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Forord  

På oppdrag fra rektorene ved de maritime videregående skolene har Menon Economics belyst og drøftet 

rekrutteringsgrunnlaget, innholdet og kvalitet i Vg2 maritime fag, samt sett på tiltak som kan iverksettes for å 

møte de utfordringene som er identifisert. Oppdraget er finansiert av MARKOM2020. Arbeidet har vært 

gjennomført av Maren Nygård Basso, Anne Espelien og Erik W. Jakobsen.  

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom foretaks-

økonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, 

organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk 

politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå. 

Vi takker rektorene ved de videregående maritime skolene for et spennende oppdrag. Forfatterne står ansvarlig 

for alt innhold i rapporten.  
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Innledning 

Gjennom etableringen av MARKOM2020 har den maritime utdanningen på universitets-, høyskole- og fagskole-

nivå blitt betydelig styrket. Det har ikke vært den samme satsingen på maritim utdanning i videregående skole. 

Rektorene ved både de maritime videregående skolene og de maritime fagskolene er bekymret over at spennet 

mellom den kompetansen elevene har når de forlater Vg2 maritime fag og den kompetansen de bør besitte når 

de begynner på fagskolen er betydelig økt. På vegne av rektorene ved de maritime videregående skolene søkte 

Færder videregående skole MARKOM2020 om midler til å gjennomføre en nasjonal undersøkelse av kvaliteten 

på utdanningen i Vg2 maritime fag.  

Denne rapporten belyser og drøfter en del sentrale utsagn om rekrutteringsgrunnlaget, innhold og kvalitet på 

utdanningen i Vg2 maritime fag og ser den opp mot den kunnskapen som kreves av studentene når de starter på 

fagskolen. Rapporten foreslår også tiltak som kan iverksettes for å møte de utfordringene som er identifisert. I 

denne rapporten ser vi i hovedsak på Vg2 maritime fag og fagskolen, og har ikke vurdert kvaliteten på læretiden 

og tiden etter fagskolen.  

I kapittel 1 beskriver vi det maritime utdanningsløpet og rekrutteringen til dette, før vi i kapittel 2 ser på elevenes 

faglige nivå, både på de maritime videregående skolene og på fagskolene, samt strykprosenten i fagskolene og 

på fagprøven. Kapittel 3 omhandler læreplanene, både utarbeidelse av læreplanene, samarbeid om læreplanene, 

læreplanene i praksis, tolkning av læreplanene og tilgang til utstyr.  

Metode og datakilder 

I utredningen har vi benyttet følgende metoder og datakilder. Disse er kort beskrevet under.  

Vi har gjennomført dybdeintervjuer med utvalgte maritime videregående skoler, utvalgte fagskoler, 

opplæringskontorene, enkelte fylkeskommuner, MARKOM2020. Totalt har vi intervjuet 15 personer.1 

Dokumentgjennomgang. Vi har gjennomgått aktuelle læreplaner for maritim utdannelse fra 

Utdanningsdirektoratet og rapporter som beskriver situasjonen i maritim næring.  

Statistikk. Vi har benyttet statistikk fra flere kilder i rapporten. En del av statistikken har vi fått 

tilsendt etter forespørsel, en del er offentlig.  

Høring. Et førsteutkast av rapporten ble sendt på en bred høringsrunde før den ble ferdigstilt. 

Innspillene ble så langt det lot seg gjøre innarbeidet i rapporten.   

                                                                 

1 Enda flere fikk invitasjon til å bli intervjuet, men responderte ikke. 
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Konklusjoner og tiltak  

I det følgende kapittelet har vi gjennomgått påstandene som skulle belyses og mulige tiltak som kan iverksettes 

basert på gjennomførte intervjuer, dokumentgjennomgang, innhentet statistikk og høringsrunden.  

Rekruttering til Vg1 TIP og Elektro er synkende på landsbasis, og påvirker rekrutteringen inn til Vg2 maritime 

fag: Hovedinntrykket vårt er at maritimt utdanningsløp langt på vei klarer å opprettholde sin attraktivitet relativt 

til andre fagutdanninger. Selv om antall søkere er nedadgående på landsbasis, er andelen søkere som velger en 

maritim karrierevei etter TIP og Elektro relativt stabil over tid. De maritime videregående skoler viser til at 

grunnen til nedgangen i antall søkere til Vg1 TIP og Vg1 Elektro er todelt og dels kan tilskrives den maritime krisen 

som Norge har vært gjennom i kjølvannet av de fallende oljeprisene, og dels manglende nasjonalt rekrutterings-

arbeid og lite informasjon om mulighetene i næringen.  

Et tiltak for å hjelpe med å rekruttere elever inn til Vg2 maritime fag er å gi informasjon til elevene om de 

mulighetene som finnes i maritim næring. Her bør også elever på ungdomstrinnet, særlig tiende trinn, inkluderes. 

Et annet tiltak som ble foreslått er å igjen innføre nasjonale maritime karrieredager.  

Kompetansenivået til elevene fra Vg2 maritime fag er svært ujevn fra skole til skole: Hovedinntrykket vårt er 

at kompetansenivået til elevene på Vg2 varierer både mellom skoler og mellom år innad på samme skole. Det er 

ingen systematikk knyttet til antall elever ved den maritime linjen og gjennomsnittlig standpunktkarakter. To 

hovedpunkter ble trukket frem som forklaring på forskjellene i karakternivå:  

• For lite samarbeid og koordinering av læreplanene på tvers av skolene, både regionalt og 

nasjonalt  

• Ulik vurderingspraksis i de ulike fagene. Behov for mer eksamens- og sensorutveksling.   

Et tiltak for å gjøre Vg2 maritim utdanning så lik som mulig på de ulike videregående skolene er samarbeid og 

koordinering av læreplanene på tvers av skolene og tiltak som gir lik vurderingspraksis av elevene på eksamen.  

Elevene fra Vg2 maritime fag mangler generelt nødvendig kunnskap i realfag (matematikk og fysikk) og 

engelsk: Det er store variasjoner mellom nivået til studentene etter endt første år på fagskolen. Elevene ved de 

maritime fagskolene gjør det generelt bedre i fagene engelsk og norsk. Dette gjelder både innen 

utdanningsprogrammet Dekksoffiser og Maskinoffiser. Matematikk og fysikk er de fagene studentene sliter mest 

med når de starter på fagskolen. Fra videregående skole har elevene gjennomført MAT10012, som er den 

enkleste varianten av matematikkfaget i videregående opplæring og den med færrest uketimer. Det faglige gapet 

i matematikk for elevene som kommer fra Vg2 maritime fag er da større enn for elevene som kommer fra 

studiespesialiserende. Samtidig er det påvirkende at matematikkfaget er fraværende i Vg2, samt i hele læretiden. 

Dette resulterer i at når disse elevene når fagskolenivå, har det gått minst tre år siden de hadde matematikk som 

fag.   

Et tiltak for å heve og/eller opprettholde det faglige nivået til studentene etter læreperioden kan være å innføre 

et obligatorisk forkurs i realfag som elevene må bestå for å kunne starte på fagskolen. Da må det i så fall en 

lovendring til slik at kurset ikke blir valgfritt.  

                                                                 

2 https://www.udir.no/kl06/MAT1001 

https://www.udir.no/kl06/MAT1001
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Avstanden mellom det kompetansenivået elevene har når de forlater Vg2 maritime fag og den kompetansen 

man bør ha når man begynner på fagskolen maritime fag er blitt betydelig økt: Gjennom MARKOM2020 har 

den maritime utdanningen på universitets-, høyskole- og fagskolenivå blitt betydelig styrket. Den samme 

satsingen har ikke vært på maritim utdanning i videregående skole. Vi er usikre på om denne påstanden gjør 

utslag for elevene. Ser vi på karaktersnittet er dette relativt likt når de går ut fra Vg2 og første termin på fagskolen. 

Langtidsfravær fra tradisjonell skoleundervisning påvirker trolig det faglige nivået til studentene ved første 

termin på fagskolen mer enn det faglige nivået de hadde da de forlot Vg2. Fagskolene melder at de legger inn 

mer ressurser enn tidligere for å trekke studentene opp på forventet nivå med blant annet repetisjoner av 

fagstoff fra den videregående undervisningen. Slike repetisjonstiltak tar ressurser som kunne vært anvendt 

annerledes og bedre overfor nytt fagstoff.  

