskap om arbeidslivet) 

• Teknologi  

• Innovasjon og 

entreprenørskap 

• behov for nyskaping og kreativitet i arbeidslivet  

Ferdigheter • Arbeidserfaring • opplæringen kan foregå på andre læringsarenaer 

enn skolen 

• styrke samarbeidet mellom ungdomstrinn og 

lokalt arbeidsliv 

• praktisk utøving av aktiviteter  

Holdninger • Holdning til og motivasjon 

for arbeid 

• forståelse av betydningen av utdanning, 

arbeidsdeltakelse og livslang læring 

• drøfte betydningen av arbeidsdeltakelse 

• Fleksibilitet og 

omstillingsdyktighet, 

inkludert livslang læring 

• (se Holdning til motivasjon for arbeid) 

 

Faget ble etablert som obligatorisk på ungdomstrinnet i 2008. Det ble evaluert av Lødding og 

Holen (2012), som «lånte øre» til hvordan lærere, skoleledere, skoleeiere og elever oppfattet 

faget. Det fremgår ikke om representanter fra arbeidslivet inngikk i undersøkelsen. Forskerne 

skriver at relativt få av elevene på 10. trinn mener faget utdanningsvalg har gjort dem sikrere 

på valg av utdanningsprogram i videregående opplæring, endret deres utdanningsplaner eller 

gjort dem sikrere på egne sterke sider. Det var elevene med lavt karaktersnitt som i sterkest 

grad uttrykte at de hadde nytte av faget utdanningsvalg. Sett i lys av problemstillingene rundt 

frafall fra videregående opplæring må dette kunne betraktes som en styrke. Forskerne 

forklarer dette med at faget gjennom sitt fokus på utprøving har klart å tilføre noe annet enn 

de mer teoritunge fagene. Lødding & Holen (2012) viser til at noen vedvarende utfordringer 

for implementeringen, og skriver at: «Det er bemerkelsesverdig at kommunens økonomi 

fortsatt oppfattes å sette begrensninger på mulighetene for ungdomsskoleelevers utprøving av 

mulige utdanningsvalg» (s. 9). Det kan dermed hevdes at dette er en læreplan som fanger opp 

viktige kompetanser, men at andre eksterne forhold setter begrensinger for realisering av 

målene. Lødding & Holen (2013) bemerker at elever og lærere ikke er passive mottakere av 



79 
 

fag og pensum, og at det som realiseres vil være et resultat av diskusjoner mellom elev og 

lærer: «Denne interaksjonen er med å befeste skolefagene i klasserommet (Goodson & Ball, 

1984/2012, referert i Lødding & Holen, 2012). 

 

Utdanningsvalg er et fag som skal informere elevene om ulike utdanninger og arbeidslivet. 

Opplæringen kan foregå på andre arenaer enn i skolen. Elevene med lavest karaktersnitt har 

hatt størst nytte av faget, som på evalueringstidspunktet synes å være befestet som et skolefag. 

Teknologikompetanse er ikke omtalt eksplisitt i læreplanen. 

 

Kunst og håndverk 

Av kapittel 3.2.2 fremgår det at faget kunst og håndverk ble valgt ut til studien fordi forholdet 

mellom teori og praksis i opplæringen er reist i flere sammenhenger. Særlig gjennom 

håndverksdelen kan faget ha en direkte relasjon til behovet for praksis i opplæringen. 

Av læreplanen (Utdanningsdirektoratet, 2006) fremgår det at fagets formål er bredt og 

inneholder flere ulike disipliner. Håndverk er ikke en egen disiplin, men er integrert i de fire 

hovedområdene. Av læreplanen fremgår det at praktisk skapende arbeid i verkstedene og 

utvikling av produkter står sentralt.  

 

Tabell 5 illustrerer hvordan de syv kompetansene gjenfinnes i tekstene i læreplanen for kunst 

og håndverk. Som det fremgår av tabell 5, faller fagets formål sammen med 

kompetansetypene, slik de fremgår av beskrivelsen i kapittel 5.1 og 5.2, og tabell 2. Fagets 

læreplan har ikke direkte målformuleringer knyttet til holdninger til og motivasjon for arbeid, 

heller ikke formuleringer knyttet til fleksibilitet, omstillingsdyktighet og livslang læring.  
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Tabell 5. 

  

Arbeidslivets syv kompetanser relatert til innholdet i læreplanen for faget kunst og håndverk. 

 

 Kompetanser Omtale i læreplanen for kunst og håndverk 

Kunnskap 

 

• Kunnskap om arbeidslivet  

 

• bærer i seg tradisjoner fra håndverkerens solide 

materialkunnskap og arbeidsprosesser 

• faget er forberedende til en rekke yrkesvalg 

• Fagarbeiderkompetanse • (se Kunnskap om arbeidslivet) 

• Teknologi • tverrfaglig samarbeid knyttet til design og 

teknologi 

• relevant hovedområde: visuell kommunikasjon  

• Innovasjon og 

entreprenørskap 

• oppleve glede ved å skape og mestre 

• faget skal gi muligheter for utvikling av 

entreprenørskap og samarbeid med bedrifter, 

institusjoner og fagpersoner 

• direkte arbeid med materialer kan danne grunnlag 

for innovasjon og entreprenørskap. 

Ferdigheter • Arbeidserfaring • praktisk skapende arbeid i verkstedene står sentralt 

faget 

• (se Innovasjon og entreprenørskap) 

Holdninger • Holdning til og 

motivasjon for arbeid 

 

• Fleksibilitet og 

omstillingsdyktighet, 

inkludert livslang læring 

 

 

Praktiske og estetiske fag fag omtales i stortingsmeldingen om fagfornyelsen.  Departementet 

skriver at fagenes karakter kan skille seg fra innlæring og metoder i andre skolefag, men at det 

«[...]skal ikke være et pustehull for å gjøre skolen mindre teoretisk for elevene» 

(Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 48). Videre skriver departementet at: «Det kreves 

spesiell fagkunnskap hos lærere i disse fagene, og det bør legges til rette med spesialrom, 

verksteder og utstyr» (s. 48).  

Faget ble opprettet med L 97, og innholdet i det har variert. Synspunktene på hva som har 

vært riktig innhold følger særlig to dimensjoner: synet på individorientert versus 

samfunnsorientert opplæring, samt vektlegging av det håndverksmessige versus skapende 

arbeid og kreativitet. Læreplanen har stor bredde (NOU 2014: 7, 2014, s. 88–89). Sømoe 

(2013) viser til den kontroversen som har eksistert rundt forming vs. kunst og håndverk, og 

konkluderer med at kunst og håndverk best kan beskrives som et tverrfaglig felt, snarere enn 

et fag i kunnskapsfaglig betydning. Funn fra flere undersøkelser viser at faget praktiseres 
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svært ulikt, og at særlig høyt utdannede lærere i ungdomsskolen er spesialiserte innen én eller 

flere tradisjoner og materialområder innenfor faget kunst og håndverk (Sømoe, 2013, s. 1).  

I kunst og håndverk står praktisk skapende arbeid i verkstedene og utvikling av produkter 

sentralt. Faget praktiseres veldig ulikt, det kan være en spenning mellom håndverket og den 

kreativt skapende delen av faget.  

Felles programfag Vg1 bygg og anleggsteknikk 

Av kapittel 3.2.2 fremgår det at fellesfag programfag Vg1 bygg og anleggsteknikk ble valgt 

fordi utdanningen skal gjenspeile bransjer som har sterk forankring i arbeidslivet, blant annet 

gjennom bruk av lærlingeordningen som en rekrutteringsvei (Høst & Reegård, 2015, s. 9).  

Fagets formål fremgår av læreplanen (Utdanningsdirektoratet, 2018). Det knytter seg tett til  

at faget skal bidra til å legge grunnlag for samfunnets behov for kompetanse innen 

produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger, samt anlegg med tilhørende 

tekniske installasjoner. I tråd med dette, og i tråd med fagets historie, er læreplanen delt inn i 

henholdsvis produksjon, tegning og bransjelære.  

Tabell 6 illustrerer hvordan de syv kompetansetypene gjenfinnes i tekstene i læreplanen for 

fellesfag programfag Vg1 bygg og anleggsteknikk. Med unntak av innovasjon og 

entreprenørskap, vektlegger læreplanen kompetansetypene slik de fremgår av beskrivelsene i 

kapittel 5.1 og 5.2, og tabell 2. Det er for eksempel interessant å se at arbeidsglede, gode 

arbeidsvaner og evne til samarbeid inngår i formålet. 
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Tabell 6. 

  

Arbeidslivets syv kompetansetyper relatert til innholdet i læreplanen for felles programfag Vg1 bygg og 

anleggsteknikk. 

 

 Kompetanser Omtale i læreplanen for felles programfag Vg1 

bygg og anleggsteknikk 

Kunnskap 

 

• Kunnskap om arbeidslivet  

 

• opplæringen skal legge grunnlag for samfunnets 

behov for kompetanse innen fagene 

• grunnlag for videre valg av yrke 

• møte kravene som stilles til yrkesutøvelse 

• relevante programfag: produksjon, tegning og 

bransjelære 

• Fagarbeiderkompetanse • ett av åtte yrkesfaglige utdanningsprogrammer 

• Teknologi • ny teknologi medfører at fagene er i stadig 

utvikling 

• bruk av IKT-baserte tegneprogrammer  

• Innovasjon og 

entreprenørskap 

 

Ferdigheter • Arbeidserfaring • praktisk arbeid og helhetlige tverrfaglige 

arbeidsoppgaver skal vektlegges  

Holdninger • Holdning til og motivasjon 

for arbeid 

• fremme arbeidsglede, gode arbeidsvaner og 

evne til samarbeid 

• Fleksibilitet og 

omstillingsdyktighet, 

inkludert livslang læring 

• (se Holdning til og motivasjon for arbeid) 

• legge grunnlaget for livslang læring 

 

Balansen mellom bredde og fordyping i opplæringen er et grunnleggende dilemma innenfor 

yrkesfagene, også for bygg og anlegg. Med Reform 94 og Kunnskapsløftet ble antall valgfrie 

utdanningsprogrammer redusert. Vg1 fører frem til et stort antall yrker, for eksempel 

anleggsmaskinfører, tømrer, limtreproduksjon, renholdsoperatør og glassmaker. På samme 

måte som for samfunnsfaget, er dette et utdanningstilbud preget av kompromisser og 

prioriteringer i fagene. Kritikken fra byggenæringen mot endringene har vært sterk. Det er 

blitt hevdet at fagutdanningen er svekket. Manglende faglig spesialisering har ifølge kritikken 

ført til at det faglige nivået på nye lærlinger er blitt lavere, noe som har ført til at bedriftene 

kvier seg for å ta inn lærlinger (Deichman-Sørensen, T., Olsen, O. J., Skålholt, A. & Tønder, 

A. H., 2012, s. 8). Det sentrale formålet med brede innganger til utdanning er å imøtekomme 

omvalg, forhindre frafall og sviktende rekruttering til mange yrker. Noe av utfordringene med 

fellesfagene knytter seg til at skolene ikke klarer å tilby hele bredden. Deichman-Sørensen et 

al.(2012) fant at det forekom ulike lokale løsninger som kunne forklares gjennom etablerte 
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fagtradisjoner, lærernes fagkompetanse og skolenes kontakt med det lokale arbeidslivet. 

