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3. Endringer fra nåværende versjon 
a. Kodeverket: 
Generelt mener vi det er svært nyttig at ISCED 2011 leverer standard kodeverk for å lette 
harmoniseringen av innsamlet statistikk vedrørende udanningsprogrammer og fullført utdanning 
på et detaljert nivå. Distinksjonene som gjøres er på et detaljnivå som muliggjør omkoding til 
ulike typer analysevariabler. Det er viktig å merke seg at ikke alle koder på tresiffernivå er relevant 
for ulike land. 
 
Det er imidlertid også viktig å merke seg at de tresifrete kodelistene for koding av 
udanningsprogrammer og fullført utdanning ikke er helt like. Tabell 16 på s. 52 – 53 gir en fin 
oversikt over kodeverket for utdanningsprogrammer, med informasjon om korrespondansen til 
ISCED 97 inndelingene. Selv om kodeverket for fullført utdanning presenteres under 
beskrivelsen av hvert ISCED-nivå, savner vi en samlet opplisting også for disse kodene. 
 
Av mer teknisk karakter er det spesielt to forhold vi ønsker å kommentere. Det ene forholdet 
angår bruk av kode 0 som meningsbærende verdi i kodelisten for utdanningsprogrammer, mens 
det andre angår bruk av kode 8 som tredjesiffer i de tilfellene der fullført utdanning og ikke 
fullført utdanning skal inkluderes i samme variabel.  
 
I kodelisten for fullført utdanning er ikke kode 0 brukt som meningsbærende verdi. Vi antar at 
grunnen til dette kan være at en ønsker muligheten til å kunne legge på kode 0 på tresiffernivå, 
dersom det ikke er praktisk mulig å innhente informasjon på dette detaljnivået for enkelte 
kvalifikasjoner eller gjennomførte utdanningsprogram. Prinsippet om å kunne legge til ”trailing 
zeros” brukes f. eks. i forbindelse med koding av yrker i henhold til den fire-sifrete ISCO 
standarden, i de tilfellene der det ikke er mulig å skille et yrke fra andre yrker på 2, 3 eller 4 
siffernivå i ISCO. Dersom en mener at prinsippet med muligheten for å legge til ’trailing zeros’ 
kan være relevant også i forhold til koding av statistikk relatert til utdanningsprogrammer, bør det 
vurderes om meningsbærende siffer med verdien 0 bør erstattes med et annet siffer også i 
kodeverket for utdanningsprogrammer. 
 
Ifølge § 89 regnes personer som har deltatt på et utdanningsprogram uten å gjennomføre 
utdanningen som drop outs, og skal i følge med dette klassifiseres annerledes enn de med fullført 
utdanning. Dersom en enkeltvariabel skal brukes til å kode deltakelse og fullført utdanning 
samtidig, skal en spesifikk kode brukes på det tredje sifferet for å skille ut drop outs. På 
ettsiffernivå skal personen iflg. §97 kodes etter høyeste gjennomførte utdanningsnivå. På 
tresiffernivå skal personen gis kode 8 for å indikere deltakelse på et høyere utdanningsnivå, men 
manglende gjennomføring på dette nivået. Mens andresifferet iflg. eksemplene som gis, viser til 
orientering på det høyeste utdanningsnivået personen har deltatt på, mister vi videre informasjon 
om programmet på tresiffernivå (f. eks. om programmet har en tilstrekkelig lengde til å regnes 
som fullføring av nivået/ tilgang til utdanning på et høyere nivå etc). Hvis dette regnes som viktig 
informasjon å ta vare på, kan et alternativ være å legge til et ekstra siffer på denne typen variabler, 
for å skille ut personer som har deltatt på et program på høyere nivå enn gjennomføringsnivået, 
men uten å gjennomføre utdanningen på dette nivået. 
 
b. Klassifikasjonsenheten 
Klassifikasjonsenheten er fremdeles utdanningsprogrammer. Vi synes det er positivt at ISCED nå 
også sekundært legger til rette for kvalifikasjoner/fullført utdanning, slik det er definert i § 31, 
som en avledet klassifikasjonsenhet. Et felles rammeverk rundt dette kan lette innsamling og en 
harmonisert koding av data om fullført utdanning både på tvers av institusjoner og 
utdanningsprogram. 
 

  












