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1.1 Norsk sammendrag 

Fremvekst av Nasjonalt kvalifikasjonsramme-

verk for livslang læring og Europeisk kvalifika-

sjonsrammeverket for livslang læring  

Bologna-prosessen er betegnelsen på et samar-

beid om høyere utdanning i Europa som ble etab-

lert i 1999. I 2005 ble et overordnet europeisk kva-

lifikasjonsrammeverk for høyere utdanning vedtatt 

– det såkalte Bologna-rammeverket, the European 

Higher Education Area (AHEA).1 Rammeverket 

skulle bestå av læringsutbyttebeskrivelser for de 

tre hovednivåene i høyere utdanning; bachelor-, 

master- og Ph.d.-nivå. Det ble åpnet for at landene 

i nasjonal sammenheng kunne ha såkalte «inter-

mediate qualifications» innenfor hvert av de tre 

hovednivåene. Deltakerlandene forpliktet seg sam-

tidig til å utarbeide og innføre nasjonale kvalifika-

sjonsrammeverk for høyere utdanning i sine 

respektive land (Kunnskapsdepartementet 2011).2  

 

I april 20083 vedtok EUs organer at det skulle etab-

leres et europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livs-

lang læring, European Qualifikations Framework 

for lifelong learning (EQF). Hensikten var at det 

europeiske rammeverket skulle gi en overordnet 

ramme som enkeltlands nasjonale kvalifikasjoner 

skulle henvises til.  

 

Norge startet arbeidet med å utarbeide et nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning i 

2005. Arbeidet med å utarbeide et nasjonalt kvali-

fikasjonsrammeverk for livslang læring, som også 

inkluderte de øvrige utdanningsnivåene, ble satt i 

gang i 2006. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 

                                                      
1 http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=65 og 

http://www.ehea.info/Uploads/QF/050520_Framework_qualification
s.pdf.  
2http://www.ehea.info/Uploads/QF/050520_Bergen_Communique.p

df 
3http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/

vocational_training/c11104_en.htm 

livslang læring ble fastsatt i desember 2011. 

Rammeverket omfatter formelt godkjente kvalifika-

sjoner. Kunnskapsdepartementets arbeid med å se 

nærmere på mulighetene for også å innplassere 

kvalifikasjoner utenfor det formelle utdanningssys-

temet ble påstartet i 2012. Det foreligger også en 

rapport som omhandler henvisningen av nivåene i 

det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket til det 

europeiske kvalifikasjonsrammeverket. Rapporten 

er per april 2013 til behandling i Kunnskapsdepar-

tementet. Det tas sikte på at rapporten skal over-

sendes Europakommisjonen i 2013/2014. 

 

Kvalifikasjonsrammeverkene skal bidra til å frem-

me mobilitet av studenter og arbeidstakere, ved at 

det blir lettere for den enkelte å vise til hvilke kvali-

fikasjoner de har, både nasjonalt og i andre land.4 

Samtidig skal rammeverket gjøre det enklere for 

arbeidsgivere å forstå profilen, innholdet og rele-

vansen av den enkeltes kvalifikasjoner i arbeids-

markedet. Tilrettelegging av gjennomsiktighet og 

mobilitet skal videre fremme livslang læring. Kvali-

fikasjonsrammeverkene skal også bidra til å styrke 

kvaliteten i de nasjonale utdanningssystemene, 

blant annet ved at landene stimuleres til å etablere 

gode kvalitetssikringssystemer.  

 

 

Sentrale problemstillinger for det videre arbei-

det 

I denne rapporten gis det et bilde av den ikke-

formelle opplæringsaktiviteten på norske arbeids-

plasser, som kort fortalt viser at det er stor opplæ-

ringsaktivitet i norsk arbeidsliv. Bare en liten del av 

opplæringen gis gjennom det formelle utdannings-

systemet.  