Skoler med smale fagtradisjoner og begrensede ressurser valgte å gi opplæring konsentrert om 

de største fagene. Felles for elevenes erfaringer var en positiv opplevelse gjennom praktiske 

byggeprosjekter (s. 9–10). En gruppe yrkesfaglærere har gjennomgått læreplandokumentene 

for å se på muligheten for relevant utdanning. De viser til at målene med Kunnskapsløftet i 

mindre utstrekning enn tidligere er delt inn i kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål, 

og ikke gjenspeiler tradisjonelle skolefag. De mener at generelle, felles funksjonsbaserte 

læreplaner i felles programfag gjør det mulig å konkretisere og tilpasse opplæringen for ulike 

yrker og yrkesvalg (Hiim, 2013, s. 87). «Dette innebærer muligheter for nærhet mellom 

arbeidsinnhold og utdanningsinnhold, praksisforankret læring og begrepsutvikling og 

sammenheng mellom praksis og teori» (Dreyfus & Dreyfus, 1986; Hiim, 2010; Schøn, 1983, 

referert i Hiim, 2013, s. 86). 

 

Yrkesfaglig fordypning  

Av kapittel 3.2.2 fremgår at faget yrkesfaglig fordypning ble valgt ut fordi det er sterkt relatert 

til arbeidslivets ønske om fordypning i fagene.  

Av læreplanen fremgår at fagets formål er todelt (Utdanningsdirektoratet, 2016). Faget skal gi 

elevene et godt grunnlag for å velge lærefag, og for de som har bestemt seg, skal faget gi 

elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag.  

Tabell 7 illustrerer hvordan de syv kompetansetypene gjenfinnes i tekstene i læreplanen for 

yrkesfaglig utdanningsvalg. Som det fremgår av fremstillingen i tabell 5, faller mange av 

formuleringene godt sammen med arbeidslivets kompetansebehov, slik de fremgår av 

beskrivelsene i kapittel 5.1 og 5.2, og tabell 2. 

Med Kunnskapsløftet kom faget prosjekt til fordypning, som er beskrevet i en forskrift. Faget 

har nå navnet yrkesfaglig fordypning. En svakhet ved tekstene i fagets læreplan sett i lys av 

kompetansetypene kan være manglende mål knyttet til teknologi, innovasjon og 

entreprenørskap. Videre er holdning til og motivasjon for arbeid, fleksibilitet, 

omstillingsdyktighet og livslang læring ikke omtalt eksplisitt. Holdning til og motivasjon for 

arbeid kan ligge implisitt i faget, men er ikke like uttalt som i læreplanen for felles 

programfag Vg1 bygg og anleggsteknikk.  
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Tabell 7. 

 Arbeidslivets syv kompetanser relatert til innholdet i læreplanen for yrkesfaglig fordypning 

 

 Kompetanser Omtale i læreplanen for yrkesfaglig fordypning 

Kunnskap 

 

• Kunnskap om 

arbeidslivet  

 

• opplæring relevant for fremtidig yrkesutøvelse 

• introdusere elevene for arbeidslivet 

• gi arbeidslivet mulighet for å definere innholdet 

i opplæringen 

• Fagarbeiderkompetanse • godt grunnlag for å velge lærefag 

• erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter 

som karakteriserer yrkene 

• Teknologi  

• Innovasjon og 

entreprenørskap 

 

Ferdigheter • Arbeidserfaring • mulig å veksle mellom læringsarenaer  

• oppleve realistiske arbeidssituasjoner 

• knytte kontakt med potensielle lærebedrifter 

Holdninger • Holdning til og 

motivasjon for arbeid 

 

• Fleksibilitet og 

omstillingsdyktighet, 

inkludert livslang læring 

 

 

 

Det lokale handlingsrommet er stort også for dette faget. Skoleeierne har ansvaret for at det 

blir utarbeidet lokale læreplaner i yrkesfaglige fordypning, og at opplæringen blir gjennomført 

i samsvar med disse læreplanene. Evalueringer gir interessante funn, og kan illustrere gapet 

mellom læreplanenes formuleringer og den praktiske opplæringen, som beskrevet av Goodlad 

et al. (1979). Praksis viser at faget primært er å betrakte som et skolefag (Nyen & Tønder, 

2013, s. 97). Når det gjelder elevenes opplevelse av faget, var en av Nyen & Tønders (2012) 

konklusjoner også at de aller fleste elevene er enige om at prosjekt til fordypning gjorde dem 

motivert for å fullføre videregående opplæring, og at det var viktig for deres yrkesfaglige 

opplæring (s. 10). En viktig side av faget er den muligheten det gir til å endre balansen 

mellom bredde og faglig fordypning. Læreplanen åpner for involvering av bedrifter, 

opplæringskontor og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Lier (2017) skriver at 

yrkesfaglærernes praksis i faget mangler begrunnelser i det didaktiske og praktiske fagfeltet 

med utgangspunkt i læreplanene, det er behov for en yrkespedagogisk modell for å jobbe med 

faget (s. 13). Aarkrog og Bangs (2012) evaluering av yrkesfagene i Kunnskapsløftet 

konkluderte med at faget prosjekt til fordypning viste seg å ha hatt en positiv innvirkning på 

elevenes motivasjon for utdannelse, avklaring av fremtidig yrke, mulighet for læreplass og 

forståelse av sammenheng mellom teori og praksis (s. 21).  
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6.2.2 Noen utfordringer knyttet til innholdet i læreplanene  
 

Så langt har drøftingen dreid seg om de fem utvalgte fagene hver for seg. Beskrivelsene viser 

de obligatoriske fagenes samlede dekning av kompetansetypene, slik de er kategorisert etter 

analysene i kapittel 5.1 og 5.2, og uttrykt i tabell 2-7. Det er verdt å merke seg at kunnskap om 

arbeidslivet mer generelt går igjen i alle de fem læreplanene, om enn med noe ulike 

formuleringer. Ingen av læreplanene omfatter alle kompetansetypene som er beskrevet. På 

den annen side er det valgt ut obligatoriske fag, det betyr at alle elever skal ha opplæring i alle 

fagene, som til sammen dekker alle kompetansetypene. Med unntak av samfunnsfaget omtaler 

alle læreplanene fagarbeiderkompetanse. Når det gjelder teknologi skal alle elever ha digital 

kompetanse, tre læreplaner omtaler teknologi spesielt, to av dem for fag på ungdomstrinnet. 

innovasjon og entreprenørskap omtales også i tre læreplaner, alle tre på ungdomstrinnet. Med 

unntak av samfunnsfaget omtales arbeidserfaring i alle læreplanene, og læreplanene for 

utdanningsvalg og yrkesfaglig fordypning nevner spesifikt muligheten for andre 

læringsarenaer. Holdning til og motivasjon for arbeid omtales i tre læreplaner, hvorav to 

gjelder ungdomstrinnet, fleksibilitet, omstillingsdyktighet og livslang læring omtales i tre 

læreplaner, hvorav to på ungdomstrinnet.  

Ut fra denne oppsummeringen er et samlet inntrykk er at det er mye i læreplanene for fag som 

forbereder ungdom til arbeidslivet, også i læreplanene på ungdomstrinnet. Videre i kapittelet 

drøftes andre sider ved innholdet i læreplanene som kan peke i motsatt retning. 

Stort lokalt handlingsrom 

Som vi så i kapittel 5.3 har alle læreplanene bredt formulerte formål og flere hovedområder de 

skal dekke. Samfunnsfaget synes bredest, det omfatter flere fag og har et stort antall 

kompetansemål. Utdanningsvalg har færrest kompetansemål. Felles programfag Vg1 bygg og 

anleggsteknikk synes å være det mest dyptgående fagområdet, selv om det også kan forstås 

som bredt, ved at det skal forberede elevene til mange yrker. Bredden i formålene og de 

mange kompetansemålene gir et stort lokalt handlingsrom i opplæringssituasjonen, noe som 

er helt i tråd med Kunnskapsløftets prinsipper. Det er skoleeierne som har ansvar for at elever 

og lærlinger får den opplæringen de har krav på. Skoleledere skal sørge for at skolen følger 

regelverket, herunder læreplanverket som har status som forskrift (Kunnskapsdepartementet, 

2016b, s. 69). Dette fremgår også av opplæringsloven (Opplæringslova, 1998, § 13-3). Faget 

prosjekt til fordypning, nå med betegnelsen yrkesfaglig fordypning, viser at læreplanens 

formuleringer og praktiske utøvelse av faget kan få ulike utfall. 
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Praktisk kunnskap, arbeidserfaring og tidlig innsats 

En annen side av det lokale handlingsrommet er at læreplanenes innhold kan vektlegges ulikt. 

Med unntak av samfunnsfag omtales arbeidserfaring i alle læreplanene, planene for 

utdanningsvalg og yrkesfaglig fordypning nevner spesifikt muligheten for andre 

læringsarenaer. Som beskrevet i kapittel 4.3 er det behov for kompetanser som ikke omfattes 

av læreplanene. Engelsen (2006) refererer til «en læreplan som ikke eksisterer», som omfatter 

emner og temaer som det ikke blir undervist, men som kan være viktige for læringsmaterialet 

(s. 33). Øzerk beskriver «null-læreplanen» som knytter seg til den delen av den formelle 

læreplanen som elevene ikke lærer (Ben-Peretz, 1990, referert i Øzerk, 2006, s. 266). Behovet 

for praktisk kunnskap og arbeidserfaring kan knyttes til de sidene av læreplanene. Lærernes 

kompetanse, utstyr og tradisjoner vil påvirke hvordan arbeidslivsrelatert kompetansebehov 

dekkes i opplæringen, og også hvilke kompetanser som vil inngå i de lokale læreplanene. Et 

aktuelt eksempel er de fagene som kan benytte arbeidslivet som opplæringsarena. Som vi har 

sett viser Luimes og Karseth (2018) til at den internasjonale agendaen om økt fokus på 

koplingen mellom skole og arbeidsliv har hatt mindre betydning for norske læreplaner i 

ungdomsskolen (Luimes & Karseth, 2018, s. 245). Denne studien gir ikke svar på de 

spørsmålene den operative delen av læreplanarbeidet beskriver, men det er åpnet for praktisk 

opplæring og tidlig innsats også på ungdomstrinnet. 