Flere stryker på fagprøven enn tidligere: Økt andel som stryker på fagprøven kan være en indikator på at det 

faglige nivået er blitt redusert. Vi har mottatt informasjon fra to fylkeskommuner som viser strykprosenten på 

fagprøven. Vi finner ingen indikasjon på at strykprosenten har endret seg til det verre fra dette materialet, men 

påpeker at datamaterialet vårt er svakt. Vi har informasjon om strykprosenten på første året på fagskolen. Her 

er det store nivåforskjeller mellom skolene. Høyest strykprosent første året på fagskolen er innenfor realfag og 

de øvrige fagene. Resultatene tyder på at det faglige nivået på studentene bør heves før de starter på fagskolen. 

Utstyrsnivået i de videregående skolene er svært ulikt: Maritime utdanningsretninger er mer kostnadsintensive 

enn mange av de øvrige utdanningene, da skolene trenger diverse utstyr for å kunne gi relevant opplæring. En 

bekymring blant rektorene ved de maritime videregående og fagskolene er at utstyrsnivået i de videregående 

skolene er svært ulikt. Vi har snakket med både rektorer og avdelingsleder, men det har blitt ytret at flere 

faglærere burde ha bidratt med innspill på dette området. 3 Flere mener at de har relevant utstyr i forhold til den 

opplæringen som skal gis, men at det alltid er rom for forbedring. Det er viktig å følge med på den teknologiske 

utviklingen som skjer i næringen, men det er umulig å oppgradere utstyret i takt med denne utviklingen. Det 

påpekes at beløpet de mottar ikke er nok til å dekke alle nødvendige utgifter. Det er vanskelig å svare på om 

utstyrsnivået i de videre-gående skolene er svært ulikt da de vi har snakket med ikke nødvendigvis vet hva som 

er tilgjengelig på de andre skolene. Det å være lokalisert sammen med en fagskole øker tilgangen til utstyr og 

oppleves som positivt.  

Kombinasjon av mer penger og mer samarbeid er viktig for å dekke gapet mellom det man har og det man 

trenger. På grunn av lang avstand mellom de videregående maritime skolene er det vanskelig å tenke seg mer 

samarbeid om utstyr med nåværende struktur. På videregående nivå må elevene fraktes og følges, noe som er 

ressurskrevende.  

Det er behov for økt samarbeid mellom de videregående skolene og fagskolene: Fagskolene gjennomgår store 

sammenslåinger og får sin egen rektor og administrasjon. Dette medfører et behov for tettere samarbeid mellom 

de maritime videregående skolene og de maritime fagskolene, spesielt med tanke på hvordan skolene tolker 

læreplanen og hvordan undervisningen blir lagt opp. Gjennom intervjurunden, både med de maritime videre-

                                                                 

3  Etter å ha presentert rapporten på Vg2 maritim konferanse i Ålesund 25. april framkom det at rapporten ikke har blitt 
videresendt til alle faglærerne på høringsrunden. Det er en betydelig uenighet i konklusjonene i utstyrskapittelet, hvor 
det på konferansen ble ytret at det er svært store forskjeller i utstyrsnivå blant de maritime videregående skolen. Videre 
ble det etterlyst en liste som viser hvilket utstyr skolene må ha og bør ha. Dette for å sørge for at alle skolene i det 
minste har minimumsnivået av utstyr som trengs for å gi en fullverdig undervisning i de ulike fagene. Basert på dette 
tyder det på at det er nødvendig med en ekstra rapport som går mer i dybden på utstyrsnivået på de ulike videregående 
skolene.   
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gående skolene og de maritime fagskolene, fikk vi et innblikk i hvilken rolle læreplanene spiller for kompetanse-

nivået på de ulike maritime videregående skolene.  

Tiltak som kan bedre samarbeidet mellom de videregående skolene og fagskolene kan være som følger:  

• Samarbeid mellom de videregående skolene og fagskolene må forbedres, spesielt med tanke på 

koordinering av læreplaner. Det er behov for et kontakt- og samarbeidsforum.  

• Dersom MARKOM2020 fortsetter til 2030 bør de videregående skolen inkluderes på samme 

måte som fagskolene. 

Læreplanen på Vg2 maritime fag er ikke konkret nok i henhold til STCW-konvensjonen: Vi opplever ikke at 

dette er et problem for de maritime videregående skolene. Det som påpekes er at læreplanen tolkes med 

bakgrunn i hvilken kompetanse de ansatte ved skolen har. På den måten får elevene den beste undervisningen 

med de ressursene som skolen har til rådighet. Et interessant poeng er at fagskolene mener at læreplanene på 

de maritime videregående skolene ikke er konkrete nok og at det er for mye rom for tolkning. Samtidig er det et 

forbedringspotensial som kan utløses uavhengig av dette.  

Tiltak som kan vurderes er:  

• Læreplanen i Vg2 maritime fag bør kobles tettere med emneplanen på fagskolen.  

• Læreplanen bør koordineres bedre på tvers av de videregående skolene, på lik linje som 

emneplanene på fagskolene er samordnet via MARKOM FS (fagskoleseksjonen i 

MARKOM2020). 

• Læreplanene tolkes lite i samråd med de andre videregående skolene. Dette kan være en av 

årsakene til ulikt kompetansenivå på tvers av skolene. 
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1. Rekruttering til den maritime karriereveien  

Den høyeste utdanningen en kan ta innen maritime fag er skipsoffiser. Offisersutdanningen nås både ved å gå 

yrkesfaglig retning eller velge studiespesialisering. Det er mulig å oppnå en bachelor ved å velge Y-veien. Denne 

rapporten ser på kvaliteten ved det yrkesfaglige utdanningsløpet.  

1.1. Det maritime utdanningsløpet  

Det maritime yrkesfaglige utdanningsløpet starter med et generelt utdanningsløp på TIP eller Elektrofag ved 

oppstart av videregående (Vg1) og med videre søknad til spesialisering innen maritime fag på Vg2. Vg2 maritime 

fag tilbys ved 20 skoler fordelt utover i landet, mens Vg1 TIP tilbys ved 179 skoler og Elektro tilbys ved 156 skoler. 

Figur 1-1 Det maritime utdanningsløpet. Kilde: MAROPP 

 

 

1.2. Antall søkere til TIP og Elektro  

Rekruttering inn til Vg1 TIP og Elektrofag på videregående skole er i dag synkende på landsbasis i perioden 2014 

til 2018. Dette er kritisk da det er disse to studieretningene som gir grunnlag for å komme inn på Vg2 maritime 

fag. Figur 1-2 viser at det i 2014 totalt var 13 500 søkere til disse utdanningene. I 2018 er søkermassen nede i 

11 700 søkere. Særlig har frafallet til de som ønsker å begynne på TIP vært stort med en reduksjon i antall søkere 

på 21 prosent, mot i overkant av fire prosent ved elektrolinjen.  
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Figur 1-2 Antall søkere til Vg1 TIP og Vg1 Elektro fra 2014 til 2018 (hele landet). Kilde: Udir/Menon Economics 2019 

 

Det som er positivt er at søkertallet på både TIP og Elektro vokser fra 2017 til 2018. Antall søkere til TIP på 

landsbasis opplevde en økning på fem prosent fra 2017 til 2018. Veksten i antall søkere til Vg1 Elektro var på 

marginale én prosent.  

1.3. Antall søkere til Vg2 maritim karrierevei  

TIP og Elektro er inngangen til å søke seg inn på en videre maritim karrierevei. Figur 1-3 viser antall søkere til 

maritime Vg2 utdanning og andelen søkere som velger å søke seg videre fra TIP og Elektro og inn på maritime 

Vg2. 

