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Tusen takk for invitasjonen til å innlede på denne 

årskonferansen.  Mitt navn er Hege Hov Eggen og jeg 

jobber i avdeling for videregående opplæring, fagskoler 

og kompetansepolitikk i KD, og her jobber jeg blant 

annet med grunnopplæring for voksne. 

Det Stortinget nå har besluttet, og som vi er mange 

ulike aktører som er godt i gang med forberedelsen av,  

er en reform i opplæring for voksne – intet mindre. 

Noen vil si at det var jammen på tide. 

I meldingen om videregående opplæring, også kalt 

Fullføringsreformen, ble det foreslått at organiseringen 

av opplæring for voksne, både i videregående, på 

nivået under videregående og en kombinasjon av de to 

nivåene, skal moduliseres. Jeg skal si litt om hva som er 

begrunnelsen for dette, hva som nå skjer av 

utviklingsarbeid og annet for å forberede denne 

endringen, og til slutt litt om hva dette betyr for dere 

ute i praksisfeltet. 

 

Den politiske målsettingen er klar – både den forrige og 

denne regjeringen ønsker at flere voksne med behov 

for opplæring skal kunne delta i og fullføre opplæring 

på videregående. For å klare det er fullføring av 

opplæring på nivået under en forutsetning.  
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Den politiske målsettingen omfatter alle voksne - enten 

du kommer fra et annet land og skal gå videre i 

opplæringssystemet i Norge eller om du er født i 

Norge. Det gjelder både om du har avbrutt 

opplæringen og skal tilbake og fullføre noe du har 

påbegynt, om du skal møte omstilling i arbeidslivet 

eller om du rett og slett bare ønsker å opparbeide deg 

en ny kompetanse på et område du ikke har fra før. 

 

Formell kompetanse på videregåene er i dag helt 

avgjørende for å kunne komme inn i og få en få en fast 

tilknytning til arbeidslivet. Det er også helt avgjørende 

for å møte kravene i arbeidslivet til omstilling.  

For å kunne starte i og gjennomføre opplæring på 

videregående er den enkelte helt avhengig av en god 

og tilrettelagt opplæring på nivået under – eller en god 

opplæring som kombinerer de to nivåene i et 

kombinasjonsløp.  

Stortinget har besluttet at opplæring i moduler skal 

være hovedmodellen for all opplæring for voksne, jeg 

kommer tilbake til litt mer om hva dette betyr i praksis. 

Modulforsøket og de erfaringene som gjøres der er  

helt avgjørende for implementering av en ny 

hovedmodell for opplæring for voksne, ja jeg vil gå så 
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langt som å si at erfaringene i forsøkskommunene er en 

forutsetning for reformen. 

Uavhengig av hvor detaljert kjennskap du har til 

modulforsøket, hva vi prøver ut og hva vi ønsker å 

oppnå, vil jeg trekke noen linjer tilbake og løfte fram 

noen politiske målsettinger. 

Arbeidet startet allerede tilbake i 2016, og forsøket ble 

omtalt i meldingen til Stortinget – Fra utenforskap til ny 

sjanse 

Utgangspunktet for å sette i gang opplæring i moduler 

var at voksne med lite utdanning og svake 

grunnleggende ferdigheter deltok mindre i organsiert 

opplæring og andre typer læringsaktiviteter. Mange 

hadde også lav motivasjon for å delta i videre 

opplæring. En betydelig andel av befolkningen sto 

utenfor arbeidslivet eller er i fare for å falle utenfor. 

Dette gjaldt ikke minst personer som kom til Norge som 

flyktninger eller innvandrere i voksen alder. 