Lite praktiske aktiviteter knyttet til kompetansemålene 

Kapittel 5.3 viser at fire av de utvalgte fagene til sammen har 127 kompetansemål, i tillegg 

kommer yrkesfaglig fordypning, der elevene kan velge et bredt spekter av mål fra Vg3. En 

analyse av målformuleringene går ut over denne studiens rammer. En summarisk 

gjennomgang av kompetansemålene viser imidlertid at de beskriver en blanding av teoretiske 

og praktiske ferdigheter. Ingen av kompetansemålene for samfunnsfag nevner arbeidserfaring, 

heller ikke i tilknytning til hovedområdet arbeids- og næringsliv. Det samme gjelder faget 

utdanningsvalg. I faget kunst og håndverk er det mer nyansert. For Vg1 bygg og 

anleggsteknikk angir kompetansemålene en blanding av praktiske og teoretiske ferdigheter. 

Kompetansemålene for yrkesfaglig fordypning vil avhenge av hvilke mål som velges fra 

læreplanen for Vg3. Inntrykket er at det samlet sett er en sterk overvekt av teoretiske 

kompetansemål der opplæringen kan utføres i klasserommet.  

Få undervisningstimer 

Elevenes rett til undervisning er fastsatt gjennom et samlet minste timetall for elever på 1.-7. 

trinn og for elever på 8.-10. trinn. Skoleeierne har plikt til å sørge for dette timetallet, men står 
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fritt til å tilby flere timer. Til sammen er minste antall timer for 8.-10. trinn 2622 timer 

(Utdanningsdirektoratet, 2019a). Av kapittel 5.3 fremgår at samfunnsfaget utgjør ca. 9 prosent 

av undervisningstimene. Faget utdanningsvalg har i overkant av 4 pst av undervisningstimene, 

mens kunst og håndverk har om lag 6 prosent. Til sammen utgjør undervisningen i disse tre 

fagene om lag 19 prosent av undervisningstimene på 8.–10. trinn. Til denne studien er det 

valgt ut fag som er forventet å være arbeidslivsrelaterte. I studien til Luimes og Karseth vises 

det til at tilbudet av fag på ungdomstrinnet hovedsakelig omfatter akademiske fag, selv om 

arbeidslivsrelaterte fag også inngår i varierende grad, særlig som valgfag. Til sammenligning 

utgjør yrkesfagene en betydelig del av opplæringen på Vg1. På Vg1 utgjør felles programfag i 

underkant av 50 prosent og yrkesfaglig fordypning i underkant av 20 pst av det totale 

timetallet. Det sterkere fokuset som blir lagt på arbeidsrelaterte fag på videregående nivå, må 

ses i lys av denne studiens utvalg av tilbud knyttet til yrkesfaglige utdanningsprogrammer.  

 

Eksamen i fagene er ikke en del av de nasjonale kvalitetskriteriene 

Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) skal bidra til kvalitetsutvikling, åpenhet 

og dialog om skolens virksomhet. Både eksamen og standpunktkarakterer omfattes av NKVS. 

Som vi har sett av analysen i kapittel 5.3, omfatter denne studien ulike vurderings- og 

eksamensordninger for fagene. I samfunnsfag skal elevene på 10. trinn og Vg1/Vg2 ha en 

standpunktkarakter, og elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen som utarbeides og 

sensureres lokalt. I faget utdanningsvalg settes det en standpunktkarakter etter 10. trinn eller 

det året faget avsluttes, og det er ingen eksamen. I kunst og håndverk skal elevene ha én 

standpunktkarakter som settes etter 10. trinn eller det året faget avsluttes, også uten noen 

eksamen. På felles programfag i Vg1 skal elevene ha standpunktkarakterer i hvert av 

programfagene, men ikke gå opp til eksamen. I yrkesfaglig fordypning er det skolen som har 

ansvaret for både underveisvurdering og for å sette standpunktkarakter som er sluttvurdering. 

Eleven skal ikke tak noen eksamen i den delen av yrkesfaglig fordypning som følger lokal 

læreplanen. Det betyr at med unntak av samfunnsfag, omfattes ingen av de fagene som er 

omfattet av denne studien, av avsluttende eksamen.  
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6.2.3 Oppsummering 

 

Det tredje forskningsspørsmålet dreier seg om «Hvilke spor av arbeidslivsrelaterte mål og 

kompetansebehov finner vi i læreplaner for fag?». De fem utvalgte læreplanene er 

samfunnsfag, utdanningsvalg, kunst og håndverk, felles programfag Vg1 bygg og 

anleggsteknikk og yrkesfaglig fordypning. Samlet sett ser vi mange spor av de syv 

kompetansetypene i de fem utvalgte læreplanene. Kunnskap om arbeidslivet omfattes av alle 

de fem læreplanene, ingen av dem omfatter alle kompetansetypene. Når andre sider ved 

læreplanene enn formålsformuleringer og beskrivelser av hovedområder er omfattet, blir 

bildet mer uklart. Dette gjelder særlig fagene i ungdomsskolen. Bredden i formålene og de 

mange kompetansemålene gir stort lokalt handlingsrom. Tabell 8 gir en samlet oversikt over 

hvilke fag som dekker hvilke av de syv utvalgte kompetansene knyttet til kompetansetypene.  

Tabell 8. 

Samlet oversikt over innholdet i fem læreplaner relatert til syv kompetansetyper. 

 Kompetanser Formuleringer i teksten i kap 5. 4 

Kunnskap 

 

• Kunnskap om arbeidslivet  

 

• samfunnsfag, utdanningsvalg, kunst og 

håndverk, felles programfag Vg1 BA, 

yrkesfaglig fordypning 

• Fagarbeiderkompetanse • utdanningsvalg, kunst og håndverk, felles 

programfag Vg1 BA, yrkesfaglig 

fordypning 

• Teknologi • Alle fagene gjennom grunnleggende 

ferdigheter 

 

• samfunnsfag, kunst og håndverk, felles 

programfag Vg1 BA,  

• Innovasjon og entreprenørskap • samfunnsfag, utdanningsvalg, kunst og 

håndverk 

Ferdigheter • Arbeidserfaring • utdanningsvalg, kunst og håndverk, felles 

programfag Vg1 BA, yrkesfaglig 

fordypning 

Holdninger • Holdning til og motivasjon for 

arbeid 

• samfunnsfag, utdanningsvalg, felles 

programfag Vg1 BA, 

• Fleksibilitet og 

omstillingsdyktighet, inkludert 

livslang læring 

• samfunnsfag, utdanningsvalg, felles 

programfag Vg1 BA 
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6.3 Opplæringens verdigrunnlag – økonomisk nytte vs. humanistisk hovedfokus 

 

Dette kapittelet tar for seg det andre forskningsspørsmålet «Hvilke spor av arbeidslivsrelaterte 

mål og kompetansebehov finner vi i formålsparagrafen og utdypende forskrifter?». 

Grunnopplæringens formål er lovfestet og beskrevet i Opplæringslova, § 1-1. Formålet 

gjenspeiler imidlertid del av et større hele knyttet til opplæringens verdigrunnlag. Dette 

kapittelet drøfter derfor hvilken plass forberedelse til arbeidslivet har i grunnopplæringens 

formål og verdigrunnlag. I kapittel 6.3.1 relateres tekstene til de syv kompetansetypene som 

er beskrevet i kapittel 6.1. I kapittel 6.3.2 løftes blikket, og beskrivelsene knyttes til både 

politiske og juridiske styringsdokumenter som vektlegger ulike verdigrunnlag. Kapittel 6.3.3 

oppsummerer. I vedlegg 4-6 er innholdet kategorisert etter verdigrunnlaget; humanistiske 

verdier og økonomisk nytte og arbeidslivsperspektiv.  

6.3.1 Formålsparagrafen og forskriftene sett i lys av de syv kompetansetypene 
 

Som det fremgår av kapittel 5, er det tre dokument som gir beskrivelser av hvilken plass 

arbeidslivets kompetansebehov har i grunnopplæringens formål. Av formålsparagrafen 

fremgår det at elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger, og at 

deltakelse i arbeidslivet er ett av flere formål. Tabell 9 viser hva som kan leses ut av 

formålsparagrafen og relateres til de syv identifiserte kompetansetypene.  

Tabell 9. 

Samlet oversikt over innholdet i Opplæringslova, § 1-1 relatert til syv kompetansetyper. 

 Kompetanser Formuleringer i formålsparagrafen 

Kunnskap 

 

• Kunnskap om arbeidslivet  

 

• §1-1, 5. ledd: Elevane og lærlingane skal 

utvikle kunnskap, dugleik og haldningar 

for å kunne …delta i arbeid 

• Fagarbeiderkompetanse  

• Teknologi   

• Innovasjon og entreprenørskap • §1-1, 5. ledd: …Dei skal få utfalde 

skaparglede, engasjement og 

utforskartrong. 

Ferdigheter • Arbeidserfaring •  

Holdninger • Holdning til og motivasjon for 

arbeid 

• §1-1, 6. ledd: …Dei skal ha medansvar 

og rett til medverknad. 

• §1-1, 7. ledd: Skolen og lærebedrifta skal 

møte elevane og lærlingane med tillit, 

respekt og krav …  

• Fleksibilitet og 

omstillingsdyktighet, inkludert 

livslang læring 

• §1-1, 7. ledd: Skolen og lærebedrifta skal 

gi dei utfordringar som fremjar 

danning og lærelyst.  
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Utover forberedelse til arbeidslivet finnes det også andre formuleringer i formålsparagrafen 

som kan ses i sammenheng med flere av de syv kompetansetypene. Det at opplæringen 

stimulerer til skaperglede, engasjement og utforskertrang kan ses i sammenheng med 

arbeidslivets behov for en arbeidsstyrke som har fokus på innovasjon og entreprenørskap. 

Holdning til og motivasjon for arbeid kan relateres til formuleringene om at elevene skal ha 

medansvar, samtidig som de skal møtes med utfordringer. Formålsparagrafen er ikke utformet 

på en måte som gir grunnlag for videre sammenligning av kompetansetypene og 

formålsparagrafens tekster. 

De andre dokumentene som er beskrevet i kapittel 5.3, knytter seg til utdypning av 

formålsparagrafen. Som vi har sett i det foregående gir Generell del fra 1993 det som må 

kunne betraktes som tydelige pekere mot arbeidslivet, blant annet gis «Det arbeidende 

mennesket» en bred omtale og kan knyttes til flere av kompetansetypene. Den nye Overordnet 

del har et eget kapittel knyttet til opplæring i bedrifter og arbeidslivet. Utover den omtalen og 

en mer generell formulering i innledningen om lærebedriftens ansvar for danning og utvikling 

av kompetansen til alle elever, er det utfordrende å få et godt bilde av hvilken plass 

arbeidslivet egentlig har i grunnopplæringen. Dokumentet har også en oppbygging som gjør 

det lite formålstjenlig å gå videre med en sammenligning av dokumenttekstene og 

kompetansetypene. Med dette som bakgrunn fokuserer kapittelet videre på en mer samlet 

vurdering av grunnopplæringens verdigrunnlag, og ikke innholdet i hvert enkelt av de tre 

dokumentene relatert til formålsparagrafen.  

