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HØRINGSUTTALELSE – NASJONAL KVALIFIKASJONSRAMMEVERK FOR 
HØYERE UTDANNING 
 
Vi viser til høringsbrev datert 10.7. 2007, og benytter ellers denne anledningen til å takke for 
at vi har fått delta i referansegruppen. 
 
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) ser svært positivt på 
arbeidet med et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Vi ser det som 
viktig at Norge følger opp forpliktelsen om nasjonale rammeverk, og vi oppfatter dette 
rammeverket som et nyttig verktøy i arbeidet for kvalitet og kvalitetsutvikling i det 
internasjonale utdanningssamarbeidet. Å beskrive læringsutbyttet heller enn innsatsfaktorene 
kan bli et godt bidrag i anstrengelsene for å lage egnede sammenlikningsgrunnlag landene 
imellom. 
 
NFF ser positivt på at rammeverket skal bli et middel til ”å sette mangfold i system” (side 6), 
og vi tror det kan bli et nyttig informasjonsverktøy for å beskrive nivåer og grader i 
utdanningssystemet. 
 
Fagskoleutdanning 
Vi ønsker å peke på det forhold at fagskoleutdanning ikke er tatt med i rammeverket. En 
omfattende studie i 35 land i Europa (som det vises til i rapporten fra arbeidsgruppa) 
konkluderer blant annet med at fagskoleutdanning gir viktige bidrag til å utvikle livslang 
læring, og at dette i stor grad er fleksible utdanninger som er i stand til å tilfredsstille 
behovene i et arbeidsmarked i endring og studentenes valg og interesser (s. 7).  Med den 
betydning fagskoleutdanning har i de fleste land, ville vi se det som ønskelig at den blir tatt 
inn i det nasjonale rammeverket så snart som mulig, uten å vente til det eventuelt skal lages et 
rammeverk for alle nivåene i utdanningssystemet. Vi mener det bør vurderes om godkjent 
fagskoleutdanning skal tas med i rammeverket allerede nå. Det er viktig å få et nasjonalt 
rammeverk som kan fungere godt for arbeidslivet, og da mener vi at fagskoleutdanningen er 
sentral. Vi deltar gjerne i referansegruppen i det prosjektet som skal utarbeide forslag til 
nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for fag- og yrkesutdanningen, samt vurdere videre 
utvikling av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) og utarbeide 
forslag til videre strategi. 
 
Etter- og videreutdanning 
Slik rammeverket er bygd opp, er det underordnet hvordan kunnskapene, ferdighetene og 
kompetansen er ervervet. Kvalifikasjonsrammeverket legger til rette for livslang læring og 
fleksibilitet i utdanningssystemet ved å bidra til at det forventede læringsutbyttet av formelle  
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kvalifikasjoner beskrives så presist som mulig. Dermed blir det lettere å måle kompetanse 
ervervet på andre måter opp mot de formelle kravene (s.25 med fortsettelse på s. 26). Dette 
ser vi som svært positivt. Vi kan likevel ikke se at det er grundig vurdert hvordan etter- og 
videreutdanning innpasses i rammeverket, og hvordan den enkelte voksne skal kunne plassere 
seg eller bli innplassert i rammeverket. Med den omfattende utvikling av kvalifikasjoner som 
skjer i den yrkesaktive befolkningen, ser NFF dette som et svært vesentlig punkt å få 
synliggjort i rammeverket, og dessuten få klargjort hvordan realkompetanse skal vurderes i 
denne sammenheng.  
 
Spørsmål omkring ”holdbarhet” i den enkelte utdanning bør kanskje også problematiseres. 
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