 

                                                      
4http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/

vocational_training/c11104_en.htm  
og  
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm 
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Samtidig sier en relativt stor andel av arbeidsgi-

verne at de har behov for å kunne formelt god-

kjenne opplæringen som tilbys de ansatte. Det er 

imidlertid en del forhold som tyder på at arbeidsgi-

verne har lite bevissthet rundt hva dette vil inne-

bære og kreve, for eksempel med tanke på opplæ-

ringens organisering, struktur, formalisering, do-

kumentasjon og kvalitetssikring.      

 

I Norge finnes det tre måter å formelt anerkjenne 

kompetanser oppnådd utenfor det formelle utdan-

ningssystemet på (se kapittel 5). Disse ordningene 

er både lite kjent og lite anvendt på norske ar-

beidsplasser. Det er flere forhold som tilsier ord-

ningene ikke er tilpasset det å skulle anerkjenne 

ikke-formell kompetanse tilegnet utenfor det for-

melle utdanningssystemet, for eksempel på ar-

beidsplassen. Denne vurderingen avhenger imid-

lertid av hva som egentlig menes når det i Nasjo-

nalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 

står at livslang lærings-perspektivet skal ivaretas 

og at det skal sees nærmere på mulighetene for å 

åpne kvalifikasjonsrammeverket ytterligere for kva-

lifikasjoner utenfor det formelle utdanningssyste-

met.  

 

Slik vi ser det, er det tre klare implikasjoner av de 

ovennevnte forhold.  

 

Før man kan vurdere om dagens ordninger for 

formell anerkjennelse av ikke-formelle kompetan-

ser underbygger en eventuell målsetning om å ink-

ludere kvalifikasjoner utenfor det formelle utdan-

ningssystemet i det nasjonale kvalifikasjonsram-

meverket, må det klargjøres hva som menes med 

at kvalifikasjoner utenfor det formelle utdannings-

systemet skal inkluderes. For å kunne vurdere vir-

kemidlene, må målet først defineres. Når målet er 

klargjort, vil det også være enklere å etablere god-

kjenningsordninger som har legitimitet. Dette har 

også betydning for tilliten og anerkjennelsen av det 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.  

Hvis man legger til grunn en forståelse av at det 

skal være en «snever» inngang, og at bare ikke-

formelle kvalifikasjoner som tilsvarer formelle kvali-

fikasjoner skal innplasseres, kan dagens ordninger 

kanskje sies å være tilstrekkelige. Er hensikten 

derimot å skulle inkludere ikke-formelle kvalifika-

sjoner i bredere forstand, vurderer vi at ordningene 

er lite egnet for å anerkjenne ikke-formelle kompe-

tanser.  

 

For det andre vil det være behov for å foreta en 

vurdering av hvilke krav og kriterier som på en best 

måte kan ivareta forhold som faglighet og kvalitet 

når formell anerkjennelse av ikke-formelle kompe-

tanser skal vurderes.  

 

For det tredje må arbeidsgiverne gjøre et arbeid 

med å «formalisere» opplæringen som tilbys de 

ansatte, slik at grunnlaget for å kunne vurdere of-

fentlig anerkjennelse av den ikke-formelle kompe-

tansen blir styrket.  

 

På bakgrunn av intervjuene vi har gjennomført 

med organisasjonene i arbeidslivet, virker det ikke 

som at det er innarbeidet en tilstrekkelig felles for-

ståelse av at kvalifikasjonsrammeverket og dets 

nivåer kun sier noe om læringsutbyttet, ikke hvilket 

fagområde kvalifikasjonene kan knyttes til, innsats-

faktorer eller andre nærliggende forhold.  

 

At kvalifikasjonsrammeverket beskriver kvalifika-

sjoner gjennom læringsutbytte er en styrke med 

tanke på å skulle inkludere kvalifikasjoner utenfor 

det formelle utdanningssystemet i det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket. Dette gjør det mulig å 

innplassere kvalifikasjoner tilegnet i og utenfor det 

formelle utdanningssystemet i ett og samme sys-

tem.  
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Det kan på den andre side være utfordrende å 

endre et innarbeidet tankesett, der man tradisjonelt 

har forholdt seg til kvalifikasjoner gjennom innsats-

faktorer og fagområder.  

