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Kunnskapsdepartementet 
v/ Toril Johansson 
 
 
Høring - Forslag til nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning - 
høringsfrist 011107 
 
Vi viser til brev av 10.07.07 med invitasjon til å delta i høringen av forslag til nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. 
 
Vox er i det store hele tilfreds med forslaget slik det framkommer i rapporten. Vi ser 
det som spesielt viktig at realkompetansevurdering har fått hensiktsmessig 
behandling i forslaget. 
 
Vi har imidlertid bemerkninger til noen detaljer i forslaget: 
 

1) Definisjon av realkompetanse 
       I vårt arbeid med realkompetanse bruker denne definisjonen 
 Realkompetanse er all kunnskap og alle ferdigheter som er tilegnet gjennom 
 utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller 
 på annen måte.  

 Vi ser som hensiktsmessig å bruke den samme definisjonen på alle nivåer og 
ber derfor om at  en vurderer å endre definisjonen i kap.2.1 Terminologi 
2) Vi mener det forekommer en uheldig bruk begrepet kompetanse i rapporten. 

Det kan virke forvirrende å bruke begrepet slik det for eksempel ser det i siste 
avsnitt s. 3 (og flere steder i rapporten) ”..hvilke kunnskaper, ferdigheter og 
kompetanse som kan forventes….”. Jf. her også definisjonen av kompetanse 
øverst s. 16 ”Kunnskaper, ferdigheter og holdninger i en dynamisk 
kombinasjon”. 

3) Vi er enig i arbeidgruppas konklusjon (s. 23) om at ”holdninger”  er en 
problematisk kategori, men vil foreslå at det arbeides for finne fram til et annet 
begrep enn ”generell kompetanse” som dekkende i denne sammenheng (jf. 
punktet over). 

4) Til slutt en detalj på s. 32 i rapporten: Her står det i andre avsnitt 
 
  ….” Det må videre framgå av studieplanen/programbeskrivelsen 
  og vitnemålet hvordan kunnskapene, ferdighetene og kompetansen 
  som studieprogrammet skal lede fram til, er oppøvd (vår utheving) og, 
der det er 
  relevant, testet.” 
 
 Å legge vekt på hvordan en ferdighet er oppøvd strider mot det 
grunnleggende elementet i rapporten, nemlig at ”kvalifikasjoner beskrives med 
ved læringsutbytte heller enn ved innsatsfaktorer.” (jf. s. 3). Vi foreslår at dette tas 
ut. 
 
 



 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Turid Kjølseth  Åge Hanssen 
direktør  fagsjef 
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