Da utenforskapsmeldingen ble lagt fram i 2016 var det 

rundt 560 000 voksne mellom 25 og 66 år som har 

grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Tall fra 

PIACC viste også at om lag 12 prosent av norske voksne 

har svake lese- ferdigheter og kan betegnes som svake 

lesere. Dette tilsvarer rundt 400 000 personer.  
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Dessverre har jeg ikke nye oppdaterte tall, men vi vet 

at det er en klar sammenheng mellom grunnleggende 

ferdigheter og deltakelse i arbeidslivet. Mange voksne 

har behov for å styrke sine grunnleggende ferdigheter 

og sitt faglige grunnlag, enten som forberedelse til 

videregående opplæring eller for å bedre sin posisjon i 

arbeidsmarkedet.  

Sist men ikke minst utgjør voksne med 

innvandrerbakgrunn en stadig høyere andel av 

deltakere i opplæring for voksne, både på nivået under 

videregående og i videregående opplæring.  

Siden 2016 er målsettingen om å oppnå formell 

kompetanse også innenfor rammene av 

introduksjonsprogrammet blir stadig tydeligere uttalt i 

integreringspolitikken.  

 

De politiske målsettingene var helt klare fra starten av 

(og jeg siterer fra Meldingen til Stortinget i 2016): 

«modulisert opplæring for voksne skal være en fleksibel 

og effektiv vei til formell kompetanse for voksne. Det er 

også et mål at opplæring i moduler skal kunne foregå 

på ulike arenaer som for eksempel innenfor 

introduksjonsprogrammet, arbeidsmarkedstiltak, i 

bedrifter og virksomheter og i skoler.» (sitat slutt) 
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Kompetanse er som tildigere nevnt grunnlaget for en 

stabil tilknytning i arbeidslivet og for mange også en 

viktig forutsetning for å komme inn i arbeid. Uten 

grunnleggende ferdigheter og kompetanse, i mange 

tilfeller på minimum videregående, er det stadig færre 

jobber som er aktuelle. Hvis du er så heldig å få en jobb 

som ufaglært er det også en økende sannsynlighet for 

at du går inn i en tilværelse som løsarbeider eller i 

randsonen av arbeidslivet med lav sannsynlighet for 

progresjon eller fast ansettelse litt fram i tid.  

Flere trekk ved samfunnsutviklingen bidrar til behov for 

omstilling. Demografiske endringer fører til at andelen 

eldre øker i forhold til andelen i arbeidsfør alder. Høy 

deltakelse i arbeidslivet, også for de som kommer til 

Norge fra andre land i voksen alder, er også en 

forutsetning for å opprettholde et godt velferdstilbud.  

 

Det er nødvendig å bedre voksnes muligheter til å 

styrke sin kompetanse, økte muligheter for opplæring 

er et nøkkelbegrep her. Dette omfatter både å øke 

muligheten til å delta i opplæring og til å få sin 

medbragte kompetanse vurdert og godkjent. Den 

voksne må få identifisert sine kompetansebehov og få 

tilgang til et tilbud som dekker behovene for å oppnå 

ønsket sluttkompetanse.  
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I tillegg er det et avgjørende premiss at vedkommnede 

faktisk kan benytte seg av det tilbudet hun eller han 

får. Tilbudet må være fleksibelt slik at organiseringen er 

tilpasset ulike grupper som gjør andre ting parallelt 

med opplæringen. Fleksibilitet er også et nøkkelbegrep 

her. Den enkelte må kunne starte på det trinnet hun 

eller han har forutsetninger og bakgrunn for, og 

gjennomføre den opplæringen eller de modulene hun 

eller han trenger for å nå ønsket sluttkompetanse. 

Fleksibiliteten gjelder ikke kun nivå men også i 

organsieringen av opplæringen. For noen vil opplæring 

være hovedprioritet en periode i livet, andre vil nok av 

ulike årsaker avbryte underveis og komme tilbake 

senere eller gå litt ut og inn. Dette må vi legge til rette 

for. Vi må legge til rette fra statens side med regelverk, 

læreplaner og rammer for opplæringen, men dere må 

gjøre den viktige jobben i praksis med å motivere 

voksne deltakere til å starte i et opplæringsløp – 

uansett hvem de er og hvor mye de har igjen før de 

oppnår ønsket sluttkompetanse. 