 

Slik vi ser det, er det i tillegg en relativt teoretisk og 

krevende øvelse å skulle skille mellom læringsut-

bytte og innsatsfaktorer. Det at læringsutbyttet per 

nivå ikke skal knyttes til hvilket fagområde en kvali-

fikasjon springer ut fra, eller til hvor kvalifikasjonen 

er oppnådd, samtidig med at nivåene i kvalifika-

sjonsrammeverket er tett knyttet til strukturen i det 

formelle utdanningssystemet, er et annet komplise-

rende element.   

 

De ovennevnte utfordringene virker å komme enda 

tydeligere til syne når man nå skal se på mulighet-

ene for også å innplasseres kvalifikasjoner utenfor 

det formelle utdanningssystemet i det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket. 

 

Det kan virke som om både nasjonale utdan-

ningsmyndigheter og EU har en utfordring i å 

kommunisere hva det enkelte nivå sier noe om, og 

denne utfordringen vil bli større ved en innlemmel-

se av kvalifikasjoner utenfor det formelle utdan-

ningssystemet.  

 

Å avklare hva som menes med at kvalifikasjoner 

utenfor det formelle utdanningssystemet skal in-

kluderes i det nasjonale kvalifikasjonsrammever-

ket, og å etablere en felles forståelse av hva kvali-

fikasjonsrammeverket sier noe om, handler om å 

skape en felles referanseramme og like forvent-

ninger for alle relevante interessenter.  

 

 

 

 

Få europeiske land inkluderer kvalifikasjoner 

utenfor det formelle utdanningssystemet i sine 

kvalifikasjonsrammeverk 

I europeisk sammenheng er det på nåværende 

tidspunkt få av landenes nasjonale kvalifikasjons-

rammeverk som inkluderer kvalifikasjoner oppnådd 

utenfor det formelle utdanningssystemet.   

Det er imidlertid flere land som har iverksatt et ar-

beid for å anerkjenne ikke-formelle kompetanser, 

og med å inkludere, eller på annen måte relatere, 

ikke-formelle kvalifikasjoner i de nasjonale kvalifi-

kasjonsrammeverkene.   

 

Der det allerede finnes adgang til å knytte kvalifi-

kasjoner utenfor det formelle utdanningssystemet 

til de nasjonale kvalifikasjonsrammeverkene, skjer 

dette oftest gjennom realkompetansevurdering av 

den enkeltes kompetanse. Kompetansen vurderes 

da opp mot krav og kriterier for utdanninger innen 

det formelle utdanningssystemet.  

 

I Nederland, hvor det finnes en stor privat sektor 

for etter- og videreutdanning av voksne, har det for 

eksempel siden 2012 vært mulig for utdanningstil-

bydere utenfor det formelle utdanningssystemet å 

knytte deres utdanninger til det nasjonale kvalifika-

sjonsrammeverket. Forut for at utdanningene skal 

kunne innplasseres i kvalifikasjonsrammeverket, 

foreligger det en prosess for å få formelt anerkjent 

utdanningsinstitusjonene, etterfulgt av en kvalifise-

ring, slik at kvalifikasjonene innplasseres på riktig 

nivå i rammeverket.   

 

Danmark har i første omgang valgt ikke å innplas-

sere kvalifikasjoner utenfor det formelle utdan-

ningssystemet i sitt nasjonale kvalifikasjonsram-

meverk. Det er imidlertid igangsatt en prosess for å 

kartlegge omfanget av utdanninger utenfor det 

formelle utdanningssystemet, samt for å se på be-

hovet for å inkludere disse i det nasjonale kvalifi-

kasjonsrammeverket.  
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Internasjonale kvalifikasjoner er en utfordring  

Med internasjonale kvalifikasjoner menes kvalifika-

sjoner som tildeles av ikke-offentlige aktører, og 

hvor den samme kvalifikasjonen tildeles parallelt i 

forskjellige land. Internasjonale kvalifikasjoner kan 

for eksempel tildeles av multinasjonale bedrifter, 

internasjonale organisasjoner eller bransjeorgani-

sasjoner.  