Det er et urovekkende trekk ved figuren og et positivt trekk. Først og fremst er det et frafall av søkere til Vg2 

maritime fag fra 2014 til 2018, tilsvarende en nedgang på nærmere 29 prosent. Det positive trekket er at andelen 

søkere som velger en maritim karrierevei etter Vg1 TIP og Vg1 Elektro er relativt stabil over tid til tross for 

nedgang i søkertallene. Dette kan bety at det å velge seg videre på Vg2 maritime fag er en grunn til at elevene 

startet på akkurat disse yrkesfaglige utdanningsretningene.  
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Figur 1-3 Antall søkere til Vg2 maritime fag fra 2014 til 2018. Kilde: Udir/Menon Economics 2019 

 

Selv om det er en liten positiv utvikling i antall søkere til et maritimt utdanningsløp på videregående nivå er det 

grunn til å spørre seg om at frafallet til Vg2 maritime fag, som vi ser her, kan gi konsekvenser for den videre 

rekrutteringen inn til de maritime fagskolene.  

Norge er en av verdens ledende maritime nasjoner. Norskkontrollerte rederier kontrollerte i 2017 over 1700 skip. 

Det gjør den norske flåten til verdens 6. mest verdifulle skipsflåte, og norske maritime selskaper er verdens-

ledende på en lang rekke områder. Skipsfinansiering, bygging av skip, produksjon og utvikling av skipsutstyr, 

design av skip, frakt av kjemikalier og systemer for dynamisk posisjonering er noen eksempler. I tillegg står norske 

bedrifter og kunnskapsaktører bak en kontinuerlig strøm av innovasjoner innen skipsdesign, fremdriftssystemer 

(ofte med miljøvennlig drivstoff), utstyr og tjenester.4 

Selv om Norge er en av verdens ledende maritime nasjoner traff oljekrisen maritim næring hardt. Når to tredje-

deler av næringens aktivitet var rettet mot offshore-markedet, er det naturlig at et slikt kraftig fall i oljeaktivitet 

får stort utslag. Siden toppen i 2014 er verdiskapingen i maritim næring redusert betraktelig, og verdiskapingen 

falt med 30 prosent fra 2014 til 2017. Samlet sett er det estimert en verdiskapingsvekst på fem prosent i 2018 og 

en ytterligere vekst på seks prosent i 2019.5  Globalt er det fortsatt en stor overkapasitet både på verftssiden og 

i selve verdensflåten. Det påvirker hele næringen, også utstyrsprodusentene som ser lavere aktivitet når det 

gjelder leveranser til både det tradisjonelle markedet og offshoremarkedet. For rigg og offshorerederiene var 

2017 preget av lav kapasitetsutnyttelse og lønnsomhet, refinansiering og konsolidering. En grunn til den 

nedadgående trenden i søkerantallet til Vg2 maritim utdanning kan nettopp skyldes krisen i maritim næring. 

Figur 1-4 viser utvikling i verdiskaping i maritim næring fra 2004 til 2019.  

                                                                 

4 Maritim verdiskapingsbok 2018, Menon-publikasjon nr. 6/2018 
5 Maritim verdiskapingsbok 2019  
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Figur 1-4 Verdiskaping i maritim næring, 2004-2019. Kilde: Menon (2018) 

 

Praktisk og operasjonell erfaring fra sjø er avgjørende for innovasjonskraften i næringen. For å opprettholde 

antall norske sjøfolk, og dermed den sjøbaserte kompetansen i klyngen, er man avhengig av ny rekruttering av 

norske sjøfolk. Rekruttering til maritim utdanning starter allerede på ungdomskolen hvor elevene først velger 

Vg1 TIP eller Elektro, og deretter velger seg videre på Vg2 maritime fag. Som Figur 1-2 og Figur 1-3 viser har antall 

søkere både til Vg1 og Vg2 gått ned de siste 5 årene.  

Gjennom intervjurunden med de maritime videregående skoler viser det seg at grunnen til nedgangen i antall 

søkere til Vg1 TIP og Vg1 Elektro er todelt:  

• Antall søkere har gått ned grunnet den maritime krisen som Norge har vært gjennom i 

kjølvannet av de fallende oljeprisene, som nevnt over, og  

• det har vært mangel på nasjonalt rekrutteringsarbeid og lite informasjon om mulighetene i 

næringen, noe som er vel så viktig i nedgangstider som ellers.  

Det var bred enighet blant intervjuobjektene, både blant de videregående skolene, fagskolene og opplærings-

kontorene, om at maritime fag og andre fag som fører til arbeid i offshorenæringen har vært mindre populære 

blant de mulige søkerne til en maritim utdanning i tidsrommet 2014 til 2018. På den andre siden ble den positive 

utviklingen som har vært innen oppdrett, ferge og fiskeri trukket fram. Eksempelvis i Møre og Romsdal ble fiskeri 

og havbruk svært populært i perioden hvor offshorenæringen hadde utfordringer. Videre har det i enkelte 

områder av landet blitt inngått flere lærekontrakter innen fiskeri og havbruk enn på lenge.  

For å øke antall søkere til Vg2 maritime fag har flere av de videregående skolene økt profileringsvirksomheten 

av maritim utdanning i etterkant av krisen. Opplæringskontorene er også aktivt inne på flere av rekrutterings-

arenaene. Tidligere ble det drevet et nasjonalt rekrutteringsarbeid med nasjonale maritime karrieredager. De 

videregående skolene har i dag ikke midler til å lage slike kampanjer selv. Det ble ytret et ønske om at nasjonale 

maritime karrieredager igjen blir innført. Noen av skolene har ikke blitt like sterkt påvirket av den maritime krisen 

og har klart å opprettholde antall søkere. Hovedgrunnen til dette viser seg å være at de er lokalisert nærme 

fagskolen i regionen og at næringen i regionen er tett koblet til utdanningsløpet. Dette har ført til en god 

informasjonsflyt om mulighetene i næringen og bidratt til å opprettholde søkermassen.  
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2. Elevenes faglige nivå  

Rekrutteringen til Vg1, Vg2 og videre til maritim fagskole er sentralt for å sikre at norsk maritim næring fortsetter 

å være verdensledende. Det er bred enighet i maritim næring om at praktisk og operativ erfaring fra sjøen 

representerer en kritisk type kompetanse for hele næringen – også i landbaserte deler av næringen og for 

offentlige aktører som losvesenet, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet.6 I en FAFO-rapport fra 2012 melder syv av 

ti bedriftsledere i maritim klynge at sjøbasert kompetanse er viktig for innovasjon og nytenkning i virksomheten, 

og dermed for at deres bedrifter skal kunne videreutvikle seg (Reegård & Rogstad, 2012).  

Vel så viktig som rekrutteringen av elever inn i et maritimt utdanningsløp er kvaliteten på undervisningen som 

elevene mottar. Dette fordi kvaliteten på undervisningen legger grunnlaget for en videre utvikling av verdens-

ledende maritim næring.  

Gjennom etableringen av MARKOM2020 har den maritime utdanningen på universitets-, høyskole- og fagskole-

nivå blitt betydelig styrket. Den samme satsingen har ikke vært på maritim utdanning i videregående skole. Et av 

spørsmålene vi skal belyse i denne rapporten er om det er en vesensavstand mellom kompetansenivået elevene 

har når de forlater Vg2 og den kompetansen de bør besitte når de begynner på fagskolen. I denne delen av 

rapporten ser vi nærmere på elevenes faglige nivå når de forlater Vg2 og under første året på fagskolen.    

2.1. Faglig nivå – Vg2  

Rektorene ved både de maritime videregående skolene og de maritime fagskolene er bekymret over at spennet 

mellom den kompetansen elevene har når de forlater Vg2 maritime fag og den kompetansen de bør besitte når 

de begynner på fagskolen er økt.   

Vi har tidligere sett at antall søkere til TIP og Elektro har gått ned. Vi har også sett at antall som søker seg videre 

på maritim spesialisering ved Vg2 er synkende, men at andelen som starter på TIP og Elektro for deretter å velge 

en maritim karrierevei holder seg mer stabilt.  

Gjennomsnittskarakteren til elevene på TIP ligger i snitt på 3,69 for skoleåret 2016/2017 og 3,71 for skoleåret 

2017/2018. Gjennomsnittskarakteren på landsbasis for Elektro er noe høyere med 4,10 i snitt for begge år. 

