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HØRINGSINNSPILL  TIL FORSLAG TIL NASJONALT
KVALIFIKASJONSRAMMEVERK  FOR HØYERE  UTDANNING

Utdanning.nc viser til Kunnskapsdepartementets brev 10.07.2007.

Utdanning.nc er positiv til arbeidet med å etablere et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Vi vil
trekke frem rammeverkets ventede betydning i forhold til å gjøre utdanningssystemet mer
forståelig, øke mobiliteten, bidra til mer fleksible læringsveier og på den måten slutte opp om
arbeidet knyttet til livslang læring.

Bakgrunn for innspill
Utdanning.no ønsker det skal være lettere for elever/studenter å vurdere hvilke utdanningsvalg
de skal ta. Samtidig er det etter vår oppfatning også sentralt at man arbeider for å gjøre letter
den overgangen som innenfor noen områder finnes mellom studier og arbeidsliv.

Utdanning.no velger å kommentere punkt 1.2 Kvalifikasjonsrannmeverkets funksjon i utdanning
og arbeidsliv og de tre underpunktene utdanningssektoren, studentene og arbeidslivet. Med
utgangspunkt i dette ønsker vi å skissere forhold vi mener vil være relevant i forhold til
arbeidsgruppens arbeid med punkt 2 overordnede problemstillinger og sentrale å ta hensyn til i
det videre arbeidet utover den presenterte rapporten.

1. Under avsnittet utdanningssektoren, pekes det på at selv om det innen de enkelte
fagmiljøene eksisterer klare formeninger om hva som er relevante krav til de enkelte
utdanningsnivåene, så er disse sjelden formulert på en slik måte at det er mulig å foreta
sammenligninger. Videre berøres fraværet av tydelige målformuleringer innenfor mer
åpne, tradisjonelle universitetsstudier.

2. Under neste avsnitt, studentene, pekes det videre på at et kvalifikasjonsrammeverk vil
virke veiledende ved valg av studium/utdanning, gjennom at de får opplysninger om
hvilken sluttkompetanse de oppnår etter endt studium.

3. Under avsnittet arbeidslivet, fokuseres det på at et rammeverk som tydelig beskriver
kvalifikasjoner og kompetanse, vil være med å gjøre det enklere for arbeidsgivere å
forstå hvilken kompetanse uteksaminerte kandidater sitter på.
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De nevnte tr,: punktene tilhører bakgrunnen for arbeidet med nasjonalt rammeverk for
kvalifikasjoner i høyere utdanning. Utfordringen, slik vi oppfatter den, vil så være å etablere
tydelige mål'ormuleringer innenfor universitets- og høgskolesektorens studietilbud, som godt
kommuniserer ovenfor studentene hva de faktisk velger å utdanne seg til, og som samtidig gjør
det mulig fot arbeidslivet å vurdere hvilken kompetanse ferdig utdannede studenter innehar.
Arbeidsgruppen trekker så frem læringsutbytte som en sentral term, noe som representerer et
supplement til de tradisjonelle læreplanenes fokus på målsetninger for
undervisningen/læringen. Dette mener Utdanning.no er et viktig grep.

Innspill til overordnede problemstillinger og det videre arbeidet med
kvalifikasjonsrammeverket
Arbeidsgruppen problematiserer under avsnittet positive og negative sider ved bruk av
læringsutbyttetermen, detaljnivået i læringsutbyttebeskrivelsene på programnivå innenfor
generelle allmenne, eller såkalte "åpne" studier. Arbeidsgruppen er av den oppfatning at
detaljene hører hjemme i emnebeskrivelsene. Dette er Utdanning.no enig i. Ut i fra vårt ståsted
og utfordringen vi nevnte ovenfor, er vi av den oppfatning at det i tilknytning til det nevnte
studiesegmeritet er særlig viktig at de elementer man velger å legge i termen læringsutbytte,
samsvarer og er relatert til det som vil være ønskelig å legge i fremidige karrierebeskrivelser.
Kunnskapsdepartementet vil i følge statsbudsjettet for 2008 starte arbeidet med en spesifikasjon
for yrkes- og karriereinformasjon.' Ut i fra de utfordringene som arbeidsgruppen skisser i
forhold til bruk av læringsutbyttetermen for den nevnte gruppen av studier, mener vi det er av
stor viktighet at det videre arbeidet med å stimulere til at kvalifikasjonsrammeverket skal få
gjennomslag i studieplaner/programbeskrivelser ved institusjonene, koordineres med det
kommende arbeidet med å etablere en spesifikasjon for yrkes- og karriereinformasjon. Dette for
å sikre at disse to er i henhold til hverandre og at koblingen mellom bruken av
læringsutbyttetermen og karrierebeskrivelser eksplisitt er tilstede.