 

Det er vanskelig å få et klart bilde av utviklingen 

innen dette feltet, da det ikke koordineres av sent-

rale aktører. Nøkkelpersoner som vi har intervjuet, 

tror imidlertid at anvendelsen av internasjonale 

kvalifikasjoner vil øke de neste fem til ti årene. Det-

te blir forklart med at hvis EU-/EØS-landene i de 

kommende årene i økende grad inkluderer ikke-

formelle kvalifikasjoner i deres nasjonale kvalifika-

sjonsrammeverk, vil det å tilby internasjonale kvali-

fikasjoner fremstå som attraktivt, da kvalifikasjone-

ne vil kunne innplasseres i kvalifikasjonsramme-

verkene, forutsatt at kompetansene anerkjennes 

formelt.  

 

Irland og Skottland har allerede begynt arbeidet 

med å innplassere internasjonale kvalifikasjoner i 

sine nasjonale kvalifikasjonsrammeverk.  

 

Hovedutfordringen med å håndtere de internasjo-

nale kvalifikasjonene er å sikre at disse innplasse-

res på tilsvarende nivå i forskjellige lands kvalifika-

sjonsrammeverk/sikre en ensrettet innplassering i 

det europeiske kvalifikasjonsrammeverket.  

 

 

 

 

 

 

1.2 Executive summary 

The emergence of The National Qualifications 

Framework of lifelong learning and The Euro-

pean Qualifications Framework of lifelong 

learning 

The Bologna Process is a series of ministerial 

meetings which was established in 1999. The 

overarching aim of the process is to create a Euro-

pean Higher Education Area (EHEA) and in 2005 a 

European qualifications framework for higher edu-

cation was adopted. This framework - the so called 

Bologna Qualifications Framework - compromises 

three cycles and encompasses all the qualifica-

tions in the higher education system through de-

scribing the expected learning outcomes for a giv-

en qualification. The participating countries 

pledged at the time to prepare and implement na-

tional qualifications frameworks for higher educa-

tion in line with the overarching framework in the 

EHEA.   

 

In April 2008 the European Parliament and the 

Council adopted the establishing of the European 

Qualifications Framework for lifelong learning 

(EQF). The framework should cover all educational 

cycles, vocational training and qualifications. The 

EQF should pose an overarching framework which 

the member states qualifications should refer to.    

 

Norway started the preparation of a national quali-

fications framework for higher education in 2005. 

Efforts to develop The National Qualifications 

Framework of lifelong learning (NKR) were 

launched in 2006, and the framework was deter-

mined in December 2011. The NKR includes for-

mally recognised qualifications. The Norwegian 

Ministry of Education and Research’s efforts to 

examine the possibilities to also include qualifica-

tions outside the formal education system was 

commenced in 2012.  
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The qualifications frameworks aim to promote mo-

bility of students and workers by making it easier to 

for individuals to communicate the relevant infor-

mation concerning their qualifications. Further, the 

frameworks are meant to make it easier for em-

ployers to understand the profile, content and rele-

vance of the individual’s qualifications in the labour 

market. Finally, by encouraging establishment of 

good quality assurance systems the qualifications 

frameworks should help to improve the quality of 

national educations systems.   

 

 

Key issues 

This report provides an overview of the non-formal 

education activities in Norwegian workplaces. Our 

findings show that there is a large offer of such 

educations in Norway. Only a small part of the 

training offered to the employees is provided 

through the formal education system.   

 

A relatively large proportion of the employers ex-

press that they have a need to formally approve 

the non-formal education that is offered to the em-

ployees. Among the employers, we find at the 

same time a weak awareness of key factors, re-

garding organisation, structure, formalisation, doc-

umentation and quality of the non-formal educa-

tion.      

 

In Norway there are currently three ways to formal-

ly recognise non-formal qualifications, but these 

schemes are little known and seldom applied. Fur-

ther, several factors indicate that these schemes 

are not adjusted to recognise qualifications 

achieved outside the formal education system. 

This assessment, however, depends on what is 

meant, when it in the NKR is stated that the life-

long learning perspective must be maintained, and 

that the Norwegian Ministry of Education and Re-

search will examine the possibilities to refer non-

formal qualifications to the framework.  