Som vi så i kapittel 4.2, beskriver Bakken et al. (2016) spenningen mellom 

effektivitetshensynet på den ene siden og formålet om å tilpasse opplæringen for å løfte alle 

elever på den andre. Teoretisk kan dette formuleres som spenninger mellom danningsteori og 

humankapitalteori (s. 279). Denne studien peker i retning av at det finnes innbygde 

spenninger i grunnopplæringen. Spenningene kretser rundt de samme historiske skillelinjene, 

der økonomiske nyttehensyn kan stå i motsetningsforhold til mer fokus på allmenndanning og 

sosial integrasjon.  
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6.3.2 Økonomisk nytte og effektivitet  

Med bakgrunn i tekstene i kapittel 5.1 og 5.2 om mål formulert i de politiske dokumentene, er 

det dekning for å si at grunnopplæringen er et virkemiddel i den økonomiske politikken, 

herunder sysselsettings- og arbeidsmarkedspolitikken. Dette kan knyttes til flere begrunnelser, 

og videre i dette kapittelet utdypes dette nærmere. Målet knyttet til gjennomføring av 

videregående opplæring innen fem år får også egen omtale.  

 

Konkurranseevne 

Klassisk økonomisk teori beskriver tre innsatsfaktorer for økonomisk vekst: eiendom, kapital 

og arbeidskraft. På 1980-talet vokste det frem en ny teoretisk retning som la vekt på 

utdanning og innovasjon som kilde til økonomisk vekst (Romer, 1986; Lucas, 1988, referert i 

NOU 2018: 2, 2018, s. 17). En mer utdannet arbeidsstyrke øker arbeidernes produktivitet og 

gir høyere avkastning på kapitalen, noe som igjen stimulerer til høyere investeringer i fysisk 

kapital. Investering i humankapital, som øker produktiviteten til arbeiderne, er i denne teorien 

helt avgjørende for å sikre økonomisk vekst. Imidlertid har det også vist seg at investering i 

humankapital blir stadig viktigere for hvor bra den enkelte gjør det på arbeidsmarkedet (NOU, 

2018: 2, 2018, s. 17). Økonomisk vekstteori er et stort fagfelt, og dette temaet faller utenfor 

rammen for denne studien. Av de politiske dokumentene ser vi imidlertid at utdanning 

betraktes som en forutsetning for økonomisk vekst. 

 

Dokumentene fremhever blant annet at økt produktivitet, innovasjon og fleksibilitet i 

arbeidsstyrken er nødvendig for at Norge skal være konkurransedyktig. Betydningen av en 

god skole med et oppdatert innhold gjentas på flere måter, og knyttes til effektiv konkurranse 

og en omstillingsdyktig og kompetent arbeidsstyrke, samt et mål om høy sysselsetting. Også 

den teknologiske utviklingen og behovet for innovasjon og entreprenørskap inngår i 

beskrivelsene. Behovet for flere fagarbeidere med relevant yrkesfaglig bakgrunn beskrives 

spesifikt, og elevene skal derfor få mulighet for å fordype seg tidligere i yrkesfagene. 

Kunnskapsdepartementet knytter dette til de nye læreplanene gjennom fagenes formål, 

hovedområder og grunnleggende ferdigheter (Kunnskapsdepartementet, 2016b, s. 41). Samlet 

bygger tekstene i kapittel 5.1 og 5.2 opp om argumentasjonen.  

 

Både de nevnte vekstteoriene og funnene i kapittel 5.1, og til dels 5.2 ser ut til å være 

sammenfallende med Thuens (2017) beskrivelser i boken «Det norske samfunn», der 
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utviklingen av det norske utdanningssystemet deles inn i fem faser, den siste kalt «En skole 

for prestasjon 1982 - », som han tidfester til begynnelsen av 1980-tallet. Han skriver om 

denne epoken at i utdanningspolitisk sammenheng er «konkurransestaten» et egnet begrep, 

slik det blant annet beskrives av den danske statsviteren og samfunnsøkonomen Ove Kaj 

Pedersen. Konkurransestaten søker å oppnå økonomisk bærekraft ved å sette 

enkeltmennesker, institusjoner og virksomheter i stand til å skape inntekter og samtidig 

effektivisere utnyttelsen av offentlige midler (Thuen, 2017, s. 186). Fire karakteristiske 

endringer i velferdsstaten trekkes frem, hvorav ett knytter seg til en verdiforskyvning fra 

likeverd og demokrati til nyttehensyn: «Under velferdsstaten er mennesker definert ved å 

være menneske, i konkurransetstaten ved å være rasjonelt og motivert av å realisere egen 

interesse» (s. 187). Dette frembringer også endringer i skolens verdigrunnlag, ved at elevens 

personlige utvikling og demokratiske dannelse underlegges hensynet til den enkelte elevs 

ferdigheter og kompetanser (Thuen, 2017, s. 187). 

Professor Ove Korsgaard (1999) beskriver dette som er mer generelt utviklingstrekk. Siden 

1980-tallet har kompetanse blitt et nøkkelbegrep i både utdannings- og 

arbeidsmarkedspolitikken. Dette gjelder ikke bare de nordiske landene, men i hele verden: 

«Konkurrencen mellom individer, virksomheder og stater handler mere og mere om hvem der 

er mest effektiv til at skabe og/eller samle ny viden og hurtigt omsætte den til 

konkurrenceevne. Den stadig mere videnintensive økonomi udgør således en historisk 

utfordring for de nationale skolesystemer, der begyndte at vokse frem i Europa for omkring 

200 år siden» (s. 38). Utviklingen av konkurransestaten innebærer endringer i statens 

oppgaver og organisering. Det er ikke bare politiske og økonomiske forhold som er i endring, 

men også menneskesyn og den kulturen utdanningen er bygget på (Pedersen, 2011, s. 36). 

Dette påvirker innholdet i skolen, også på de lavere nivåene. 

På denne bakgrunn er det å være dekning for å hevde at grunnopplæringen er et virkemiddel i 

den økonomiske politikken. Utdanning blir en innsatsfaktor for å oppnå målet om fortsatt 

økonomisk vekst og velferd. 

Sosial effektivitet 

Den andre begrunnelsen for å hevde at grunnopplæringen er en del av den økonomiske 

politikken knytter seg til tekstenes fokus på inkludering, altså at alle skal med. Planen er at 

elevene og lærlingene først skal gjennomføre utdanningen, så skal de ut i arbeid. Som tittelen 

på studien illustrerer, «Skoleveien til arbeidslivet». Det vises blant annet til gruppen uten 

fullført videregående opplæring som står utenfor arbeidslivet (Kunnskapsdepartementet, 
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2019a, s. 17). Økt gjennomføring i videregående opplæring står sentralt. Formålet med 

inkludering knyttes til individenes egne behov for utdanning. slik at de senere kan delta i 

samfunns- og arbeidsliv. Målet har imidlertid også et samfunnsøkonomisk perspektiv, siden 

utenforskap er samfunnsøkonomisk lite lønnsomt. Det førstnevnte har større fokus i 

Kunnskapsdepartementets tekster, det sistnevnte i dokumenter fra Finansdepartementet og 

Arbeids- og sosialdepartementet. Disse tekstene inneholder omtale av tidlig innsats, tettere 

samhandling mellom sektorer og andre tiltak. Formålet er dels å holde ungdom i utdanning til 

de har gjennomført, og dels få de som har sluttet, tilbake i utdanning. Tekstene refererer 

gjentatte ganger til at det ikke skal være mer lønnsomt å motta arbeidsavklaringspenger enn å 

arbeide eller ta utdanning.  

Som vi så i den historiske delen i kapittel 4, ble rett til videregående opplæring for hele 

ungdomskullet en realitet på 1990-tallet (NOU 2018: 15, 2018, s. 38). Denne retten har fått 

flere konsekvenser. For det første er det innebygget et effektivitetshensyn, ved at denne retten 

varer i fem år. På denne måten ble det innført en ny tidsdimensjon i gjennomføringen av 

utdanning. Det er ikke å være argumenter i tekstene for at dette er gjort av hensyn til 

individene, det synes mer å ligge samfunnsøkonomiske hensyn bak. Det andre forholdet 

finnes i målet om at de som av ulike årsaker har avsluttet videregående opplæring, skal tilbake 

til skolen. Målet er at innen 2030 skal ni av ti gjennomføre videregående opplæring. Dette 

grunngis blant annet med sammenhengen mellom lavt utdanningsnivå og arbeidsledighet 

(Finansdepartementet, 2019b, s. 79). Argumentene baserer seg i stor grad på målsettinger om 

økt økonomisk vekst og velferd.  

I kapitel 4.5 så vi at Utdanningsdirektoratet påpeker at gjennomføringsmålingen reflekterer 

effektiviteten i utdanningssystemet. Fafo publiserte i 2010 en rapport med tittelen «Gull av 

gråstein – Tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring», skrevet av Gudmund 

Hernes, hjernen bak Reform 94. Hernes (2010) skriver at rapporten var en bestilling fra LO og 

Utdanningsforbundet i forbindelse med «[...]debatten om hvordan gjennomstrømningen kan 

bedres» (s. 5). Med denne rapporten følger Hernes selv opp utfordringene rundt målet om økt 

effektivitet. Reegård og Rogstad (2016) og Vogt (2019) peker på det er myndighetenes 

effektivitetshensyn som ligger til grunn for registreringen av frafall. Ungdommers overgang 

mellom utdanning og arbeid er endret over tid, både fordi ungdom i dag deltar mindre i 

arbeidsaktiviteter knyttet til hjemmet (Vogt, 2019, s. 10) og fordi de skapte grensene kan stå i 

motsetning til ungdommers levde liv, holdninger, verdier, meningsskapende prosjekter og 

subjektive oppfatninger av veien til voksenlivet (Reegård & Rogstad, 2016). Reegård og 
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Rogstad (2016) beskriver effektivitetshensynet og at unge hurtigst mulig må komme seg ut i 

arbeidslivet for å bidra til finansiering av velferden: «Et sentralt poeng i denne sammenheng 

er at det alltid er storsamfunnet – bestående av forskere, myndigheter, NAV, medier osv. – 

som kategoriserer handlinger som frafall, ikke ungdommen selv» (s. 17). Markussen 

argumenterer for at begrepet «bortvalg» er bedre enn frafall for å fange inn gruppen som 

slutter før de er ferdige av andre årsaker enn at de har strøket (Markussen 2016, s. 13). 

