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Høring – fellesfagene norsk 
og engelsk på YF

vurdere behovet for 
yrkesfagspesifikke deler i 

læreplanene



Hva innebærer yrkesfagspesifikk del av læreplanen?

• om lag en fjerdedel av faget får et generelt 
yrkesfaglig innhold

• én felles del som kan brukes inn mot alle 
utdanningsprogram på yrkesfag 

• ikke egne deler for hvert av de ti 
utdanningsprogrammene

• endrer ikke fagets status



477 høringssvar om:

1. Læreplan
Bør hver av læreplanene i norsk og engelsk på yrkesfaglige utdanningsprogram få en yrkesfagspesifikk del?

2. Struktur
Bør opplæringen i norsk og engelsk legges over ett år?

1. gjeldende ordning
2. engelsk Vg1/norsk Vg2
3. norsk Vg1-Vg2/samfunnsfag Vg1, engelsk Vg2



Bør læreplanene i norsk og engelsk få en yrkesfagspesifikk del ?

Norsk
• Beholde 91 (19%)
• Egen del 254 (53%)
• Ikke angitt 132 (28%)

Prosentandel som ønsker egen del:
• FK – 82% 
• Skoler – 46%
• Lærere – 53%
• Faglige råd – 86%

Engelsk
Beholde 81 (17 %)
Egen del 285 (60 %)
Ikke angitt 111 (23 %)

Prosentandel som ønsker egen del:

• FK – 82% 

• Skoler – 60%

• Lærere – 58%

• Faglige råd – 86%



Bør opplæringen i norsk og engelsk legges over ett år ?

24 %
Dagens modell

55 %
Alternativ 2

17 %
Alternativ 3

FK – 9 % 
Skoler – 21 % 
Lærere – 23 %

FK – 64 % 
Skoler – 64 % 
Lærere – 56 %

FK – 18 % 
Skoler – 13 % 
Lærere – 17 %



Vurdering og tilråding

1. Læreplan
Vi tilrår at det utvikles en egen yrkesfagspesifikk del med generelt yrkesfaglig innhold I 
læreplanen i norsk og engelsk, og at eksamen og vurderingsordning yrkesrettes i tråd 
med læreplanen.
Læreplangruppa som skal utforme læreplan i tråd med fagfornyelsen, må tilrettelegge 
for relevant innhold og god progresjon for både yrkesfaglige og studieforberedende 
utdanningsprogram.

2. Struktur
Vi tilrår en endring av fag- og timefordelingen etter alternativ 2: 
• Engelsk over ett år på Vg1 og norsk over ett år på Vg2.



Matematikk
Ole Christian Norum

ocn@udir.no



Ny struktur i matematikk og egne utdanningsprogramspesifikke deler av 
læreplanen i matematikk og naturfag

• I Meld. St. 28 (2015-2016) ble det bestemt at matematikk og naturfag skal få egne 
utdanningsprogramspesifikke deler av læreplanen, anslagsvis 20-30 %. 

• Disse delene skal være matematikkfaglige som er av særlig relevans for utdanningsprogrammet
• Programmering skal bli en del av matematikkfaget

• Oppdrag 6-15 og brev fra KD datert 03.01.17 ba oss utrede og innføre en ryddigere 
struktur med tydeligere nivå i matematikk.



Dagens struktur



Foreslått struktur
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