
 

 

 
Unio - Stortingsgt.2, 0158 Oslo.  - Tel: +47 22 70 88 50 - www.unio.no.  

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede 
 

 
       
           
      
       
      
      

    

 
 
Vår saksbehandler:         Kopi til   Vår dato                    Vår referanse           Deres referanse 
Vigdis Olsen       31.10.2007 2007-0077 200600678-/TFS 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi av: Høring - forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning 
 
Det vises til brev av 10.07.07 fra Kunnskapsdepartementet hvor Unio er invitert til å uttale seg om 

forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. 

 

Overordnede kommentarer 

Innledningsvis vil vi bemerke at systemer som bidrar til vurdering av kompetanse og utdanning 

på tvers av landegrense er viktige virkemidler i et stadig mer globalt arbeidsmarked. Aktørene må 

i stadig større grad søke internasjonal samhandling som grunnlag for kunnskapsutviklingen. 

Spørsmålet er hvilken virkning på selve utdanningstekningen, innhold og oppbygging et slik 

rammeverk og de beskrivelser som velges vil ha. Det er viktig å verne om de sentrale 

dannelsesaspekter til høyere utdanning, og sørge for at rammeverket ikke legger bindinger på 

akademias rolle som kritisk aktør med samfunnsmandat å utfordre ”vedtatte sannheter”. 

  

Et annet grunnleggende spørsmål er forholdet mellom real- og formalkompetanse. Rammeverket 

har til hensikt å ytterligere legge til rette for større innslag av realkompetansevurderinger i høyere 

utdanning. Selv om realkompetanse alt i dag er et lovforankret prinsipp for opptak til høyere 

utdanning i Norge, kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til utvidet bruk av realkompetanse som 
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vurderingsgrunnlag. Skal man kunne realkompetansevurderes helt frem til en grad? En slik åpning 

er i så fall med å undergrave de mange læringsprosesser og den kunnskapsbase som følger av 

tillegning av formalkompetanse innen høyere utdanning. Unio vil gå i mot en slik utvikling.   

 

Vi vil også bemerke at utdanningssektoren får et stadig mer komplekst lov- og regelverk som har 

til hensikt å regulere innhold, styring og vurdering. Unio mener at nasjonale rammer, kvalitetskrav 

og styringssystemer er viktige virkemidler, men det er likevel et spørsmål om hvor mange ulike 

systemer sektoren skal reguleres av. For komplekse systemer vil være tids- og ressurskrevende.    

 

En bachelorgrad, mastergrad eller Phd beskrives ved vitnemål/karakterutskrift, ECTS og diploma 

supplement der faginnholdet beskrives og innholdet redegjøres for. I tillegg er det mulig å 

supplere med ytterligere fagbeskrivelser. Dette mener Unio burde gi et tilfredsstillende bilde av 

hva en kandidat med høyere utdanning kan, særlig siden de tre nivåene, bachelor, master og phd 

er anerkjent og innført i Europa. I tillegg vil vi påpeke at kvalifikasjonsrammeverket mister mye 

av sin mening i forhold til profesjonsfagene som har en autorisasjonsordning.  

 

Unio savner en vurdering fra arbeidsgruppen av hvordan en tenker seg rammeverket formelt 

forankret. For utdanning av helsepersonell må kravene knyttes til lov- og forskrift som grunnlag 

for autorisasjon.          

 

Læringsutbytte 

 Unio stiller seg positive til at kvalifikasjonene i høyere utdanning i hovedsak skal beskrives ved 

læringsutbytte heller enn ved innsatsfaktorer. På denne måten vendes fokuset til studentenes og 

den nyutdannedes sluttkompetanse heller enn å standardisere de ulike veiene til slik kompetanse. 

Beskrivelse av læringsutbytte gjør det noe enklere for arbeidsgivere å vurdere den nyutdannedes 

kvalifikasjoner opp mot nødvendige krav i arbeidslivet. Dette er spesielt viktig i 

profesjonsutdanningene. Profesjonsutdanningene i Norge har da også til dels en god tradisjon for å 

beskrive studentenes kvalifikasjoner som læringsutbytte i form av profesjonskrav. For eksempel 

har sykepleierutdanningen i sine rammeplaner etter 2000 operert med de overordnede begrepene 

handlingskompetanse, handlingsberedskap og sluttkompetanse.   