Forslag til ny opplæringslov har akkurat vært på høring. 

Ja, vi vet at dette er svært omfattende og veldig mye å 

sette seg inn i for alle alle dere der ute, men samtidig er 

det jo en av de aller viktigste lovene i det norske 

samfunnet. Etter planen skal forslag til ny lov sendes til 

Stortinget våren 2023. I forslaget som var på høring har 
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dere sikkert sett at det foreslås å videreføre rettigheter 

til opplæring på nivået under videregående. For å 

markere at opplæring for voksne har et annet formål 

enn opplæring for barn og unge foreslås det nye 

begreper, forberedende opplæring for voksne (FOV) i 

stedet for grunnskoleopplæring særskilt organsiert for 

voksne, og videregående opplæring for voksne (VOV).  

Framskrivninger av behovet for kompetanse tilsier at 

etterspørselen etter personer med yrkesfaglig 

kompetanse vil øke i årene framover. Jeg vil derfor 

særlig peke på utvidelsen av retten til videregående 

opplæring og forslaget om rett til å ta et fagbrev 

nummer to;  

begge disse to er av særlig betydning for voksnes 

mulighet til å fullføre videregående, og kunne møte 

omstilling i arbeidslivet. Utvidet rett innebærer at det 

ikke skal være noen tidsgrense eller at en kan miste 

retten, en har rett til oppnådd sluttkompetanse. Og 

igjen; forutsetningen for å kunne fullføre videregående 

er å fullføre nivået under. 

 

Men så er spørsmålet - Hvorfor modulisert opplæring, 

på begge nivåer eller som en kombinasjon av 

videregående og nivået under? Svaret er enkelt og 

ganske grunnleggende. Voksne lever andre liv enn 
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ungdom og de har en rekke andre forpliktelser. Mange 

har familie og kanskje barn de skal følge opp i 

hverdagen. Mange jobber, heltid eller deltid, eller de 

deltar i ulike typer tiltak for å bli bedre kvalifisert. Det 

krever mye motivasjon og pågangsmot av den enkelte å 

starte på eller gå tilbake for å fullføre opplæring i 

voksen alder, ved siden av alt annet de skal gjøre for å 

få hverdagen til å fungere.  

Dette innebærer at opplæringen må være organsiert på 

en slik måte at voksne kan kombinere opplæring med 

arbeid eller omsorgsoppgaver – Ja, opplæringen må på 

mange måter tilpasse seg voksne og deres liv – dette er 

motsatt tilnærming fra tidligere om at den enkelte må 

rydde plass i eget liv for å finne plass til opplæring.  

Voksne mennesker har heller ikke tid til å gå i lange 

opplæringsløp, uansett hva som er grunnen til å de 

setter seg på skolebenken og hvor mye skolegang de 

har gjennomført tidligere i livet. I tillegg er det ikke 

særlig hensiktsmessig at de som har påbegynt 

opplæring som av ulike årsaker er avbrutt, eller som 

kommer fra et annet land hvor de har gjennomført 

opplæring, skal delta i mer opplæring enn det de har 

behov for for å oppnå den ønskede sluttkompetansen.  

Individuell tilrettelegging både av nivå og omfang er et 

nøkkelbegrep. 
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Det er viktig med tilrettelagte løp som både i sitt 

innhold og i i sin organsiering tar utgangspunkt i den 

enkeltes ønskede sluttkompetanse. Opplæring som 

leder fram til ønsket sluttkompetanse er også et 

nøkkelbegrep. 

Hvor den enkelte ønsker å ende opp må være styrende 

for det tilbudet hun eller han får. Dette gjelder både på 

videregående og på nivået under. Samtidig er det viktig 

å presisere at vi oppretter ikke noen ny vei til 

sluttkompetanse; veiene fram til fagbrev er de samme 

som i dag, men måten det pedagogiske innholdet og 

kompetansemålene er lagt opp er det som skiller seg 

fra dagens opplæring. Sluttkompetansen er på de 

samme nivåene som opplæring i dag.  

