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Kunnskapsdepartementet 
Postboks 8119 Dep  
0032 Oslo        Oslo, 21.09.09 
 
 
 
Hør ingsuttalelse om forslag til endr inger  i forskr ift om opptak til høyere utdanning. 
 
Vi viser til departementets høringsbrev av 24.06.09 
 
  
Generell studiekompetanse 
 
Norsk Lektorlag støtter ikke forslaget om at fullført 2-årig fagskole skal gi generell 
studiekompetanse. Fagskolene er yrkesrettede utdanninger og bør forbli det. Fagskolene 
kan gi spesiell studiekompetanse og dermed danne grunnlag for opptak til høyere 
utdanning innen gitte, aktuelle fagområder, slik ordningen er i dag. Y-veien til høyere 
utdanning må gjerne utvides til flere fagområder, med fagskolene kan ikke fylle rollen 
som studieforberedende utdanninger. Norsk Lekt orlag mener at både elevene som 
enkeltindivider og utdanningssystemet i Norge er tjent med tydelige kvalifikasjonskrav til 
generell studiekompetanse, som blant annet ivaretar fremmedspråkkompetanse. Norsk 
Lektorlag viser til St.meld.35 språkmeldingen Mål og mening kap.7.3.2.6: I 2001 låg det 
føre ei meir omfattande gransking som bygde på innhenta opplysningar om 
pensumlitteraturen på grunnivået innanfor 20 utvalde fag. For kvart fag vart det 
innhenta oppl ysningar frå i gjennomsnitt knapt fem institusjonar, slik at materialet i alt 
omfattar 93 kombinasjonar av fag og lærestad.33 Resultatet viste at det var store 
skilnader mellom tradisjonelle universitetsfag og yrkesutdanningane i høgskulesektoren. 
Yrkesutdanningane hadde gjennomsnittleg i overkant av 90 prosent norskspråkleg 
pensum, medan det gjennomsnittlege prosenttalet for dei tradisjonelle 
universitetsutdanningane var i underkant av 50 prosent. Blant universitetsfaga var det 
mest norskspråkleg pensum i humanistiske fag med 57 prosent i gjennomsnitt, medan 
samfunnsvitskaplege fag hadde 51 prosent norsk pensum og dei naturvitskaplege faga 36 
prosent i gjennomsnitt. 
 
Til §2.2  
Norsk Lektorlag støtter forslaget om at testen i norsk ( Bergenstesten) tilpasses Det 
europeiske rammeverket for språk (CEFR), og at nåværende poengskala dermed erstattes 
av tilbakemeldinger tilpasset CEFR. Norsk Lekt orlag mener det er viktig at man ved 
utbygging av Y-veien sikrer felles standarder og  sørger for likebehandling av 
kandidatene over hele landet. 
 
 
 
Med hilsen 
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Gro Elisabeth Paulsen ( sign)  
Leder  
Norsk Lektorlag 
 