 

As we see it, there are three implications of the 

factors mentioned above. 

 

Before one can consider to what degree the three 

ways of recognition are supporting an eventual 

inclusion of non-formal qualifications to the NKR, 

one has to define whether the entrance of non-

formal qualifications should be “narrow” or “wide”. 

If the purpose is to include non-formal qualifica-

tions in a broader meaning, our view is that the 

existing ways of recognising non-formal qualifica-

tions are less appropriate.  

 

Secondly, there will be a need to assess which 

requirements and criteria that in the best way will 

ensure professionalism and quality when evaluat-

ing formal recognition of non-formal qualifications.    

 

Finally, the employers must make an effort to “for-

malise” the training offered to the employees so 

that the basis for assessing a formal recognition of 

the non-formal education is strengthened.       

  

Based on our interviews with the labour and em-

ployers’ organisations, it seems to us that there is 

a lack of common understanding regarding the 

NKR. Further, the levels of the framework only de-

scribe qualifications through learning outcomes, 

not the discipline to which the qualifications can be 

linked to, input factors or other related issues.  

 

On the one hand, describing qualifications through 

learning outcomes is positive, considering the in-

clusion of non-formal qualifications to the NKR. 

This makes it possible to refer formal and non-

formal qualifications into the same qualifications 

framework.    
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On the other hand, it may be challenging to alter 

an established mindset, which has traditionally 

been related to qualifications through input factors, 

not learning outcomes. In addition, distinguishing 

input factors from learning outcome is a relatively 

demanding exercise.  

 

The challenges mentioned above seem to be even 

more apparent when looking at the possibilities of 

implementing non-formal qualifications into the 

NKR. It would appear that the Norwegian educa-

tion authorities and the EU have a challenge in 

communicating the content of the levels in the 

qualifications frameworks.  

 

Establishing a common understanding of the con-

tent of the qualifications frameworks is important 

for the consolidation of a common frame of refer-

ence, and to establish the same expectations for 

all relevant stakeholders.   

 

 

Few European countries includes non-formal 

qualifications to their qualifications frame-

works 

At present, there are few European countries that 

include non-formal qualifications into their national 

qualifications frameworks. However, there are 

several countries that have started a process to 

recognise non-formal qualifications, and to include 

non-formal qualifications in the national qualifica-

tions framework.  

 

In countries already including non-formal qualifica-

tions this mostly happens through recognition of 

prior learning. In these cases the competenc-

es/skills are assessed against requirements and 

criteria for education within the formal education 

system.       

 

In the Netherlands, providers of non-formal educa-

tions have the opportunity to link their educations 

to the national qualifications framework. This im-

plies that the educational institutions are formally 

recognised, and that the qualifications are qualified 

for a certain level in the qualifications framework.   

 

Denmark has initially chosen not to include non-

formal qualifications in their national qualifications 

framework. However, it is commenced a mapping 

to examine the extent of non-formal education ac-

tivity and the need to/the demand for an inclusion 

of non-formal qualifications in the qualifications 

framework.  

 

 

International qualifications – a challenge 

“International qualifications” can be understood as 

qualifications awarded at international level, out-

side the jurisdiction of national authorities. These 

qualifications are awarded by a wide range of bod-

ies, organisations and companies addressing vari-

ous purposes. What unites this variety of qualifica-

tions is that they are not restricted to a particular 

national system or territory. 

 

Key informants we have interviewed believe that 

the use of international qualifications will increase 

the next decade. If the European countries in-

creasingly open their qualification frameworks to 

non-formal qualifications, this also means that in-

ternational qualifications can be included. Ireland 

and Scotland has already begun referring interna-

tional qualifications to their national qualifications 

frameworks.  

 

The main challenge with international qualifications 

is to control that the qualifications are being re-

ferred to corresponding levels in different national 

frameworks/to ensure a uniform placement in the 

EQF. 
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Kunnskapsdepartementet fastsatte Nasjonalt kvali-

fikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) 15. 

desember 2011. Kvalifikasjonsrammeverket tar 

utgangspunkt i det formelle utdanningssystem i 

Norge, ved å beskrive kvalifikasjoner ut fra læ-

ringsutbytte og hva man faktisk skal kunne etter å 

ha tilegnet seg en bestemt utdanning. Kvalifika-

sjonsrammeverket beskriver med andre ord ikke 

innsatsfaktorer, som utdanningens lengde, pen-

sum og så videre.  