Ambisjonen er at voksne på en effektiv og godt 

tilrettelagt måte skal lære akkurat det de har behov for 

for å oppnå ønsket sluttmål. Dette er avgjørende for at 

voksne skal våge å starte på et opplæringsløp. 

Effektivitet er altså et nøkkelbegrep her. 

Jeg forstår det hvis noen i salen reagerer på bruken av 

begrepet «effektivt opplæringsløp» i denne 

sammenhengen. Jeg har opplevd reaksjoner på bruken 

av det begrepet i andre sammenhenger før. Men dette 

handler ikke på noen måte om å gjøre ting så fort som 

mulig eller med redusert kvalitet, det handler tvert 
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imot om en opplæring som gir den enkelte akkurat det 

hun eller han har behov for for å komme videre i 

opplæring eller arbeid – i de fagene og på det nivået 

som er nødvendig, verken mer eller.  

Opplæringen er effektiv når den tar utgangspunkt i og 

bygger videre på det som den enkelte har med seg fra 

tidligere.  

Dette forutsetter et godt system for kartlegging av 

kompetanse og vurdering av realkompetanse. I dag 

varierer det i hvilken grad fylkeskommunene har tatt i 

bruk ordningen med realkompetansevurdering og om 

de har gode systemer for å vurdere tilpasninger i eller 

avkortning av opplæringen for voksne. 

 

I opplæringsloven er det foreslått å videreføre retten til 

realkompetansevurdering for voksne med rett til 

videregående, og å innføre en rett til 

realkompetansevurdering for voksne med rett til 

opplæring på nivået under videregående. Som dere 

forstår, «alt henger sammen med alt». 

Et annet viktig tiltak i Fullføringsreformen er derfor å 

vurdere om det skal lages et nasjonalt rammeverk 

og/eller verktøy for realkompetansevurdering. 
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Som jeg sa innledningsvis når jeg viste til 

Stortingsmeldingen fra 2016 - Helt fra starten av har 

det vært en målsetting at opplæringen skal kunne 

tilpasses personer som deltar i jobb, på heltid eller 

deltid, men også de som er i ulike typer tiltak som 

arbeidsmarkedstiltak eller introduksjonsprogrammet 

for nyankomne flyktninger.  

Siden forsøkene startet opp i 2017 er det på stadig flere 

områder en uttalt målsetting om å oppnå formell 

kompetanse – dette gjelder for eksempel både i den 

nye integreringsloven og for de som deltar i 

arbeidsmarkedstiltak.  

Jeg forstår hvis dere nå tenker at dette ble mange 

ambisjoner og målsettinger  - her har dere en 

nøkkelfunksjon når det gjelder å motivere deltakere til 

å starte på den viktige veien det er å bygge videre på 

den kompetansen de har! Deltakerne trenger 

motivasjon, tilrettlegging og noen som heier på og 

støtter dem underveis – og det er blant annet dere det 

som har denne oppgaven! 

Så vil jeg si litt overordnet om det oppdraget HK-dir har 

fått fra departementet for å forberede innføringen av 

en ny hovedmodell i forberdene opplæring for voksne 

(FOV) eller på nivået under videregående.  
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Oppdraget er å utvikle nye moduliserte læreplaner i de 

fagene som i dag inngår i forsøket. Prinsippene for, 

innholdet i og erfaringene med forsøkslæreplanene 

skal legges til grunn for arbeidet. I arbeidet skal de også 

vurdere om fagsammensetningen i dagens forsøk, samt 

omfang og antall moduler bør justeres når dette skal bli 

en permanent ordning.  

HK-dir skal i tillegg utvikle vurderings- og 

dokumentasjonsordninger for modulene og utvikle 

ordninger for sluttvurdering. Sluttkompetansen skal 

innplasseres på nivå 2 i Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk (NKR). 