Snittkarakterene finnes i tabellen under fordelt på fylke, år og retning. Selv om vi ikke klarer å identifisere 

karakternivået til de elevene som velger å gå videre til Vg2 maritim utdanning, er det interessant å se på hvilket 

utgangspunkt de som søker seg videre har. Tabell 2-1 Figur 2-1viser at det er variasjoner i utgangspunktet som 

elevene har når de søker seg videre til Vg2 maritim utdanning. 

 

 

 

                                                                 

6 Maritim verdiskapingsbok 2018, Menon-publikasjon nr. 6/2018 
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Tabell 2-1 Karakter Vg1. Kilde: Udir/Menon Economics 20197  

Fylke Vg1 TIP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vg1 Elektro 

 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 

Akershus 3,7 3,7 4,1 4,2 

Aust-Agder 3,8 4,1 4,2 4,5 

Buskerud 3,8 3,6 4,0 4,1 

Finnmark  3,4 3,3 4,1 3,9 

Hedmark 3,7 3,5 4,1 4,0 

Hordaland 3,6 3,9 4,0 4,1 

Møre og Romsdal 3,8 3,8 4,2 4,2 

Nordland 3,6 3,7 4,1 4,0 

Nord-Trøndelag 3,8  3,9  

Oppland 3,6 3,6 4,3 4,2 

Oslo 3,3 3,3 3,6 3,8 

Rogaland 3,8 3,9 4,3 4,2 

Sogn og Fjordane 3,7 3,8 4,4 4,1 

Sør-Trøndelag 3,7  4,2  

Telemark 3,6 3,5 4,0 3,7 

Troms  3,7 3,8 4,1 4,2 

Trøndelag 3,8 3,7 4,1 4,1 

Vest-Agder 3,7 3,7 4,0 4,2 

Vestfold 3,4 3,5 4,1 3,9 

Østfold 3,6 3,7 3,8 4,1 

  

Alle fylker 3,7 3,8 4,1 4,1 

 

Når elvene er ferdig med Vg2 maritim utdanning oppnår de på landsbasis et høyere snittkarakter enn lands-

gjennomsnittet ved utgangen av Vg1. Det kan være flere grunner til dette. En årsak kan være at det er de beste 

elevene fra TIP og Elektro som velger seg videre til Vg2 maritim og at gjennomsnittlig karaktersnitt derfor øker. 

En annen årsak kan være knyttet til nivået på undervisningen ved Vg2, der enten denne er på et lavere nivå og 

at det er enkelt å oppnå en god karakter eller at den er på et høyere nivå som trigger elevene til å få bedre 

karakterer. Det at elevene er mer motiverte under den maritime utdanning på Vg2 kan også være en forklarings-

variabel til dette resultatet.  

Gjennomsnittlig standpunktkarakter når elevene forlater Vg2 maritim utdanning er på landsbasis 4,20 i 2016/17 

og 4,23 i 2017/18.  

Det er store forskjeller på karakteren elevene oppnår når de forlater Vg2 både med hensyn til hvilken videre-

gående skole de har gått på og innad per skole fra år til år. Figur 2-1 viser gjennomsnittlig standpunktkarakter 

                                                                 

7 Offentlig karakterstatistikk innhentet fra Udir sine nettsider. For de rutene som er blanke var det ikke tilgjengelig 
karakterer på Udir sine nettsider og de er derfor ikke innhentet.  
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ved de maritime videregående skolene, Vg2, for henholdsvis skoleåret 2016/2017 og 2017/2018. Den oransje 

linjen viser gjennomsnittlig standpunktkarakterer oppnådd ved Vg2 maritim utdanning for 2017/2018, her er 

tallverdiene oppgitt. De blå søylene viser gjennomsnittlig standpunktkarakterer oppnådd ved Vg2 maritim 

utdanning for skoleåret 2016/2017.  

Figur 2-1 Gjennomsnittlig standpunktkarakter på Vg2 maritime fag fordelt på videregående skoler. Kilde: Udir/Menon 
Economics 2019 

 

Uavhengig av år oppnår elevene ved skoleskipet Gann best resultater. Bodin videregående skole og Maritime 

fagskole oppnår de laveste karakterene, både sett over år og målt opp mot de andre maritime videregående 

skolene. I det følgende skal vi gå inn og se på forskjeller mellom de ulike fagene i tillegg til skolene.  

2.1.1. Kompetansenivå i fellesprogramfag og valgfrie programfag 

Kompetansenivået til elevene fra Vg2 maritime fag er svært ujevn fra skole til skole. Tabell 2-2 viser 

gjennomsnittlig standpunktkarakter i fellesprogramfag og valgfrie programfag for skoleåret 2017/2018 ved de 

maritime videregående skolene. Den viser også antall elever som gikk ved skolen samme skoleår.  

Vi har i tabellen synliggjort karaktersnittet ved fagene og skolene med farger. Grønne toner angir et høyt snitt, 

gultoner angir karakterer som befinner seg i mellomsjiktet, mens karakterer angitt med rødlig tone angir de 

svakeste resultatene. Tabellen er rangert fra høyest til lavest karaktersnitt ved fellesprogramfag Dokumentasjon 

og kvalitet.  
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Tabell 2-2 Gjennomsnittlig standpunktkarakter fordelt på videregående skole, fag og antall elever for 2017/2018. Kilde: 
Udir/Menon Economics 20198 

 

Tabell 2-2 viser følgende:  

• De videregående skolene med de beste karakterene ligger i toppskiktet i samtlige fag, men oppnår 

ikke det beste resultatet i alle fag. 

• Tilsvarende for de videregående skolene som har det laveste karaktersnittet; flere av disse kan 

vise til svake resultater i både fellesprogramfag og valgfrie programfag.  

• Det er enkelte skoler med store variasjoner i karaktersnittet mellom fagene. Gjennomsnitts-

karakteren ved disse skolene ligger i toppsjiktet i enkelte fag og i bunnsjiktet i andre fag.  

• Det er stor spredning i oppnådd snittkarakter for hva elevene oppnår på tvers av skolene. Dette er 

synliggjort i Tabell 2-3.  

• Det er ingen systematikk knyttet til antall elever ved den maritime linjen og gjennomsnittlig 

karaktersnitt. 

Som vist i Tabell 2-3 er den største forskjellen mellom den skolen med den beste snittkarakteren og den med 

den dårligste innen skipstekniske tjenester. Forskjellen er på hele 2.1. Selv om nivåforskjellene er mindre for de 

andre fagene, er det også her store forskjeller i hva slags karakterer elevene oppnår på tvers av de videregående 

skolene.  

Tabell 2-3 Nivåforskjeller i gjennomsnittlig standpunktkarakter fordelt på fag. Kilde: Udir/Menon Economics 2019 

Fag  Beste snittkarakter Dårligste snittkarakter Differanse 

Skipstekniske tjenester 5,2 3,1 2,1 

Dokumentasjon & kvalitet 5,1 3,6 1,5 

Drift og operasjon 5,0 3,8 1,2 

Dekk 4,9 3,4 1,5 

Maskin 4,7 3,4 1,3 

                                                                 

8 Offentlig karakterstatistikk innhentet fra Udir sine nettsider. For de rutene som er blanke var det ikke tilgjengelig 
karakterer på Udir sine nettsider og de er derfor ikke innhentet.  