 

I forlengelsen av arbeidet som er gjort med å etab-

lere det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, øns-

ker Kunnskapsdepartementet å se nærmere på 

muligheten for også å innplasseres kvalifikasjoner 

som er oppnådd utenfor det formelle utdannings-

systemet i det nasjonale kvalifikasjonsrammever-

ket. 

 

På denne bakgrunn har DAMVAD fått i oppdrag å 

gjennomføre en kartlegging av kompetanser som 

ikke er en del av det offentlige utdanningssyste-

met, med særlig vektlegging av opplæring som 

finner sted på norske arbeidsplasser.  

 

Med dette som utgangspunkt, tar dette prosjektet 

utgangspunkt i den ikke-formelle opplæringen som 

finner sted i norske bedrifter, men også offentlige 

virksomheter og ideelle organisasjoner. Med ikke-

formell opplæring mener vi organisert læring som 

tilbys ansatte på norske arbeidsplasser, men som 

ikke fører frem til offentlig godkjent dokumentasjon 

eller formelt anerkjente kvalifikasjoner.     

 

I kartleggingen vil vi blant annet se på i hvilken 

grad norske bedrifter, offentlige virksomheter og 

ideelle organisasjoner tilbyr sine ansatte opplæ-

ring, om det finnes læringsutbyttebeskrivelser og 

kvalitetssikringssystemer, samt om arbeidsgivere 

ser behovet for et nasjonalt kvalifikasjonsramme-

verk.  

Sentrale problemstillinger som tas opp i rapporten 

er i hvilken grad det er mulig å ivareta kvalifikasjo-

ner utenfor det formelle utdanningssystemet i et 

kvalifikasjonsrammeverk som baserer seg på det 

formelle utdanningssystemet. Vi ser også på hvilke 

ordninger som finnes per i dag for å kunne formelt 

anerkjenne kompetanser som er oppnådd utenfor 

det formelle utdanningssystemet, slik at disse kan 

innplasseres i det nasjonale kvalifikasjonsramme-

verket. Herunder foretar vi en vurdering av i hvil-

ken grad anerkjennelsesordningene kan sies å 

ivareta eller legge til rette for at ikke-formelle kom-

petanser faktisk kan formelt anerkjennes og slik 

innplasseres i det nasjonale kvalifikasjonsramme-

verket.    

 

Vi tar utgangspunkt i at Nasjonalt kvalifikasjons-

rammeverk for livslang læring er fastsatt, og vil 

derfor ikke komme inn på en drøfting av selve 

oppbyggingen og nivåinndelingen av kvalifika-

sjonsrammeverket som sådan.    

 

Som del av prosjektet har vi også innhentet infor-

masjon om hva som er gjort av tilsvarende arbeid i 

et utvalg av andre europeiske land. Vi ser her på 

hvilke muligheter som finnes i ulike europeiske 

land for å formelt anerkjenne kompetanser opp-

nådd utenfor det formelle utdanningssystemet, slik 

at kvalifikasjonene kan inkluderes i de respektive 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverkene. Videre ser 

vi spesielt nærmere på utviklingen i Nederland, 

Irland og Danmark, da disse landene har iverksatt 

et arbeid med å inkludere kvalifikasjoner som er 

oppnådd utenfor det formelle utdanningssystemet 

til sine nasjonale kvalifikasjonsrammeverk.  

 

Til slutt ser vi nærmere på utviklingen av anven-

delsen av internasjonale kvalifikasjoner. Interna-

sjonale kvalifikasjoner gis gjennom opplæring og 

utdanning som tilbys i mer enn ett land, av aktører 

utenfor det formelle utdanningssystemet.   

2 Innledning 
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Datainnhentingen i prosjektet har bestått av føl-

gende elementer:  

 

 Spørreundersøkelse blant et representativt, 

tilfeldig utvalg av norske bedrifter (525 besva-

relser).  

