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• Høringssvar redskapsemner fra THYF 

 

Kommunikasjon 

Vi mener kunnskapsmålene og ferdighetsmålene er klart og godt formulert, og har ellers ingen 

kommentarer. Det kan synes som om gruppen også har brukt eldre studieplaner som utgangspunkt  

 

1. Begreper 

Vi har et spørsmål til punktene for kunnskap: 

• «Kulturidentitet» er lite brukt som begrep. Vi antar at betydning er det samme som kulturell 

identitet? Det begrepet er mye brukt og hvis dere legger samme betydning i de to begrepene 

foreslår vi at dere bytter. 

 

Vi har også et par kommentarer/spørsmål til punktene for generell kompetanse:  

• Med «Profesjonell sammenheng», menes her yrkesfaglig sammenheng/ i forhold til sin 

profesjon? Eller menes det at studentene skal være profesjonelle i sin adferd når de 

representerer firmaet sitt? 

• Bransjerelevante tekster er forståelig, men vi er usikre på som ligger i begrepet 

«bransjerelevante kanaler»? Begrepet bør kanskje spesifiseres/eksemplifiseres for hvert 

enkelt studium? 

 

2. Prosjekt 

Emnet skal støtte opp under øvrige fag og bør legge godt til rette for gjennomføring av 

hovedprosjektet som skjer avslutningsvis i studiet. Det bør kanskje være noe konkret i læreplanen 

om hva bidraget skal være? I de ulike studiene er det i emnet hovedprosjekt lagt stor vekt på at 

studenten skal kunne mye «kommunikasjon». Eksemplet nedenfor er fra læreplanen i elkraft.  

 

mailto:fagskoleradet@hkdir.no


Konkrete utbyttebeskrivelser i kommunikasjon kan være: 

 

Kunnskap 

• Kjenne til hva et prosjektarbeid innebærer (problemstilling, framdriftsplan, møter og 

sluttrapport) 

 

Ferdigheter 

• Kunne planlegge, gjennomføre og avslutte et prosjekt 

 

3. Studieteknikk og gruppearbeid 

Studieteknikk og gruppearbeid er svært viktig både i studiet og senere i arbeidslivet som grunnlag for 

både livslang læring og godt samarbeid, teamutvikling etc. Savner konkrete læringsutbytter på dette. 

 

Kunnskap 

• Kjenne til ulike teknikker og arbeidsformer (studieteknikk) som bidrar til effektiv læring og 

utvikling 

 

Ferdigheter (kan også være generell kompetanse) 

• Kan anvende ulike metoder for læring og utvikling, både alene og i gruppe. 

 