 

Vi vil også legge til at profesjonsutdanningene er ulike. Cand.Theol er for eksempel en 

profesjonsutdanning med kandidatgrad, og har annen varighet enn hovedmønsteret.  
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Det er imidlertid svært viktig at læringsutbyttebeskrivelsene i profesjonsutdanningene ikke alene 

retter seg mot kunnskaper i form av teori og viten. De må i tillegg rette seg mot ferdigheter, det 

vil si mot hvordan en opparbeider håndlag og praktiske ferdigheter som må mestres i yrket, og 

hvordan viten og ferdigheter er sammenvevet i yrkestypiske situasjoner og i møte med 

mennesker. Det er viktig at læringsutbyttebeskrivelsene retter seg mot ulike former for kunnskap 

som gir kompetanse. 

 

Arbeidsgruppen går inn for at læringsutbytte, i henhold til EU-kommisjonens forslag til 

rammeverk for livslang læring (QF), inndeles i kategoriene ”kunnskaper”, ”ferdigheter” og 

”generell kompetanse”. Generell kompetanse bør ifølge arbeidsgruppen (se sammendraget og 

side 23) erstatte kategorien ”holdninger” som blant annet går tilbake til Blooms taksonomi. De 

foreslår videre at kategorien ”holdninger” også blir fjernet fra Forskrift om standarder og kriterier 

for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning.  

 

Unio mener uttrykket ”generell kompetanse” er uklart i seg selv, og at det er uklart hva som er 

forskjellen mellom denne kategorien og de to andre. Kategorien ”generell kompetanse” er et 

upresist uttrykk. En åpenbar fare er at kvalifikasjonsbeskrivelsene som en følge av dette vil 

overbetone de sider ved læringsutbyttet som lettere lar seg måle; det vil si teknisk og kvantitativt 

lett målbare og sammenlignbare elementer, og underbetone læringsutbytte som er vanskeligere å 

måle, som for eksempel holdningsdanning. 

 
Ser man på side 29-31 er det mange elementer av allmenne ferdigheter eller allmenn dannelse eller 

kompetanse som er nevnt i tillegg til holdninger. Disse elementene er allmenne (ikke "generelle" 

som arbeidsgruppen foreslår) i motsetning til de "ferdigheter" som først og fremst er relatert til det 

enkelte spesifikke fag som det utdannes i.  

 

Det virker som om yrkesetiske forhold nesten helt har falt ut i arbeidsgruppens forslag. Dette er 

uheldig, da det kan gi en for svak vektlegging av verdier, etikk og holdninger som er knyttet til de 

enkelte utdanninger. Et alternativ kan være benevnelser  "allmenn dannelse" eller "etikk og 

allmenn kompetanse", og at den etiske kompetansen innarbeides sterkere i beskrivelsene. 

  

Allmenne deskriptorer 
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Forslaget til kvalifikasjonsrammeverk fra departementet med generelle beskrivelser av 

kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse er overordnet fagene. Siden det skal uttrykke 

kvalifikasjoner som gjelder alle fag/emner, vil det måtte bli  lite konkret slik det foreliggende 

forslaget er blitt utformet.  

 

Unio kan vanskelig se hvilken tilleggsverdi en slik generell beskrivelse av læringsutbytte ved hjelp 

av allmenne deskriptorene vil gi, verken i forhold til ordinære studenter, utdanningsinstitusjoner 

eller mulige arbeidsgivere. Når det derimot gjelder livslang læring der vurdering av 

realkompetanse ofte kan bli en del av vurderingen, ser Unio at et kvalifikasjonsrammeverk med 

generelle beskrivelser av kvalifikasjoner kan ha en betydning.   

 

Når det gjelder de enkelte deskriptorene, synes Unio at de beskriver kvalifikasjonene på en måte  

som skiller de ulike gradene fra hverandre og definerer de ulike nivåene.  

 

Mange av kandidatene med høyere utdanning vil havne i undervisningsrelaterte yrker eller 

formidlingsyrker, og Unio etterlyser derfor en deskriptor i 2.syklus som beskriver hvilken 

ferdighet disse kan ha i forhold til formidling/kommunikasjon.  

 

Oppfølging 

Oppgaven med å koordinere et videre utviklingsprosjekt legges til Universitets- og høyskolerådet.   

Unio ser at rådet kan påta seg en organisatorisk rolle for et slik rammeverk på fagnivå, men det 

understrekes at et slikt arbeid må ha bred forankring og sammensetning. Både 

utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere og profesjonsorganisasjonene har interesser i et slikt 

arbeid. Blant annet er Unios forbund engasjert og arbeider med tilsvarende spørsmål på europeisk 

nivå gjennom sine organisasjoner.  

 

 
   
 
 
Vennlig hilsen 
Unio 
 
 
 
Ingjerd Hovdenakk Vigdis Merete Olsen 
Sekretariatsjef Seniorrådgiver 
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