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Hvordan ble kompetansemålene til

• Kjerneelementene var førende: (Produksjon og Arbeidsfellesskap)

• Hente innhold fra overordnet del: Bærekraft, entreprenørskap

• Dybdelæring

• Kompetansebegrepet
• Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å 

mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og 
situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk 
tenkning.

• Hva er det med faget som gjør det berettiget til å være et eget fag?



Hvorfor akkurat disse kompetansemålene?

• Verne om en læreplan som vi oppfattet fungerte godt, justere etter nye 
formkrav fra Kunnskapsdepartementet

• Videreføre prinsippene fra Ungdomsskolemeldingen Motivasjon Mestring 
Muligheter Meld.St. 22 (2010-11) «Opplæringen må bygge på et bredt 
kunnskapssyn. »

• Fastholde fagets særpreg som praktisk fag. (Rammebetingelser)

• Avgrense faget opp mot beslektede fag. (Utdanningsvalg, KU&HÅ, 
MAT&HE, Valgfag.)

Tenk gjennom: -Hva er det eleven får slags kompetanse i dette faget som 
eleven ikke får i andre fag i grunnskolen? -Hva skal eleven kunne etter at 
han/hun er ferdig hos deg? –Hva tror du eleven forventer å lære?



Verbene i arbeidslivsfag – pakk dem ut lokalt!

• undersøke behov for varer og tjenester på skolen og i lokalsamfunnet

• planlegge praktiske og yrkesrettede arbeidsoppdrag

• produsere og levere varer og tjenester etter kvalitetskrav

• bruke fagbegreper, arbeidsmetoder, verktøy, materialer og teknologi

tilpasset arbeidsoppdrag og begrunne valg

• samarbeide, fremme forslag og delta i beslutninger i et

arbeidsfellesskap

• ivareta bærekraftige prinsipper i alle deler av arbeidsoppdraget

• beskrive og vurdere risiko, og følge etiske retningslinjer og arbeidslivets

regler i arbeidsoppdraget

• vurdere sin egen og gruppens arbeidsinnsats, arbeidsprosess og

arbeidsoppdragets resultat



Fra kompetansemål til undervisning

• Oppleves kompetansemålene som universelle nok?

• Representerer kompetansemålene et alternativ til den akademiske 
tenkemåte, altså en mer yrkesfagrettet opplæring? 

• Hvordan bygge et treårig undervisningsforløp med progresjon for en 
dypere kompetanse i arbeidslivsfag, og kanskje også et tverrfaglig
perspektiv?

• Kompetansemålene er veldig integrert i hverandre. Fordel – ulempe?

• Underveis- og egenvurdering: Hvordan vurderer faglærer og hvordan 
vurderer eleven egen kompetanse?