Fylke Skole Drift og operasjon

Dokumentasjon & 

kvalitet

Skipstekniske 

tjenester Dekk Maskin

Antall 

elever

Finnmark Nordkapp videregående skole 5.0                               5.1                                      5.1                         4.8                4.7                15                  

Rogaland Skoleskipet Gann 5.0                               5.0                                      5.2                         4.6                60                  

Rogaland Karmsund videregående skole 4.1                               4.8                                      3.1                         3.4                30                  

Hordaland Austevoll vidaregåande skule 4.2                               4.4                                      4.1                         4.0                4.3                23                  

Vest-Agder Kvadraturen Skolesenter 4.4                               4.4                                      4.6                         8                    

Møre & Romsdal Herøy vidaregåande skule Avd Fosnavåg 4.1                               4.3                                      4.3                         4.7                3.7                29                  

Sogn & Fjordane Måløy vidaregåande skule 4.5                               4.3                                      4.3                         4.7                4.0                24                  

Nordland Sandnessjøen videregående skole 4.3                               4.2                                      4.2                         4.9                16                  

Trøndelag Ytre Namdal videregående skole 4.1                               4.2                                      4.4                         4.6                4.3                19                  

Vest-Agder Stiftelsen Sørlandets Maritime videregående skole 4.8                               4.2                                      4.6                         35                  

Hordaland Rubbestadnes vidaregåande skule 4.2                               4.1                                      3.9                         4.3                3.4                32                  

Nordland Vest-Lofoten videregående Skole/lofoten Fagskole 3.9                               4.1                                      3.9                         3.8                15                  

Vestfold Færder videregående skole 4.1                               4.1                                      3.7                         4.0                4.3                30                  

Troms Ishavsbyen videregående skole 4.0                               4.0                                      4.1                         4.3                4.0                58                  

Nordland Bodin videregående skole og Maritime Fagskole 3.8                               3.8                                      3.3                         3.4                3.7                45                  

Hordaland Bergen Maritime videregående skole 3.8                               3.7                                      3.9                         4.2                4.2                53                  

Møre & Romsdal Kristiansund videregående skole 4.3                               3.7                                      4.4                         3.9                4.3                30                  

Møre og Romsdal Ålesund videregående skole 3.9                               3.6                                      3.9                         3.7                4.1                56                  

Trøndelag Charlottenlund videregående skole 4.0                13                  

Trøndelag Guri Kunna videregående skole Avd Hitra 4.8                12                  
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Gjennom intervjurunden med de maritime videregående skolene har vi sett på hva de store ulikhetene i karakter-

snittet i fellesprogramfag (drift og operasjon, skipstekniske tjenester og dokumentasjon og kvalitet) og valgfrie 

programfag (dekk og maskin) kan skyldes. To hovedpunkter ble trukket frem:  

• For lite samarbeid og koordinering av læreplanene på tvers av skolene, både regionalt og 

nasjonalt.  

• Ulik vurderingspraksis i de ulike fagene. Behov for mer eksamens- og sensorutveksling. 

Det var en generell enighet blant de maritime videregående skolene at mer samarbeid er nødvendig for å 

redusere nivåforskjellene på tvers av skolene. Jevnlige møter, både regionalt og nasjonalt, kan bidra til en bedre 

koordinering av læreplaner og en felles tolkning av dem. Videre mener flere av skolene at nivåforskjellene henger 

sammen med hvordan elevene vurderes i de ulike fagene, inkludert karaktergivning. Mer bruk av eksamens- og 

sensorutveksling kan bidra til en mer lik vurderingspraksis mellom skolene. Hvis vurderingspraksisen blir likere 

på tvers av skolene kan dette eliminere nivåforskjeller som skyldes annet enn elevenes kunnskapsnivå.  

Et annet punkt som ble nevnt i intervjuene er at mindre skoler har bedre kapasitet til å følge opp og bruke mer 

tid på den enkelte elev. Skoleskipet Gann har en fordel ved at elevene på deres skole bor om bord på skipet store 

deler av skoleåret, noe som trekkes frem av flere av de vi har snakket med. Dette bidrar til at elevene har mulighet 

til å teste utstyr og øve seg på de praktiske tingene 24/7, noe som gjenspeiles i karakterene. Muligheten for tett 

oppfølgning av elevene oppfattes som et fortrinn og har direkte innvirkning på det faglige nivået til elevene på 

videregående skole.  

2.2. Faglig nivå – fagskolen 

Vi har tidligere sett at det er store nivåforskjeller mellom elevene når de er ferdige på Vg2 maritim utdanning. Et 

av punktene vi skal belyse i denne rapporten er om det eksisterer et kompetansegap i nivået elevene har når de 

forlater Vg2 og den kompetansen de bør besitte når de begynner på fagskolen. En av bekymringene er knyttet 

til at elevene fra Vg2 maritime fag generelt mangler nødvendig kunnskap i realfag (matematikk og fysikk) og i 

engelsk, hvor elevene generelt er for dårlige i skriftlig fremstilling.  

Grunnlaget i matematikk som elevene har fra videregående opplæring, slik vi leser det, er ett obligatorisk kurs 

som gjennomføres i Vg1, MAT1001. Dette er den enkleste varianten av matematikkfaget i videregående 

opplæring og den med færrest uketimer. Det faglige gapet i matematikk for elevene som kommer fra Vg2 

maritime fag er da større enn for elevene som kommer fra studiespesialiserende. Det er grunn til å tro at 

matematiske beregninger inngår som en del av den praktiske opplæringen, uten at dette er dokumentert. Det at 

matematikkfaget er fraværende i Vg2, samt i hele læreperioden, betyr at når elevene når fagskolen, har det gått 

minst tre år siden de har hatt matematikkundervisning.  

Det er store variasjoner mellom nivået til studentene etter endt første år på fagskolen. Tabell 2-4 viser karakter-

snittet innen de to utdanningsprogrammene «Dekksoffiser» og «Maskinoffiser» for våren 2018. Karakter-

uttrekket er for fagene studentene tar første året av utdanningen sin, tilsvarende fysikk, matematikk, engelsk og 

norsk på operativt nivå ved de maritime fagskolene.9 Vi har i tabellen synliggjort karaktersnittet ved fagene med 

                                                                 

9 De øvrige fagene under Dekksoffiserutdanningen er «Navigering på operativt nivå», «Lasting, lossing og stuing på 
operativt nivå», «Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt nivå» og «Generell 
radiooperatørlæring», mens de øvrige fagene på Maskinoffisersutdanningen er «Maskineri på operativt nivå», 
«Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på operativt nivå», «Vedlikehold og reparasjoner på 
operativt nivå» og «Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt nivå».  
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farger. Grønne toner angir et høyt snitt, gultoner angir karakterer som befinner seg i mellomsjiktet, mens 

karakterer angitt med rødlig tone angir de svakeste resultatene. Tabellen er rangert fra høyest til lavest etter 

karaktersnittet ved fellesfaget Engelsk.  

Tabell 2-4 Gjennomsnittskarakter fordelt på fellesfag ved de maritime fagskolene (12 skoler). Våren 2018. Kilde: 
NSD/Menon Economics 2019 

 

Tabell 2-4 viser følgende:  

• Elevene ved de maritime fagskolene gjør det generelt bedre i fagene engelsk og norsk. Dette 

gjelder både innen utdanningsprogrammet Dekksoffiser og Maskinoffiser.  

• Gjennomsnittlig karaktersnitt totalt på de ulike skolene er under 4,0 både for dekksoffiser-

utdanningen og maskinoffiserutdanningen.  

• Karaktersnittet i de øvrige fagene er lavere enn for de andre fellesfagene.  

• Dekksoffiserutdanningen:  

o De studentene som er gode i fysikk er i de fleste tilfeller også gode i matematikk, og omvendt.  

o Den nasjonale gjennomsnittskarakteren i fysikk og matematikk er høyere enn 

gjennomsnittskarakteren i de øvrige fagene.   

• Maskinoffiserutdanningen  

o Mindre systematikk i forholdet mellom nivået i fysikk og matematikk.  

o Den laveste gjennomsnittskarakteren nasjonalt er i matematikk, etterfulgt av de øvrige 

fagene. På 80 prosent av skolene er karaktersnittet i matematikk under 4,0.  

Som for de videregående skolene er det også gjennomført intervjuer med et utvalg av de maritime fagskolene. 

Hovedfunnene i intervjurunden med de maritime fagskolene relatert til kompetansegap etter endt utdanning på 

Vg2 maritime fag er følgende:  

• Matematikk og fysikk er de fagene studentene sliter mest med når de starter på fagskolen. En 

løsning kan være å innføre et obligatorisk forkurs i realfag.  

• Samarbeid mellom de videregående skolene og fagskolene må forbedres, spesielt med tanke på 

koordinering av læreplaner. Det er behov for et kontakts- og samarbeidsforum.  

• Dersom MARKOM2020 fortsetter til 2030 bør de videregående skolen inkluderes på samme 

måte som fagskolene.  