Reegård og Rogstads (2016) forskning viser at for noen av ungdommene vil det være mer 

treffende å beskrive situasjonen som en pustepause eller et friår, slik at vanskelige valg om 

videre livsløp i form av yrke og utdanning kan utsettes (Olsen & Reegård, referert i Reegård 

& Rogstad, 2016, s. 17.) Reegård og Rogstad mener å se en økende individualisering av 

frafallsproblematikken, med fokus på lav sosial bakgrunn, høyt fravær, svake karakterer, lese- 

og skrivevansker og helseproblemer. Tiltakene retter seg dermed i stor grad mot å rette «feil» 

ved de unge. Deres utgangspunkt er at den politiske interessen for frafall tar utgangspunkt i en 

samfunnsøkonomisk logikk, og at arbeidslivets behov trumfer de unges behov knyttet til den 

livsfasen de er i (Reegård & Rogstad, 2016, s. 201). Vogt (2017) påpeker at den norske 

definisjonen er uvanlig streng (s. 294). Han viser til at den offentlige debatten har vært preget 

av registerbasert forskning som viser statistiske sammenhenger mellom frafall og uheldige 

utfall senere i livsløpet: «Samfunnsforskning kan således ha bidratt til det som i dag fremstår 

som en avviksdefinisjon av en tredjedel av hvert ungdomskull» (Vogt, 2017, s. 105). 

Med dette som utgangspunkt kan det være dekning for å hevde at grunnopplæringen er et 

virkemiddel i den økonomiske politikken. Det ambisiøse målet om at innen 2030 skal ni av ti 

gjennomføre videregående opplæring og at gjennomføringstiden er satt til fem år, gir samlet 

sett et inntrykk av sosial effektivitet. Unges levde liv har ikke en fremtredende plass i 

argumentasjonen i dokumentene. 

 

6.3.3 Allmenndanning og sosial integrasjon 
 

Dette kapittelet drøfter spørsmålet om hvordan mål og ambisjoner for ungdoms deltakelse i 

arbeidslivet gjenfinnes i formålsparagrafen og tilhørende forskrifter.  

Grunnopplæringens formålsparagraf og utdypende forskrifter er beskrevet i kapittel 5.3. 

Opplæringslovens formålsparagraf inneholder syv ledd, hvorav ett knytter opplæringen til 

arbeids- og samfunnsliv. Hovedvekten av innholdet i teksten i formålsparagrafen er lagt på et 

allmenndannende verdigrunnlag med noen gjennomgående temaer (Opplæringslova, 1998): 
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historisk og kulturell innsikt (§1-1, 1. ledd), kristen og humanistisk arv og tradisjon (§1-1, 2. 

ledd), den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon (§1-1, 3. ledd) og 

kulturelt mangfold, demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte (§1-1, 4. ledd. 

Barnekonvensjonen og menneskerettighetene står sentralt (Kunnskapsdepartementet, 2016b, 

s. 6). Den nye Overordnet del av læreplanen gjenspeiler denne prioriteringen.  

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av grunnlaget for 

opplæringen (Regjeringen, 2017). Forskriften som utdyper verdigrunnlaget, er et viktig 

dokument for å få ytterligere klarhet i på hvilken måte utdanning til arbeid omfattes av 

grunnopplæringens formål. Som vi så i kapittel 5.3, inneholder dette dokumentet flere 

kapitler, der opplæringens verdigrunnlag, prinsippene for læring, utvikling og danning og 

prinsippene for skolens praksis utgjør sentrale deler. Opplæringens verdigrunnlag knytter seg 

til menneskeverdet, identitet og kulturelt mangfold, kritisk tenking og etisk bevissthet, 

skaperglede, engasjement og utforskertrang, respekt for naturen og miljøbevissthet og 

demokrati og medvirkning. Prinsippene for læring, utvikling og danning knytter seg til sosial 

læring og utvikling, kompetanse i fagene, grunnleggende ferdigheter og å lære å lære. Videre 

omtales tre tverrfaglig som er folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap samt 

bærekraftig utvikling. I omtalen av prinsipper for skolens praksis inngår et inkluderende 

læringsmiljø, undervisning og tilpasset opplæring, samarbeid mellom hjem og skole, og 

profesjonsfellesskap og skoleutvikling. Det er i denne delen av dokumentet vi finner omtalen 

av opplæring i bedrift og arbeidsliv.  

Overordnet del av læreplanverket har en helt annen innretning enn dokumentet den erstatter, 

hvor arbeidsliv og det arbeidende mennesket fikk bred omtale. I innledningen til det utgåtte 

dokumentet står det at opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens arbeidsliv, 

kvalifisere for yrker som ennå ikke er skapt og bidra til å løse spesialiserte oppgaver, men 

også gi en bredde som kvalifiserer for omskolering senere i yrkeskarrieren: «Opplæringen må 

derfor tilføre holdninger og kunnskaper som kan vare livet ut, og legge fundament for nye 

ferdigheter» (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1996, s. 15). I omtalen av det 

arbeidende mennesket er det interessant å se at også driv og vilje hos den enkelte til å ta på 

seg og gjennomføre et arbeid er tatt med, sammen med forberedelse av de unge slik at de kan 

å påta seg arbeidslivets og samfunnets oppgaver (Kirke-, utdannings- og 

forskningsdepartementet, 1996, s. 27). 

Målsettingen om opplæring til arbeidslivet er altså ikke like fremtredende som i dokumentet 

det erstatter, men det betyr ikke at arbeidslivet er helt utelatt. Helt i tråd med Kunnskapsløftets 



96 
 

styrking av prinsippet om lokalt handlingsrom er det også stort rom for tolking av tekstene. 

Teksten i den utgåtte Generell del av læreplanen har formuleringer som mer eksplisitt møter 

arbeidslivets uttrykte kompetansebehov. Målene i det utgående dokumentet samsvarer mer 

med de kompetansebehovene som er uttrykt i meldinger og budsjettproposisjoner, jfr kapittel 

5.1 og 5.2. Overordnet del kan knyttes nærmere til formuleringene i formålsparagrafen. Der 

formålsparagrafen er mer sparsom i sin omtale, tar Generell del av læreplanen opp tråden og 

utdyper betydningen av arbeid som en del av verdigrunnlaget i større grad enn den nye 

overordnede delen.  

Ettersom vi nylig har stått overfor et skifte mellom to dokumenter som skal utdype 

formålsparagrafen, er det interessant å se hvordan ulike synspunkter kom frem mellom 

sentrale aktører i grunnopplæringen i høringsrunden i 2017, forut for fastsettelsen av 

Overordnet del. Dette kan ses i sammenheng med Goodlad et al.’s (1979) første læreplannivå, 

den ideelle læreplanen der meninger brytes. Overordnet del – verdier og prinsipper for 

grunnopplæringen ble skrevet av Kunnskapsdepartementet.  

Høringsuttalelser fra tre sentrale aktører i sektoren kan gi et inntrykk av tilbakemeldingene til 

departementet. Utdanningsforbundet innleder sin høringsuttalelse med en henvisning til 

samfunnsansvaret: «Den generelle delen av læreplanverket er samfunnets oppdrag til skolen. 

Spørsmålet om hvilken skole vi vil ha, er et spørsmål om hvilket samfunn vi vil ha. Derfor er 

det viktig at den generelle delen eies av alle – av samfunnet – og ikke bare av lærerne» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017b). Utdanningsforbundet viste videre til at i forordet til 

utkastet er målgruppene beskrevet, og at der er instruktører, lærlinger og lærekandidater 

nevnt. For øvrig er målgruppene ikke omtalt gjennom annet enn fellesbetegnelsene «skole», 

«elever» og «lærere». Dette mener Utdanningsforbundet må endres for at dokumentet skal 

oppleves som relevant: «Bruk av fellesbetegnelser er noen ganger riktig, andre ganger kan det 

bidra til å pulverisere ansvar» (Kunnskapsdepartementet, 2017b). Utdanningsforbundet var 

også opptatt av læringsarenaene. De viste til innholdet i gjeldende planer, og at 

høringsutkastet ikke synliggjorde rollen til den videregående fag- og yrkesopplæringen like 

godt som Prinsipper for opplæringen og Læringsplakaten, og mente dokumentet måtte skille 

tydeligere mellom ulike læringsarenaer: «En lærebedrift eller en praksisplass er viktige 

supplerende læringsarenaer til skolen, og disse må beskrives i dokumentet» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017b).  
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Arbeidsgiverorganisasjonen NHO skiver i sin høringsuttalelse at: «NHO savner en 

gjennomgående behandling av arbeidslivet som aktør i opplæringen i dette forslaget. 

Trepartssamarbeidet er grunnlaget for fag- og yrkesopplæringen. Opplæringen som skjer i 

arbeidslivet som del av fag- og yrkesopplæringen og de utfordringene lærlinger og bedrifter 

står overfor, er ikke tilstrekkelig synliggjort og vektlagt». NHO skriver videre at: «Læring 

gjennom oppøving av praktiske ferdigheters betydning for innlæring og forståelse av 

teoretiske kunnskaper må få en bredere plass i forslaget. Det er nødvendig at elevene får 

praktiske ferdigheter med forskjellige redskaper og materialer. Det er ikke lenger gitt at barn 

og unge får erfaringer med dette utenom skoletiden» (Kunnskapsdepartementet, 2017b).  

Arbeidstakerorganisasjonen LO skriver at «Et sentralt grep er koplingen til opplæringslovens 

formålsparagraf. Men dette grepet glipper i startgropa. For mens opplæringsloven peker på 

både skole og lærebedrift, og på både eleven og lærlingen, begrenser forslaget seg til kun 

«skolen» og «eleven»». LO påpeker videre at forslaget fremstår som svært teoretisk og 

«skolepreget» i formen, de savner en balansert fremstilling av grunnopplæringens oppdrag, og 

skriver at «[...] den skal ikke bare forberede for videre utdanning, men også arbeid og 

arbeidslivet» (Kunnskapsdepartementet, 2017b).  