  

For at dette skal bli tatt i bruk på en god måte av dere 

ute i kommunene skal også HK-dir vurdere behovet for 

særskilte støttefunksjoner og andre tiltak for å sikre en 

god implementering. Dette kan for eksempel være å 

utvikle kompetansepakker eller annet informasjons- og 

veiledningsmateriell.  

 

Det pågående modulforsøket blir følgeevaluert, og selv 

om evalueringen ennå ikke er ferdig har vi stor tro på 

denne måten å organsiere opplæringen for voksne på.  

Ja, i Kunnskapsdepartementet har vi stå stor tro på 

dette at det altså ble foreslått i meldingen til Stortinget 
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om videregående opplæring i 2021 at modulisert 

opplæring skal være hovedmodellen for all opplæring 

for voksne. Meldingen hadde navnet 

Fullføringsreformen. Stortinget ga sin tilslutning til 

dette forslaget da de behandlet meldingen sommeren 

2021.  

Det er altså tverrpolitisk tro på at dette er den rette 

veien å gå.  

Politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet har 

besluttet at trinn en av denne reformen innføres fra 

skoleåret 2024/2025. Som dere forstår, det er bare 

tiden av veien for å få til dette! 

I trinn en inngår de utvalgte lærefagene som inngår i 

forsøket, nivået under videregående og en 

kombinasjon av de to nivåene. På sikt må det også 

vurderes om modulisering av andre lærefag eller annen 

opplæring som for eksempel studiespesialiserende er 

riktig vei å gå – men dette ligger noe lenger fram i tid.  

 

Hva betyr så begrepet hovedmodell? Jo, det innebærer 

for eksempel at når du ønsker opplæring på et nivå 

eller i et fag som er modulisert, så er det den måten du 

kan motta opplæring på. Får dette noen betydning for 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter 

integreringsloven? Bør ikke også ungdom kunne velge 
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opplæring som er organsiert på denne måten dersom 

de ønsker det? Skal det være noen mulighet for å velge 

noe annet? Dette er eksempler på en hel rekke 

spørsmål som mange er opptatt av, og som vi har fått 

etter at Stortinget fattet sitt vedtak sommeren 2021. Til 

dette kan jeg svare at vi selvfølgelig er i gang å vurdere 

alle disse spørsmålene og noen til. Vi kommer tilbake 

med avklaring på disse viktige spørsmålene i tide for 

start av skoleåret 2024/2025.  

Mye skal gjøres før vi kan implementere en ny 

hovedmodell i opplæring for voksne. I tillegg til 

oppdraget vi har gitt til HK-dir som jeg akkurat har 

snakket om, har Utdanningsdirektoratet fått i oppdrag 

å modulstrukturere læreplanene for de lærefagene 

som i dag inngår i modulforsøket. Oppdraget de har 

fått er annerledes enn oppdraget til HK-dir, på 

videregående skal det ikke utvikles nye læreplaner, 

men de eksisterende planene skal struktureres litt 

annerledes. Udir skal også utvikle vurderings- og 

dokumentasjonsordninger for modulene.  

Også her skal forsøkslæreplanene og erfaringer fra 

forsøket legges til grunn for arbeidet. Eksisterende 

ordninger for fag- eller svenneprøver skal utgjøre 

sluttvurderingen. Udir skal samarbeide med HK-dir om 

løsningen av oppdraget. 
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Åpne for spørsmål hvis det er rom for det….. 

 

Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til på forhånd 

å takke dere for det viktige arbeidet dere gjør og skal 

fortsette med etter innføringen av en ny hovedmodell 

for opplæring for voksne. Som jeg allerede har sagt, fra 

statens side kan vi legge til rette med regelverk, 

rammer, læreplaner og støttestrukturer – men det er 

dere ute i praksis som møter deltakerne og som har 

den aller viktigste jobben med å motivere dem til å 

våge å gå i gang med eller fortsette i opplæring. Dere er 

nøkkelen for at vi kan nå de politiske målsettingene. 

Takk for oppmerksomheten! 

 