Som vist i Tabell 2-4 er det realfag studentene som starter på fagskolen sliter mest med. Dette ble bekreftet i 

intervjurunden med de maritime fagskolene. En av fagskolene har innført et regneverksted etter skoletid for å 

friske opp studentenes matematikkunnskaper. Videre ble det nevnt at realfag ikke er en del av STCW-

Fylke
Gjennomsnitt 

totalt
Fysikk

Mate-

matikk
Engelsk Norsk Øvrige fag

Gjennomsnitt 

totalt
Fysikk

Mate-

matikk
Engelsk Norsk Øvrige fag

Rogaland 4,0 3,6 3,5 5,2 4,3 3,9 4,4 4,4 3,5 4,9 3,7 4,6

Vest-Agder 4,1 4,3 4,2 4,9 4,4 3,7 4,3 4,8 3,9 5,1 4,1 4,1

Troms 3,7 3,6 3,2 4,4 4,0 3,5 3,7 3,8 3,6 4,2 4,4 3,4

Møre og Romsdal 4,2 4,9 4,6 4,3 4,2 3,8 4,1 3,8 4,1 4,3 4,7 3,9

Trøndelag 3,9 3,3 3,7 4,1 4,2 3,9 4,1 3,8 4,1 4,2 4,6 3,9

Sogn og Fjordane 3,5 3,3 3,1 4,0 4,3 3,2 3,6 2,9 3,7 3,8 4,2 3,6

Trøndelag 4,2 4,0 4,2 3,9 4,0 4,4 3,9 4,1 3,9 3,3 3,6 4,3

Møre og Romsdal 3,6 2,8 3,1 3,9 4,6 3,7 3,7 3,3 3,1 4,2 4,5 3,7

Hordaland 3,7 3,6 4,2 3,8 4,1 3,4 3,5 3,7 3,5 3,7 3,5 3,3

Nordland 4,0 4,5 4,0 3,5 4,3 3,9 3,8 4,2 3,8 4,2 3,9 3,6

Finnmark 3,0 2,5 3,5 3,3 3,9 2,6

Hordaland 3,5 3,6 4,2 3,0 3,8 3,4

Gjennomsnitt 

nasjonalt
3,8 3,7 3,8 4,0 4,2 3,6 3,9 3,9 3,7 4,2 4,1 3,8

Dekksoffiser Maskinoffiser
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konvensjonens krav og at elevene har mindre motivasjon for fag som er utenfor STCW-fagene og som regnes 

som hjelpe-/støttefag. Allikevel går matematikk og fysikk igjen i alle konvensjonsfagene. Tabell 2-4 viser at 

karaktersnittet i de øvrige fagene er relativt lavt, noe som kan ha sammenheng med lave realfagskunnskaper. I 

motsetning til realfag viser tabellen over at studentene gjør det relativt bra i engelsk og norsk. Dette ble bekreftet 

i intervjuene med fagskolene hvor samtlige uttrykte at studentene ikke sliter like mye med disse fagene.  

Fagskolene melder at de legger inn mer ressurser enn tidligere for å trekke studentene opp på forventet nivå 

med blant annet repetisjoner av fagstoff fra den videregående undervisningen. Slike repetisjonstiltak tar 

ressurser som kunne vært anvendt annerledes og bedre overfor nytt fagstoff. 

De maritime fagskolene ble bedt om å oppgi hvilke tiltak de mener kan bidra til å redusere kompetansegapet 

mellom de maritime videregående skolene og de maritime fagskolene. Tre forslag til tiltak ble nevnt av samtlige 

skoler. Disse hovedpunktene ble også vektlagt i intervjurunden med de maritime videregående skolene og 

opplæringskontorene.  

1. Forkurs i realfag: Samtlige er enige i at et forkurs i realfag før studentene starter på fagskolen er 

en god ide. Et forkurs vil være nyttig for å friske opp i realfagskunnskapen. Det er ikke enighet i om 

forkurset skal være nettbasert eller samlingsbasert. Det som ble nevnt er at opptakskravene bør 

endres slik at det inkluderer et obligatorisk forkurs. Samtlige aktører mener at det er nødvendig at 

forkurset er obligatorisk, hvis ikke er det stor sannsynlighet for at flere ikke griper muligheten da 

de er i lære helt frem til skolestart.  

2. Kontakt- og samarbeidsforum: Det ble etterlyst et tettere samarbeid mellom de videregående 

skolene og fagskolene, bl.a. når det gjelder læreplanene. Det ble foreslått å opprette et maritimt 

kontaktforum for de maritime videregående skolene i de ulike regionene, et forum hvor lærere 

kan møtes for å dele erfaringer, få faglig påfyll og koordinere læreplanene. Det ble nevnt at 

opplæringskontorene kan ha en viktig rolle her. Dette vil bidra til å øke både lærere og elevers 

kompetanse.  

3. MARKOM2020 – inkludere de maritime videregående skolene dersom prosjektet fortsetter til 

2030: Et problem er at de videregående skolene ikke har nok ressurser til å finansiere at lærere 

kan reise på ulike samlinger og konferanser. Finansiering er alfa og omega når det gjelder økt 

samarbeid. Gjennom MARKOM FS har fagskolene fått et tettere samarbeid med mer samkjørte 

læreplaner, skolebøker og studiekrav, i tillegg til at det blir organisert flere samlinger i løpet av 

året. I intervjuene ble det foreslått at dersom MARKOM skal fortsette mot 2030 bør de maritime 

videregående skolene inkluderes i dette. Det å få hele den maritime utdanningen inn under 

MARKOM2030, med tilhørende samarbeid mellom de videregående skolene og fagskolene/ 

høyskolene, vil styrke både skolene, den maritime utdanningen og gi gevinst ut til næringslivet.  

2.3. Gjennomføring  

Som vist i kapittel 2 er det store forskjeller på karakteren elevene oppnår når de forlater Vg2 maritime fag både 

med hensyn til hvilken videregående skole de har gått på og innad per skole fra år til år. I tillegg er 

kompetansenivået til elevene fra Vg2 maritime fag svært ujevn fra skole til skole. Dette har resultert i en 

bekymring over at elevene ikke er godt nok rustet til å starte på fagskolen. For å belyse utsagnet om at avstanden 

har økt mellom det kompetansenivået elevene har når de forlater Vg2 maritime fag og den kompetansen man 

bør besitte når man begynner på fagskolen maritime fag, har vi innhentet statistikk over strykprosent i ulike fag 

på de maritime fagskolene, samt gjennomført intervjuer.  
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2.3.1. Praktisk opplæring på Vg3-nivå (læretiden) og strykprosent på fagprøven 

Før elevene starter på fagskolen er de to år i lære i en bedrift. De fire maritime opplæringskontorene arbeider 

kontinuerlig for å gi lærlingen den beste opplæringen. De har blant annet tatt i bruk Weblærling som er en digital 

opplæringsbok. Opplæringskontorene kan fungere som et bindeledd mellom de maritime videregående skolene 

og de maritime fagskolene. De er et viktig ledd i det maritime utdanningsløpet og alle fire kontor har blitt 

intervjuet. Hovedfunnene fra intervjurunden med de maritime opplæringskontorene er følgende:  

• Alle fire opplæringskontor er enige i at det trengs noen tiltak for å forberede lærlingene på 

overgangen til fagskolen, et par forslag ble trukket frem:  

o Nettbasert engelskkurs 

o Tilbud om realfagsoppgaver og obligatoriske oppgaver gjennom læreperioden i regi av 

opplæringskontorene.  

De fire maritime opplæringskontorene har på deres fellesagenda å vurdere hvordan de kan lage og innføre et 

sett med realfagsoppgaver som lærlingene kan jobbe med de to årene de er hos dem. Om dette skal være 

nettbasert eller i form av et fysisk kurs er omdiskutert. Et av opplæringskontorene nevnte at det er lettere å ha 

et nettbasert engelskkurs enn et nettbasert realfagskurs, da lærlingene mest sannsynlig vil trenge tettere 

oppfølging i realfag enn engelsk. Dette samsvarer med det vi har sett i de tidligere kapitlene, hvor elevene på 

Vg2 maritime fag sliter mer i realfag enn de gjør i engelsk.  