Det ble gjort endringer i dokumentet etter høringen, blant annet kom omtalen av opplæring i 

lærebedrift og arbeidsliv inn. Det mest interessante er likevel de relativt sammenfallende 

kritiske reaksjonene fra flere sentrale aktører på det dokumentet som ble sendt på offentlig 

høring fra Kunnskapsdepartementet. LO oppsummerer på en måte kommentarene med å 

henvise til at grunnopplæringen skal forberede til videre utdanning, men også til arbeid og 

arbeidslivet. Som vi så i fremstillingen i kapittel 4.3, er den vedtatte læreplanen ofte et resultat 

av debatter i flere miljøer og offentlige høringer, noe som medfører at det endelige 

dokumentet er en avveining mellom ulike hensyn (Øzerk, 2006, s. 265). Det har vært 

tendenser til å omtale læreplandokumenter som kompromissdokumenter, gjerne på 

styresmaktenes premisser (Øzerk, 2006, s. 270). Denne gjennomgangen viser et spenn av 

interesser knyttet til grunnopplæringens formål, både mellom aktører innenfor sektoren og 

mellom sektoren og sentrale myndigheter, og mellom ulike myndighetsorganer. Mest av alt 

uttrykker dette flere dilemmaer og avveininger som knyttes til grunnopplæringens formål. 
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6.3.4 Veien videre – Fornyet diskusjon om grunnopplæringens verdigrunnlag 

 

Samlet sett viser denne studien at grunnopplæringen skal ivareta flere hensyn. Moltke Bugge 

var opptatt av at skolen alene ikke skulle være en kunnskapsformidler, og ga uttrykk for en 

systematisk idé om at nasjonsfelleskapet, i form av staten, måtte ha en samlet idé om og 

målsetting for hele undervisningsvesenet (Evenshaug, 2004, s. 50). Av teksten i 

formålsparagrafen fremgår at forberedelse til arbeid er en integrert del av grunnopplæringens 

formål, sammen med deltakelse i samfunnslivet. Der de politiske dokumentene har 

hovedfokus på utdanning for konkurranseevne og økonomisk vekst, har formålsparagrafen 

hovedfokus på utdanning for humanistiske verdier. Figur 6.1 illustrerer de ulike 

styringssignalene grunnopplæringen omfattes av.  

 

Veien videre 

Diskusjonen om det i det hele tatt skal finnes en formålsparagraf har ikke vært så 

fremtredende. Tveit (2007) skriver at «Enkelte har stilt spørsmål om behovet for en slik 

paragraf, men det er om innhaldet i paragrafen at striden i første rekkje har stått» (s. 175).  

Som vi så i kapittel 4.3, skriver Bostad-utvalget at formålsparagrafen historisk har 

gjennomgått endringer, men at disse mye var knyttet til ordlyden og tilføyelser av nye 

momenter (NOU 2007: 6, 2007, s. 15). Utvalget diskuterte primært kristendomskunnskapens 

og religionsfagets plass i grunnopplæringen, siden dette var deres hovedmandat. De så 

imidlertid også til arbeidslivet som del av formålet. I kapittelet om et kompetansebasert 

arbeidsliv peker utvalget på at i jordbrukssamfunnet var skolens formål ikke knyttet til 

arbeidslivet, skolen ble tvert imot sett på som en konkurrent og tilpasset primærnæringenes 

arbeidsrytme (potetferie, innhøsting, osv.) (NOU 2007: 6, 2007, s. 49). Heller ikke i det 

klassiske industrisamfunnet ble skolen betraktet som en nødvendig forberedelse til 

arbeidslivet. Med det postindustrielle samfunnet kom det krav om høy omstillingstakt og gode 

kunnskaper, og dermed klare og omfattende forventninger til at opplæringen skal ta ansvar for 

å forberede de unge for arbeidslivet (s. 49). Den gjeldende formålsparagrafen ble vedtatt av 

Stortinget i 2008 (Opplæringslova, 1998, §1-1). Departementet skriver at de mottok langt 

færre høringsuttalelser enn forventet, for eksempel fra kommuner og fylkeskommuner 

(Kunnskapsdepartementet, 2008, s. 22). Eventuelle høringsuttalelser knyttet til formålet om å 

utdanne til arbeid kommer ikke frem av lovproposisjonen som ble fremmet for Stortinget. 
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Som nevnt i kapittel 4.3, skriver Thuen (2018) at skolens verdigrunnlag har endret seg fra 

sosial integrasjon til nytteorientert kunnskap (s. 195). Denne studien peker i retning av at 

politiske og juridiske styringsdokumenter gir noe ulike styringssignaler. Thuen påpeker at 

skiftet har skjedd uten nevneverdig politisk strid (s. 196). Han får støtte av flere forskere som 

etterlyser en debatt. Dette er ikke bare et norsk fenomen. Pedersen (2011) mener man står 

overfor mer omfattende endringer enn vi har vært bevisst, både når det gjelder politiske og 

økonomiske forhold, men også i menneskesyn og den kulturen utdanningen er bygget på (s. 

36). Den nederlandske professoren Gert Biesta (2011) stiller spørsmålet om hva utdanningen 

er til for. Han mener spørsmålet om god utdannelse nesten har forsvunnet fra undervisernes, 

utdanningsforskernes og beslutningstagernes «radar» (s. 141). «Fordi spørgsmålet om god 

uddannelse er et normativt spørsmål, der kræver vurderinger med grundlag i værdier, kan det 

aldrig besvares ved hjælp af resultaterne af måling, af forskningsevidens eller av 

ledelsesmæssige former for accountability[...]» (s. 142). Biesta mener disse spørsmålene må 

stilles slik at ikke utdanningsfeltet fortsetter å bevege seg uten retning, eller i det minste i en 

retning der det vi ser, ikke er et resultat av drøftelser knyttet til hva vi anser som ønskelig. 

Biesta (2011) har etablert noen parametere som kan danne en ramme for diskusjoner om 

utdannelsens mål og formål (s. 30). Han skiller mellom skolens tre oppdrag, som han 

formulerer som kvalifisering, sosialisering og subjektivisering (s. 156). Den amerikanske 

professoren David F. Labaree (1997) var også opptatt av at i utdanningssammenheng er 

målsettinger et politisk, ikke et teknisk problem. Labaree (1997) etterlyste en debatt om hva 

skolen skal være, som må gå forut for diskusjonen om hva som virker i klasserommet og 

hvordan skolen skal organiseres (s. 41). Han så nærmere på endringer i målene knyttet til det 

amerikanske utdanningssystemet, og skiller mellom mål knyttet til demokratisk likhet 

(democratic equality/the citizen), sosial effektivitet (social efficiency/ the taxpayer and 

employer) og sosial mobilitet (social mobility/(the consumer). Dette er en interessant 

tilnærming, selv om Labaree ikke skiller mellom ulike utdanningsnivåer og knytter dette til 

det amerikanske utdanningstilbudet. 

 

Samlet sett viser gjennomgangen at de politiske og juridiske styringsdokumentene vektlegger 

forberedelse til arbeidslivet som del av grunnopplæringens formål ulikt. Videre viser 

gjennomgangen at dette er en utfordring i flere land, og at forskere som har sett på 

utdanningsformål, etterlyser en mer løpende diskusjon knyttet til verdivalg.  



100 
 

6.3.4 Oppsummering  
 

Det andre forskningsspørsmålet dreier seg om «Hvilke spor av arbeidslivsrelaterte mål og 

kompetansebehov vi finner i formålsparagrafen og utdypende forskrifter». Av 

formålsparagrafen fremgår det at elevene og lærlingene, som et av flere formål, skal utvikle 

kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne delta i arbeid. Overordnet del av 

læreplanverket, som utdyper verdigrunnlaget, har et kapittel om opplæring i bedrifter og 

arbeidslivet. Utover dette er det noe uklart hvordan formålet omfatter utdanning til arbeid.  

 

Studien viser et spenn av interesser knyttet til grunnopplæringens formål. Politiske 

styringsdokumenter peker i retning av grunnopplæringen som et virkemiddel for økt 

konkurranseevne og fortsatt økonomisk vekst. Videre peker den femårige retten til 

videregående opplæring i retning av sosial effektivitet. Juridiske styringsdokumenter, som  

opplæringsloven, vektlegger mer humanistiske verdier knyttet til kultur og sosial integrasjon. 

Mest av alt uttrykker dette flere dilemmaer og avveininger som knyttes til grunnopplæringens 

formål. Samlet viser dette aktuelle grunner for en fornyet diskusjon om hva utdanningen er til 

for. Figur 6.1 gir en overordnet illustrasjon som viser dokumentenes ulike verdigrunnlag slik 

de fremgår av denne studien. 
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Figur 6.1. Illustrasjon av dokumentenes omtale av grunnopplæringens verdigrunnlag 

 

Figuren beskriver dokumentenes ulike verdigrunnlag. Pilene i figuren illustrerer relasjonen 

mellom dokumentene og studiens problemstilling. 

  

Grunnopplæringens verdigrunnlag  

Humanistiske verdier 

(Allmenndanning og sosial integrasjon) 

Grunnopplæringens forberedelse til arbeidslivet 

Grunnopplæringens verdigrunnlag:  

Økonomisk nytte 

(Konkurranseevne og sosial effektivitet) 

 

Politisk styring gjennom stortingsmeldinger og 

budsjettbudsjettproposisjoner 

 

Juridisk styring gjennom lov og 

forskrift (læreplanverket) 
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7. Avslutning  
 

OECD har siden 1980-tallet arbeidet med å utvide indikatorene på læringsutbyttet i skolen til 

også å omfatte kompetanser og ferdigheter som ikke er fagspesifikke, men av en mer allmenn 

og grunnleggende karakter (Knain, 2005, s. 45). Knain skriver at to rasjonaler har tjent som 

prosjektets drivkrefter: det ene er næringslivsrettet, mens det andre er et bredere sosialt 

perspektiv. Det førstnevnte har et økonomisk siktemål, der individenes kompetanse er viktig 

for å øke produktiviteten og konkurranseevnen, utvikle en tilpasningsdyktig og kvalifisert 

arbeidsstyrke og forbedre mulighetene for innovasjon i en global økonomi. Det sistnevnte 

perspektivet dreier seg blant annet om deltakelse i demokratiske prosesser, sosial utjevning og 

styrking av menneskers evne til å utnytte globale muligheter og motvirke ulikhet. Dette var en 

vedvarende kilde til vedvarende spenning i prosjektet (s. 46). Denne studien viser at vi finner 

samme spenning i grunnopplæringen. 

Det er ikke utarbeidet forhåndsdefinerte utvalgs- og kvalitetskriterier for fremtidens 

kompetansebehov som gir retningslinjer for grunnopplæringens organisering og innhold 

(Erstad, Amdam, Arnseth & Solseth, 2014). Derfor ble første del av dokumentanalysen å 

finne frem til kriterier for videre bruk i studien av formålsparagrafen og læreplanene. På 

bakgrunn av analysen ble det formulert syv kompetansetyper. Det er interessant at flere av de 

kompetansene som arbeidslivet etterspør, er sammenfallende med kompetanser som kan 

stimulere til økt gjennomføring i videregående opplæring. Det knytter seg særlig til tidlig 

praktisk kunnskap og arbeidserfaring. Læreplanenes innhold støtter opp om dette. Kunnskap 

om arbeidslivet omfattes av alle de fem læreplanene. Samtidig viser en mer helhetlig 

gjennomgang av innholdet at intensjonene blir uklare. Det gjelder særlig tilbudet i 

ungdomsskolen der fagene utgjør relativt sett få undervisningstimer, og kompetansemålenes 

formuleringer knytter seg til en teoretisk og skolebasert tilnærming til opplæringen. Videre gir 

bredden i formålene og de mange kompetansemålene stort lokalt handlingsrom.  