Etter vår opp-atning, vil en slik koordinering være med på å styrke følgende forhold:

• Styrke arbeidet i forhold til et livslangt læringsperspektiv, gjennom å gjøre det enklere
for blant andre arbeidstakere å sammenligne sin nå-situasjon med en fremtidig
kompetansesituasjon etter for eksempel etter-  eller videreutdanning.

• I tillegg vil en slik tilnærming være viktig fordi man ikke fullt ut kan vite hvor de
fremtidige studentene henter informasjon fra. Starter de med yrket og finner frem til
studie: eller starter de med studiet og vurderer hvilket yrke/karriere de ender opp med?
Med utgangpunkt i bruken av våre studie- og yrkessøk, er vårt inntrykk at dette i mange
tilfeller er to sider av samme sak.

• Jamfø: forventningen til kvalifikasjonsrammeverkets betydning, mener vi også en slik
tilnærming vil bidra til å gjøre utdanningssystemene mer forståelig og gjøre
læringsveiene mer fleksible.

Utdanning.no vil ha forståelse for at arbeidsgruppen per nå vil kunne vurdere vårt innspill som
utenfor sitt mandat. Vi mener likevel det er riktig å presentere denne tematikken på nåværende
tidspunkt, og m den måten komme med et konkret forslag til det videre arbeidet med
kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning.
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Vi vil videre peke på at det ut i fra Utdanning.no's ståsted, vil være viktig at informasjon kan
utveksles elektronisk og at dette skjer automatisk. Dette vil også være av relevans for andre
nettbaserte informasjonstilbud. Vi mener derfor at det i det videre arbeidet med fastsettelsen av
et nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i tilknytning til lov om universiteter og høgskoler av
1. April 200:5, er sentralt at målene for læringsutbytte blir strukturert i et format som muliggjør
sammenligning,  deling,  gjenbruk og utveksling på tvers av læringsinstitusjonene,  gjennom
eksempelvis etableringen av et felles rammeverk for informasjon om læringsmål. For
Utdanning.n,) betyr dette at informasjonen er mulig å distribueres elektronisk gjennom
automatiserte prosesser. Både for studenter, lærere og arbeidsliv er det av avgjørende betydning
at informasjonen er sammenlignbar.

Vi ønsker videre i tilknytning til vårt innspill å peke på SANUs vedtak i sak nr 18/07 21. mai
2007 hvor følgende fremgår:

• SAND ber om at anbud for yrkesbeskrivelse på nett legger opp til en styringsstruktur av
prosjektet som innbefatter etableringen av et styringsutvalg som representerer hele
sekta-en og alle interessenter, for på denne måten sikre at arbeidet skjer med basis i en
åpenhets- og delingskultur.

• SANIJ ber om at retningslinjene som fremgår av Kultur for deling eksplisitt legges til
grunn foranbudet.

• SANIJ ber om at prinsippene i informasjonspolitikk for statsforvaltningen eksplisitt
legge; til grunn for anbudet.

• SANIJ ber om at behovet for en tjenesteorientert arkitektur eksplisitt presiseres, og at
man legger opp til flerbruk av informasjonen, uten at dette skal medføre ekstra
kostnader for eventuelle brukere av informasjonen.2
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Avsluttende bemerkninger
Med utgangspunkt i vårt forslag, stiller vi oss bak arbeidsgruppens utsagn om at det vil være
behov for er, samordnet innsats i sektoren. Vi er også av den oppfatning at det vil være naturlig
å følge arbeidsgruppens forlag om at Universitets- og høgkolerådet får i oppgave å koordinere
dette arbeidet. For at kvalifikasjonsrammeverket skal få ønsket effekt, er det som
arbeidsgruppen er inne på, viktig å simulere til at kvalifikasjonsrammeverket raskt får
gjennomslag i studieplaner/programbeskrivelser ved institusjonene. Dette arbeidet bør
påbegynnes ;å raskt som mulig, da vi ser for oss at dette vil kunne være tidkrevende. Vi håper
også at vårt innspill kan bidra til at man også ser behovet for en bred konsultasjonsprosses også
i dette arbeicet.

Vennlig hilsen

direktør
r

Andre Løvik
rådgiver
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