Etter endt læreperiode må lærlingene gjennomføre en fagprøve. Det er uttrykt en bekymring over at flere stryker 

på fagprøven enn tidligere. Dette kan være en indikasjon på et lavere faglig nivå.  

Vi har mottatt statistikk fra to fylkeskommuner: Statistikk tilsendt fra Rogaland fylkeskommune viser at antall 

stryk på fagprøven de to siste årene er tilnærmet null. I 2017 var det ingen stryk på fagprøven, hverken for matros 

eller motormannfaget, og i 2018 var det kun én som strøk i matrosfaget. Basert på statistikk fra Hordaland 

fylkeskommune var det én av 74 elever som strøk på fagprøven i matrosfaget i 2017 og fire av 36 som strøk i 

motormannfaget. I 2018 var det fire av 65 som strøk i matrosfaget og fem av 38 som strøk i motormannfaget.  

Videre har det ene opplæringskontoret sendt ut en spørreundersøkelse til sine lærlinger i en fireårs periode. 

Resultatene fra denne spørreundersøkelsen viser at én prosent av lærlingene stryker på fagprøven. Resultatene, 

både fra spørreundersøkelsen og statistikken fra fylkeskommunene, tyder på at det ikke er flere som stryker på 

fagprøven nå enn tidligere. Allikevel er det viktig å påpeke at datagrunnlaget her er noe begrenset.  

2.3.2. Strykprosent fagskolen 

Fra intervjurunden med opplæringskontorene kommer det frem at rundt 80 prosent av lærlingene velger å gå 

videre til fagskolen. Tabell 2-5 viser strykprosenten på fagskolen etter endt første år, våren 2018, fordelt på fag.10 

Som vist i figuren er strykprosenten i øvrige fag høyere enn i fellesfagene. Det er kun én fagskole i Rogaland som 

har null i strykprosent i de øvrige fagene innen begge utdanningstilbudene. Samtlige skoler, bortsett fra en, har 

                                                                 

10 De øvrige fagene under Dekksoffiserutdanningen er «Navigering på operativt nivå», «Lasting, lossing og stuing på 
operativt nivå», «Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt nivå» og «Generell 
radiooperatørlæring», mens de øvrige fagene på Maskinoffiserutdanningen er «Maskineri på operativt nivå», 
«Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på operativt nivå», «Vedlikehold og reparasjoner på 
operativt nivå» og «Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt nivå». 
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null i strykprosent i faget matematikk innen utdanningstilbudet dekksoffiser. Strykprosenten i matematikk er noe 

høyere for maskinoffisersutdanningen.  

Tabell 2-5 Strykprosent på fagskolen etter endt første år, våren 2018, fordelt på fag. Kilde: NSD/Menon Economics 2019 

 

Som vist i Tabell 2-4 har studentene på fagskolen mest utfordringer med realfagene, samt i de øvrige fagene. 

Dette gjenspeiles delvis i tabellen over. Vi ser at strykprosenten i øvrige fag er relativt høy i begge 

utdanningstilbudene, men at strykprosenten i matematikk i dekksoffiserutdanningen er null for alle skolene, 

bortsett fra en. Det tyder på at selv om studentene på dekksoffiserutdanningen sliter med matematikk, består 

samtlige av dem. Allikevel tyder resultatene på at nivået bør heves. 

Fylke Skole Fysikk
Mate-

matikk
Engelsk Norsk Øvrige fag Fysikk

Mate-

matikk
Engelsk Norsk Øvrige fag

Møre og Romsdal Skole 6 - - - 1,1 % 8,7 % - - - - -

Hordaland Skole 2 0,0 % 0,0 % 18,2 % 4,5 % 17,0 % - - - - -

Finnmark Skole 10 12,5 % - 12,5 % 12,5 % 31,6 % - - - - -

Nordland Skole 1 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 8,7 %

Trøndelag Skole 12 4,2 % 0,0 % 8,3 % 8,3 % 15,2 % 0,0 % 11,8 % 0,0 % 0,0 % 13,2 %

Hordaland Skole 3 4,0 % 4,0 % 8,0 % 8,0 % 20,0 % 4,8 % 23,8 % 4,8 % 0,0 % 21,4 %

Møre og Romsdal Skole 5 - - 5,3 % - 8,4 % 3,7 % 10,3 % - - 12,3 %

Vest-Agder Skole 4 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 13,5 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 10,5 % 5,6 %

Troms Skole 7 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,7 % 0,0 % 11,1 % 5,6 % 0,0 % 13,8 %

Sogn og Fjordane Skole 8 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 13,6 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,5 %

Nordland Skole 9 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,5 % - - - - -

Rogaland Skole 11 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Trøndelag Skole 13 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,8 % - - - - -

Dekksoffiser Maskinoffsier
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3. Utarbeidelse av læreplaner og samarbeid om disse  

Fagskolene gjennomgår store sammenslåinger og får sin egen rektor og administrasjon. Dette medfører et behov 

for tettere samarbeid mellom de maritime videregående skolene og de maritime fagskolene. Det er viktig å skape 

forståelse for at dette er to utdanninger som henger sammen og som er avhengige av hverandre for å kunne 

drive kvalitetsmessig god utdanning. Gjennom intervjuer med de videregående skolene og fagskolene har vi fått 

innspill til hvordan situasjonen er i dag og hva som eventuelt kan forbedres, spesielt i forhold til samarbeid, for 

å gjøre videregående elever klar til å fortsette sin utdanning på en maritim fagskole.  

Det pågår nå en fornyelse av alle læreplanene i skolen for å gjøre dem mer relevante for fremtiden. Nye 

læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020. Dette gjelder også for læreplanene i programfagene på 

de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, deriblant Vg2 maritim utdanning. Arbeidet med læreplaner på Vg2 

starter i mars 2019 og de vil bli innført i skoleåret 2021-2022. De maritime videregående skolene ble i intervju-

runden spurt om hvilken rolle de har i utarbeidelsen av læreplanen og hvor mye innvirkning de eventuelt har på 

utarbeidelsen. Hovedfunnet fra intervjurunden var:  

• De maritime videregående skolene er ikke med i utarbeidelsen av læreplanene, men forslagene 

blir sendt på høring og det er da mulig å komme med innspill og tilbakemeldinger.  

• Skolene har mulighet til å melde sin interesse for å være med i læreplanutvalget, men de har 

selv ingen påvirkning på hvem som blir valgt til å sitte i utvalget.  

3.1. Læreplanene i praksis 

Både de maritime videregående skolene og de maritime fagskolene etterlyser mer samarbeid, hvor begge parter 

mener at dette kan bidra til å redusere kompetansegapet mellom det som kreves på Vg2 og det som kreves på 

fagskolen, og videre bidra til å gjøre elevene mer forberedt til å starte på fagskolen. Mye tyder på at dette henger 

sammen med læreplanen på videregående nivå. Hovedfunnene fra intervjurunden relatert til læreplanen er 

følgende:  

• Læreplanen i Vg2 maritime fag bør kobles tettere med emneplanen på fagskolen.  

• Læreplanen bør koordineres bedre på tvers av de videregående skolene, på lik linje som 

emneplanene på fagskolene er samordnet via MARKOM2020.  

Samtlige videregående skoler mener det er rom for ytterligere samarbeid om læreplanene. Det er stor variasjon 

i hvor tett de ulike videregående skolene samarbeider med andre aktører i næringen. Noen skoler samarbeider 

med fagskolen i området, andre skoler har faste møtepunkt med de andre videregående skolene i regionen og 

noen skoler svarte at de i liten grad samarbeider med andre maritime videregående skoler eller fagskolen. 

Allikevel var det en generell enighet i at det eksisterende samarbeidet både på tvers av de videregående skolene 

og med de maritime fagskolene kan forbedres.  

Mer samarbeid om læreplanene ble også etterlyst i intervjurunden med de maritime fagskolene. Ett av punktene 

som ble trukket fram er at læreplanen i videregående skole bør kobles opp mot emneplanen i fagskolene for å 

sørge for en mer gjennomgående maritim utdanning. Fagskolen kan få mer av ansvaret og være med å bygge 

opp den maritime videregående utdanningen slik at den går sømløst over i fagskolen. Skipsfart er et stort område 

og det er vanskelig å dekke alle relevante felt i løpet av ett år på videregående. Noen av fagskolene mener at 

læreplanene på Vg2 maritime fag dekker over for mange områder, noe som igjen fører til større rom for tolkning. 