Grunnopplæringens styringssignaler er til dels motstridende. Politiske styringsdokumenter 

vektlegger grunnopplæringen som et virkemiddel for økt konkurranseevne og fortsatt 

økonomisk vekst. Videre peker den femårige retten til videregående opplæring i retning av 

sosial effektivitet. Juridiske styringsdokumenter, som opplæringsloven og utdypende forskrift, 

vektlegger mer humanistiske verdier knyttet til kultur og sosial integrasjon. Mest av alt 

uttrykker dette flere dilemmaer og avveininger som knyttes til grunnopplæringens formål. En 

samlet vurdering viser at i grunnopplæringen står den historiske måten å organisere skolen i 
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klasseromsundervisning og fag sterkere enn den praktiske opplæringen og hensynet til 

arbeidslivets kompetansebehov. Dette til tross for mange gode intensjoner i læreplanene, 

arbeidslivets etterspørsel etter flere læringsarenaer og til dels flere/andre kompetanser, og at 

mer praktisk opplæring kan bidra til å forebygge frafall i videregående opplæring.  

Forslag til videre forskning 

Denne studien har et eksplorativt design, formålet er å få mer kunnskap om et tema som er 

mindre utforsket. Temaet relaterer seg til samspillet mellom grunnopplæringens innhold og 

arbeidslivets kompetansebehov. Det er mange temaer å gå mer inn i, her er noen; 

- Det er ikke utarbeidet forhåndsdefinerte utvalgs- og kvalitetskriterier for fremtidens 

kompetansebehov som gir retningslinjer for grunnopplæringens organisering og 

innhold (Erstad, Amdam, Arnseth & Solseth, 2014). Derfor ble første del av 

dokumentanalysen å finne frem til kriterier for videre bruk i studien av 

formålsparagrafen og læreplanene. På bakgrunn av analysen ble det formulert syv 

kompetansetyper. Et spørsmål er om disse samsvarer godt med arbeidslivets 

kompetansebehov slik arbeidslivet selv vil beskrive behovene. 

- Skolen er hovedarena for opplæringen, mens arbeidslivet synes å ha en mer 

tilbaketrukket rolle. Studien viser til et stort lokalt handlingsrom, men sier ikke noe 

om hvordan læreplanene tolkes, hvordan didaktikk utøves i klasserommet og hvordan 

skolen samarbeider med arbeidslivet lokalt. Dette er interessante temaer som fortjener 

et bredere studium. Yrkesfaglig fordypning, som omfattes av denne studien, er et 

eksempel på et fag der læreplanene ikke omfatter sentrale tema som positiv holdning 

til og motivasjon for arbeid, samtidig som forskningen viser at faget har en slik effekt 

( Nyen & Tønder, 2013; Aarkrog & Bang, 2012).  

- Arbeidslivet er også en sentral læringsarena. Det er bakgrunnen for at de yrkesfaglige 

utdanningstilbudene i videregående opplæring er bygget opp rundt at de to siste årene 

av opplæringen skal foregå i bedriftene. Opplæringslovas (1998) § 12 regulerer 

hvordan myndighetene skal samarbeide med arbeidslivet i utformingen av de 

yrkesfaglige utdanningstilbudene. Høsten 2019 nedla rådene arbeidet fordi «[...]faglige 

råd ble overkjørt. Vi skal ha avgjørende faglig innflytelse på Vg3, det står klart i 

retningslinjene» (Utdanningsnytt, 2020). Trepartssamarbeidet knyttet til 

grunnopplæringen er ikke utforsket, et spørsmål er om et tettere samarbeid kan gi 

bedre kunnskap og høyere gjennomføring. Et annet spørsmål knytter seg til hva skolen 
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kan lære av arbeidslivets organisering omkring arbeidsfellesskap på individnivå og 

næringsklynger på virksomhetsnivå. 

- «Lære hele livet» skal bidra til at flest mulig kan være del av arbeidslivet, og at «ingen 

skal gå ut på dato» (Finansdepartementet, 2019b, s. 8). Deltakelse i arbeidslivet er 

vesentlig for både individet, virksomheten og for samfunnet, samtidig er arbeidslivet i 

kontinuerlig omstilling. Utdanningssystemet betraktes som regjeringens viktigste 

virkemiddel for å påvirke befolkingens kompetanse (Finansdepartementet, 2017, s. 

163). I lys av dette kan det være interessant å gå videre inn i problemstillingen å se 

nærmere på hvilke kompetanser som kan bidra til å nå målet, og hvilken rolle 

grunnopplæringen kan og bør ha.  

Avsluttende refleksjoner 

Bakgrunnen for valget av tema er det paradoksale i den brede tilslutningen til målet om høy 

sysselsetting og en kvalifisert arbeidsstyrke, og de mer uklare spor av de samme målene på 

grunnopplæringens område. Det kanskje viktigste spørsmålet er hvilken rolle 

grunnopplæringen kan og bør ha i arbeidet med å nå spenningsfylte nasjonale og globale mål 

knyttet til vekst, bærekraft og velferd, og eventuelle konsekvenser dette får for 

grunnopplæringens andre målsettinger.  

Som det ble påpekt i innledningen er retten til utdanning forankret i Grunnloven. Av § 109 

fremgår det at alle har rett til utdanning, og at statlige myndigheter skal sikre tilgang til 

videregående opplæring (Grunnlova, 1814). Det offentlige har en plikt til å forsørge de som 

ikke kan forsørge seg selv, og det fremgår av Grunnlovens § 110 at statlige myndigheter skal 

legge til rette for at alle arbeidsføre mennesker skal kunne leve av arbeidet eller virksomheten 

sin: «Den som ikkje sjølv kan forsyte seg, har rett til stønad frå det offentlege» (Grunnlova, 

1814). Som et utgangspunkt er det bare nedsider hvis vi ikke kan forsørge oss selv. Faren for 

utenforskap øker, bedriftene får ikke den kompetansen de trenger og det er dyrt for 

samfunnet. 

Innledningsvis ble det stilt spørsmål ved om de utfordringene vi ser i forlengelsen av den 

historiske fremstillingen kan peke i retning av historiske lag med langtidsvirkninger, der vi 

finner en spenning i forholdet mellom skole og arbeidsliv. Når vi leser om 

samfunnsutviklingen er det er på mange måter paradoksalt at arbeidslivets kompetansebehov 

og grunnopplæringens innhold ikke er tettere integrert. Målet er jo at alle skal med. 
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Vedlegg 1 Studiens utvalgte politiske styringsdokumenter  
 

Utvalgte budsjettproposisjoner og meldinger til Stortinget i sesjonene 2015–2016 til 2019–

2020 som grunnlag for innholdsanalysen. 

Departement Dokument tittel Lagt frem  

Finans-

departementet 

Meld. St. 1 (2019–2020) - Nasjonalbudsjettet 2020 27.09.2019 

 

Meld. St. 13 (2018–2019) - Muligheter for alle. Fordeling og 

sosial bærekraft 

01.03.2019 

 

Meld. St. 29 (2016–2017) - Perspektivmeldingen 2017 31.03.2017 

 

Arbeids- og 

sosial-

departementet 

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for 

budsjettåret 2020 (Prop. 1 S (2019-2020)) 

20.09.2019 

 

Meld. St. 33 (2015–2016) - NAV i en ny tid – for arbeid og 

aktivitet 

20.05.2016 

 

Kunnskaps-

departementet 

Meld. St. 6 (2019–2020) - Tett på – tidlig innsats og 

inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO 

08.11.2019  

 

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for 

budsjettåret 2020 (Prop. 1 S (2019-2020)) 

20.09.2019  

 

Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i 

skolen 

24.03.2017 

 

Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse. En 

fornyelse av Kunnskapsløftet. 

15.04.2016 

 

 

Kilde: Meldingar til Stortinget, hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokument/meldst/  

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-1-20192020/id2671918/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20182019/id2630508/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-29-20162017/id2546674/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20152016/id2501017/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20152016/id2501017/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/meldst/
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Vedlegg 2 Søkeord brukt i politiske styringsdokumenter 
Søkeord som første veiledning til utvalg av tekster i politiske styringsdokumenter. 
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søkeord 

F
IN

 - M
eld

. S
t. 1

 (2
0

1
9

–
2

0
2

0
) - N

asjo
n

alb
u
d

sjettet 

2
0

2
0
 

F
IN

 - M
eld

. S
t. 1

3
 (2

0
1
8

–
2
0

1
9

) - M
u

lig
h

eter fo
r alle. 

F
o

rd
elin

g
 o

g
 so

sial b
æ

rek
raft 

F
IN

 - M
eld

. S
t. 2

9
 (2

0
1
6

–
2
0

1
7

) - P
ersp

ek
tiv

m
eld

in
g

en
 

2
0

1
7
 

A
S

D
 - P

ro
p

o
sisjo

n
 til S

to
rtin

g
et b

u
d

sjettåret 2
0

2
0

. 

(P
ro

p
. 1

 S
 (2

0
1

9
-2

0
2
0

)). 

A
S

D
 - M

eld
. S

t. 3
3

 (2
0

1
5

–
2

0
1

6
) - N

A
V

 i en
 n

y
 tid

 –
 

fo
r arb

eid
 o

g
 ak

tiv
itet 

K
D

 - M
eld

. S
t. 6

 (2
0
1

9
–
2

0
2
0

) - T
ett p

å –
 tid

lig
 in

n
sats 

o
g

 in
k

lu
d

eren
d

e fellessk
ap

 i b
arn

eh
ag

e, sk
o

le o
g

 S
F

O
 

K
D

 - P
ro

p
o

sisjo
n

 til S
to

rtin
g

et b
u

d
sjettåret 2

0
2
0

. (P
ro

p
. 

1
 S

 (2
0
1

9
-2

0
2

0
)). 

K
D

 - M
eld

. S
t. 2

1
 (2

0
1

6
–

2
0
1
7

) L
æ

rely
st –

 tid
lig

 

in
n

sats o
g

 k
v

alitet i sk
o

len
 

K
D

 - M
eld

. S
t. 2

8
 (2

0
1

5
–

2
0
1
6

) F
ag

 –
 F

o
rd

y
p

n
in

g
 –

 

F
o

rståelse. E
n

 fo
rn

y
else av

 K
u

n
n

sk
ap

slø
ftet. 

Skole 38 159 63 65 19 1248 292+1089 1360 820 

Grunnskole 5 51 22 2 2 99 18 83 82 

Grunnopplæring 2 1 0 1 0 14 168 33 57 

Videregående- 

opplæring 

4 28 14 10 14 55 7 54 56 

Entreprenørskap 

 

0 0 0 8 1 0 9 0 2 

Innovasjon 31 4 46 5 6 4 83 10 5 

Teknologi 72 83 265 17 3 7 70 3 40 

Læreplan 3 4 0 2 0 20 56 54 521 

Opplæring 14 88 38 94 35 323 905 377 415 

Kompetanse  36 162 132 110 109 472 759 471 484 

Utdanning 61 582 211 161 62 371 1737 448 213 

Bedrift 97 46 152 44 17 2 32 8 12 

Lærebedrift 0 0 0 0 0 2 12 7 9 

Arbeidsliv 63 119 117 519 133 15 146 22 31 

Arbeidsmarked 93 125 141 230 205 1 0 5 1 

Arbeidserfaring 0 2 3 5 2 0 1 0 0 

Frafall 7 14 6 35 5 4 0 12 3 

 

Forkortelser:  

FIN: Finansdepartementet 

ASD: Arbeids – og sosialdepartementet 

KD: Kunnskapsdepartementet 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-1-20192020/id2671918/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-1-20192020/id2671918/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20182019/id2630508/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-29-20162017/id2546674/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-29-20162017/id2546674/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20152016/id2501017/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20152016/id2501017/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/
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Vedlegg 3 Studiens utvalgte juridiske styringsdokumenter  

 
Opplæringsloven med tilhørende forskrifter knyttet til grunnopplæringens formål og et utvalg 

læreplaner som grunnlag for innholdsanalysen. 

Dokument Tittel Vedtatt 

Lov Opplæringslova, 1998, §1-1 2008 

Forskrift Generell del av læreplanen 2003 

Forskrift Overordnet del av læreplanen – 

verdier og prinsipper for 

grunnopplæringen 

2017 

 

Utvalgte læreplaner som grunnlag for innholdsanalysen. 

 

Dokument Tittel Vedtatt/Utgår 

Forskrift/Læreplan Læreplan i samfunnsfag  

(SAF1-03) 

2013/Høst 2020 

Forskrift/Læreplan Læreplan i kunst og håndverk 

(KHV1-01) 

2006/Høst 2020 

Forskrift/Læreplan Læreplan i utdanningsvalg på 

ungdomstrinnet (UTV1-02) 

2015/Høst 2020 

Forskrift/Læreplan Læreplan i felles programfag i 

Vg1 bygg- og anleggsteknikk 

(BAT1-02) 

2018/Høst 2020 

Forskrift/Læreplan Forskrift Yrkesfaglig fordypning  

 

2007/Gjeldende 
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Vedlegg 4 Omtale av arbeidslivet i Opplæringslovas formålsparagraf 

Kategorisering av innholdet i Opplæringslova, 1998, § 1-1 etter verdigrunnlag. 

 

Humanistiske verdier Økonomisk nytte og 

arbeidslivsperspektiv 
 

§1-1, 1. ledd: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid 

og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og 

gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og 

forankring. 

 

§1-1, 2. ledd: Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i 

kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, 

tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk 

i ulike religionar og livssyn og som er forankra i 

menneskerettane. 

 

§1-1, 3. ledd: Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til 

og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles 

internasjonale kulturtradisjon. 

 

§1-1, 4. ledd: Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og 

vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje 

demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. 

§1-1, 5. ledd: Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, 

dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne 

delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde 

skaparglede, engasjement og utforskartrong.  

 

§1-1, 6. ledd: Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og 

handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til 

medverknad. 

 

§1-1, 7. ledd: Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og 

lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar 

som fremjar danning og lærelyst. Alle former for 

diskriminering skal motarbeidast. 

 

§1-1, 5. ledd: Elevane og lærlingane 

skal utvikle kunnskap, dugleik og 

holdningar for å kunne meistre liva 

sine og for å kunne delta i arbeid og 

fellesskap i samfunnet. Dei skal få 

utfalde skaparglede, engasjement og 

utforskartrong. 

 

§1-1, 6. ledd: Elevane og lærlingane 

skal lære å tenkje kritisk og handle 

etisk og miljøbevisst. Dei skal ha 

medansvar og rett til medverknad. 

 

§1-1, 7. ledd: Skolen og lærebedrifta 

skal møte elevane og lærlingane med 

tillit, respekt og krav og gi dei 

utfordringar som fremjar danning og 

lærelyst. Alle former for diskriminering 

skal motarbeidast. 
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Vedlegg 5 Omtale av arbeidslivet i Generell del av læreplanen fra 1993 

 
Uttrekk og kategorisering av innholdet i Generell del av læreplanen fra 1993 etter 

verdigrunnlag.  

Humanistiske verdier  Økonomisk nytte og arbeidslivsperspektiv 

- ruste til livets oppgaver og mestre utfordringer 

sammen med andre 

- kyndighet til å ta hånd om seg selv og samtidig til å 

stå andre bi 

- driftighet og tett samvirke  

-  framferd som gjør det lettere sammen å nå 

resultatene  

- fremme demokrati, nasjonal identitet og 

internasjonal bevissthet.  

- utvikle samhørighet og felles livsmiljø 

- skapende medlem av verdenssamfunnet 

- skapende trang, samtidig glede ved andres ytelser.  

-utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse 

og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og 

deltakelse. 

- ulike personlige forutsetninger, sosiale bakgrunn 

og lokale tilhørighet  

- tilpasses den enkelte 

- likhet i resultat gjennom ulikhet i innsats  

-stimulering elevenes forskjellige interesser og 

anlegg 

-enkeltes særpreg gir sosialt mangfold 

Fra innledningen:  

-kvalifisere for produktiv innsats i dagens 

arbeidsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne 

gå inn i yrker som ennå ikke er skapt  

- utvikle de evner for spesialiserte oppgaver, og 

generell kompetanse som er bred nok for 

omspesialisering senere  

- adgang til dagens arbeids- og samfunnsliv, og 

kyndighet til å mestre skiftende omgivelser og en 

ukjent fremtid 

- tilføre holdninger og kunnskaper som kan vare livet 

ut, og legge fundamentet for nye ferdighetene som 

trengs når samfunnet endres  

Fra omtalen av Det arbeidende menneske: 

-driv og vilje hos den enkelte til å ta på seg og 

gjennomføre et arbeid. 

-forberede de unge til å påta seg arbeidslivets og 

samfunnslivets oppgaver. 

-tett utveksling med samfunnet rundt  

-innsyn i og forberedelse for aktivt virke i 

yrkesliv, 

-øvelser og praktisk arbeid må derfor ha en vektig 

og integrert plass 

-vere rom for besøk og praksis i arbeidslivet 

-samarbeid lokalt arbeidsliv 
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Vedlegg 6 Omtale av arbeidslivet i Overordnet del av læreplanen fra 

2017  

 
Uttrekk og kategorisering av innholdet i Overordnet del – verdier og prinsipper for 

grunnopplæringen fra 2017 etter verdigrunnlag.  

Humanistiske verdier 
 

Økonomisk nytte og  

arbeidslivsperspektiv 

Innledning 

- prege pedagogisk praksis i hele grunnopplæringen 

og tydeliggjøre skolens og lærebedriftens ansvar for 

danning og utvikling av kompetansen til alle elever 

grunnopplæringen.  

- skolene og lærebedriftene er likeverdige 

læringsarenaer 

Innledning 

- lærebedriftens ansvar for danning og utvikling av 

kompetansen til alle elever grunnopplæringen.  

- skolene og lærebedriftene er likeverdige 

læringsarenaer 

 1. Opplæringens verdigrunnlag 

1) Menneskeverdet, 2) Identitet og kulturelt 

mangfold, 3) Kritisk tenking og etisk bevissthet, 4) 

Skaperglede, engasjement og utforskertrang, 5) 

Respekt for naturen og miljøbevissthet og 6) 

Demokrati og medvirkning 

Verdiene skal være grunnlaget for vårt demokrati 

og skal hjelpe oss å leve, lære og arbeide sammen i 

en kompleks samtid og i møte med en ukjent 

framtid. 

 1. Opplæringens verdigrunnlag 

Tema 4) Skaperglede, engasjement og 

utforskertrang, og tema  6) Demokrati og 

medvirkning.  

Verdiene skal være grunnlaget for vårt demokrati og 

skal hjelpe oss å leve, lære og arbeide sammen i en 

kompleks samtid og i møte med en ukjent framtid. 

2. Prinsipper for læring, utvikling og danning 

Enkeltelementene: 1) Sosial læring og utvikling, 2) 

Kompetanse i fagene, 3) Grunnleggende 

ferdigheter, 4) Å lære å lære, og 5) Tverrfaglige 

temaer.  

Tre tverrgående temaer: Folkehelse og 

livsmestring, Demokrati og medborgerskap og 

Bærekraftig utvikling 

Denne delen skal hjelpe skolene å knytte danning 

og utdanning sammen, slik at opplæringen gir et 

Kap 2. Prinsipper for læring, utvikling og danning 

Enkeltelementet 2) Kompetanse i fagene  

Denne delen skal hjelpe skolene å knytte danning og 

utdanning sammen, slik at opplæringen gir et godt 

utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor 

utdanning, arbeids- og samfunnsliv. 
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godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder 

innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv. 

Kap 3: Prinsipper for skolens praksis 

1) Et inkluderende læringsmiljø, 2) Undervisning 

og tilpasset opplæring, 3) Samarbeid mellom hjem 

og skole, 4) Opplæring i bedrift og arbeidsliv og 5) 

Profesjonsfellesskap og skoleutvikling 

Kap 3: Prinsipper for skolens praksis 

 4) Opplæring i bedrift og arbeidsliv  

- skal gi praktisk erfaring og relevant kompetanse, 

og forberede på de faglige kravene og 

forventningene som stilles i arbeidslivet. 

- er endel av opplæringsløpet til lærlinger, 

lærekandidater og praksisbrevkandidater.  

- I tillegg vil mange elever i løpet av 

grunnopplæringen få deler av opplæringen i 

arbeidslivet.  

- Fag- og yrkesopplæringen skal danne og utdanne 

dyktige, kunnskapsrike, kreative og nyskapende 

fagarbeidere. 

- et godt samarbeid mellom skole og arbeidslivet 

øker mulighetene for at flere skal kunne ta aktivt del i 

egen opplæring og opparbeide tilhørighet til 

arbeidslivet og samfunnsliv. Samarbeid skaper også 

gjensidig forståelse og fremmer opplæringens mål om 

å forbedre den enkelte på et framtidig yrkesliv 

 

 