Detaljerte planer er viktig og læreplanene bør være like for alle de maritime videregående skolene i Norge. 
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Læreplanene bør koordineres bedre, gjerne i samarbeid med de maritime fagskolene, på lik linje som lære-

planene på fagskolene er samordnet via MARKOM2020.  

3.2. Tolking av læreplaner  

Det er noe uenighet blant de videregående skolene i forhold til om læreplanene er konkrete og enkle å legge opp 

undervisningen etter. Noen mener de er konkrete nok, mens andre mener de er enkle å undervise etter, men 

ikke konkrete nok. Det tyder på at læreplanene gir tydelige mål på hva som skal gis opplæring i, men at det er 

rom for tolkning av hvordan man skal legge opp undervisningen. Hovedfunnene i intervjuene relatert til tolkning 

av læreplaner er følgende:  

• Læreplanene tolkes lite i samråd med de andre videregående skolene. Dette kan være en av 

årsakene til ulikt kompetansenivå på tvers av skolene.  

• Fagskolene mener at læreplanene på de maritime videregående skolene ikke er konkrete nok og 

at det er for mye rom for tolkning.  

Gjennom intervjuene med de videregående skolene kom det frem at skolene følger Udir sine læreplaner, men at 

det er relativt vanlig å utarbeide lokale arbeidsplaner. Det ble videre nevnt at en del av dem som underviser på 

de maritime videregående skolene er tidligere sjøfolk. De har undervisningskompetanse innen sine felt og tolker 

læreplanene opp mot sin egen erfaring. De har selv vært på sjøen og vet mye om hva som møter dem. Dette kan 

føre til at de legger listen høyere enn de kompetansemålene Udir har utarbeidet, da de vet hvilken kompetanse 

elevene trenger for å være forberedt på det som møter dem på fagskolen.  

Samtlige videregående skoler fortalte at læreplanene tolkes i liten grad i samråd med andre videregående skoler. 

Dette kan være noe av årsaken til ulikt kompetansenivå på tvers av de maritime videregående skolene. Slik var 

det også i fagskolene før MARKOM2020. Mer samarbeid og felles tolkning av læreplanen på tvers av skolene kan 

føre til at elevenes kompetanse blir mer lik på landsbasis. Noen av de maritime videregående skolene har et tett 

samarbeid med fagskolene i regionen. Dette bidrar til å gi en bedre oversikt over nivå og krav på fagskolen. Noe 

av samarbeidet som eksisterer mellom fagskolene og de videregående skolene er relatert til undervisning hvor 

lærere fra fagskolen underviser i enkelte fag på videregående, men da i en rolle som lærer og ikke som en 

representant for fagskolen. Det å være lokalisert nært fagskolen medfører også økt deling av utstyr.  

Gjennom intervjuer med fagskolene kom det frem at de mener at læreplanene på de maritime videregående 

skolene ikke er konkrete nok og at det er for mye rom for tolkning. Det bør være mer detaljerte planer med en 

felles enighet i hva som skal undervises i på de forskjellige temaene for å unngå store nivåforskjeller på tvers av 

skolene. En mulighet er å simulere læringsutbytte fra fagskolene, men hvor planene legges på et nivå som 

samsvarer med den videregående opplæringen.  

3.3. Tilgang til utstyr 

Maritime utdanningsretninger er mer kostnadsintensive enn mange av de øvrige utdanningene, da skolene 

trenger diverse utstyr for å kunne gi relevant opplæring. En bekymring blant rektorene ved de maritime 

videregående og fagskolene er at utstyrsnivået i de videregående skolene er svært ulikt. Gjennom intervjuene 

med de maritime videregående skolene fikk vi et innblikk i hvilke ressurser de ulike skolene har til å drive Vg2 

maritim utdanning, samt hvilken tilgang (eller mangel) på utstyr skolene har. Vi snakket med både rektorer og 
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avdelingsledere for maritime fag, men det har blitt ytret at flere faglærere burde ha bidratt med innspill på dette 

området. 11 

Hovedfunnene fra intervjuene med de maritime videregående skolene er:  

• Samtlige skoler mener at beløpet de mottar ikke er nok til å dekke alle nødvendige utgifter. 

Dette gjelder spesielt med tanke på kurs og konferanser.  

• Flere skoler mener de har relevant utstyr i forhold til opplæringen som skal gis, men at det alltid 

er rom for forbedring.  

• Det er viktig å følge med på den teknologiske utviklingen som skjer i næringen, men det er 

umulig å oppgradere utstyret i takt med denne utviklingen.  

• Kombinasjon av mer penger og mer samarbeid er viktig for å dekke gapet mellom det man har 

og det man trenger.  

De maritime videregående skolene mottar en bevilgning per elev fra Fylkeskommunen som i teorien skal dekke 

alt av utgifter. En del skal dekke drift av skolen og en del de resterende utgiftene knyttet til undervisning, 

materiell, utstyr og lærekrefter. Samtlige skoler mener at beløpet ikke er nok til å dekke alle nødvendige utgifter. 

Drift og vedlikehold av diverse utstyr er dyrt og det er en del lovpålagte kurs som må gjennomføres som koster 

penger. Et eksempel en av skolene trakk frem er en samling for maritime lærere til høsten. Det er den eneste 

samlingen de har til å snakke med andre skoler, men ettersom de ikke har nok midler kan de kun sende halv-

parten av lærerne og ikke alle.  

Flere skoler mener de har relevant utstyr i forhold til den opplæringen som skal gis, men at det alltid er rom for 

forbedring. En av skolene trakk frem fordelen ved å ligge nært fagskolen i den forstand at de kan bruke fagskolen 

sitt utstyr, eksempelvis simulatorer, i sin undervisning. Skolene trekker frem at det er viktig å følge med på 

utviklingen som skjer i næringen, men at det ikke er mulig å oppgradere utstyret på skolene i takt med 

utviklingen. Dette blir ikke sett på som et veldig stort problem da elevene kommer i kontakt med dagens 

teknologi og utstyr både når de er i praksis i løpet av året på Vg2 og når de er i læreperioden. Allikevel er det 

viktig at utstyret er noenlunde oppgradert slik at de ikke blir opplært i utdatert utstyr. Det ble også trukket frem 

at det er viktig at lærerne på skolen er oppdaterte på det nye utstyret. Samtlige av skolene mener en kombinasjon 

av mer penger og mer samarbeid, både med næringen og andre skoler, er viktig for å kunne dekke gapet mellom 

det man har og det man trenger.  

                                                                 

11 Etter å ha presentert rapporten på Vg2 maritim konferanse i Ålesund 25. april framkom det at rapporten ikke har 
blitt videresendt til alle faglærerne på høringsrunden. Det er en betydelig uenighet i konklusjonene i utstyrskapittelet, 
hvor det på konferansen ble ytret at det er svært store forskjeller i utstyrsnivå blant de maritime videregående skolen. 
Videre ble det etterlyst en liste som viser hvilket utstyr skolene må ha og bør ha. Dette for å sørge for at alle skolene i 
det minste har minimumsnivået av utstyr som trengs for å gi en fullverdig undervisning i de ulike fagene. Basert på 
dette tyder det på at det er nødvendig med en ekstra rapport som går mer i dybden på utstyrsnivået på de ulike 
videregående skolene.   



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Menon Economics analyserer økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter.  

Vi er et medarbeidereiet konsulentselskap som opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked.  

Menon kombinerer samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor fagfelt som samfunnsøkonomisk  

lønnsomhet, verdsetting, nærings- og konkurranseøkonomi, strategi, finans og organisasjonsdesign.  Vi benytter 

forskningsbaserte metoder i våre analyser og jobber tett med ledende akademiske miljøer innenfor de fleste  

fagfelt. Alle offentlige rapporter fra Menon er tilgjengelige på vår hjemmeside www.menon.no. 

 

+47 909 90 102  |  post@menon.no  |  Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo  |  menon.no 