 Spørreundersøkelse blant et mindre antall til-

feldig utvalgte offentlige virksomheter og ideel-

le organisasjoner. Spørreundersøkelsen ble 

sendt ut til 50 virksomheter og 50 organisasjo-

ner. Svarprosenten er på 52 prosent. 

 Dybdeintervjuer med representanter fra sentra-

le arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, 

herunder bransjeorganisasjoner (totalt ti interv-

juer). 

 Dybdeintervjuer med forskere, embetsmenn og 

nasjonale eksperter fra et utvalg av europeiske 

land, samt med representanter fra multinasjo-

nale selskaper (totalt 16 intervjuer). 

 Dokumentanalyse av litteratur som omtaler 

ulike europeiske lands arbeid med sine nasjo-

nale kvalifikasjonsrammeverk. Her har vi også 

sett på det som finnes av litteratur om lande-

nes arbeid med å anerkjenne og inkludere ik-

ke-formelle kompetanser/kvalifikasjoner i de 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverkene. I tillegg 

har vi sett på tilgjengelig informasjon om ar-

beidet som er gjort med å referere de nasjona-

le rammeverkene til det europeiske kvalifika-

sjonsrammeverket.    
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Økonomiske omstillinger har i lang tid vært et 

gjennomgående tema i utviklede økonomier, og 

enkelte forhold tilsier at endringshastigheten har 

økt vesentlig de siste tiårene. I 1991 ble World Wi-

de Web etablert og Sovjetunionen ble borte. I løpet 

av de neste tiår ble Kina og India med i Verdens 

handelsorganisasjon og tok med dette del i inter-

nasjonal arbeidsdeling på en helt ny måte. Kombi-

nasjonen av en teknologisk revolusjon og drama-

tisk endrede politiske maktforhold og markedsfor-

hold har bidratt til store økonomiske forandringer i 

de fleste land i verden.    

 

Endringene slår tydelig ut både på et overordnet 

nasjonaløkonomisk nivå og for enkeltmenneskets 

valg av utdanning og yrke. Dagens arbeidsmarked 

er mer spesialisert og konkurranseutsatt enn tidli-

gere, både nasjonalt og globalt. 

 

Dette har ført til at kravene til kompetanse øker og 

er stadig i endring. En implikasjon av dette er at 

det er behov for og stilles krav til at den enkelte er 

faglig oppdatert, både som følge av omstillinger på 

arbeidsplassen og strukturendringer i arbeids- og 

næringslivet.  

 

EUs strategi for konkurranseevne og vekst fra 

2000, den såkalte Lisboa-strategien, må sees i lys 

av utviklingen som beskrevet over. Lisboa-

strategiens opprinnelige målsetning var å gjøre 

Europa til den mest konkurransedyktige, kunn-

skapsbaserte og dynamiske økonomien i verden 

innen 2010. Livslang læring var identifisert som en 

av nøkkelfaktorene for å nå strategiens målset-

ning. I 2010 vedtok EU en oppfølging av Lisboa-

strategien; Europa 2020-strategien. Også her var 

utdanning og livslang læring en av grunnpilarene. I 

2007 ble samtidig EUs utdanningsprogrammer 

samlet i EUs program for livslang læring, 2007-

2013. Programmet skal fremme økt utveksling, 

samarbeid og mobilitet mellom utdanningssyste-

mene i Europa. Programmet ble innlemmet i EØS-

avtalen i juni 2007.  

 

De samfunnsmessige endringene og EUs arbeid 

for å fremme livslang læring kan sies å ha medvir-

ket til at norske arbeidsgivere de senere tiårene 

har utviklet et omfattende opplæringstilbud for sine 

ansatte, i takt med at ansattes etterspørsel etter 

slik opplæring også har økt.  

 

Enkeltindividets etterspørsel etter mer kompetanse 

og formell utdanning har vært økende over lang 

tid. Da de aller fleste elevene i Norge som går ut 

av 10. trinn starter i videregående opplæring, kan 

man si at det i dag er slik at «alle» har videregåen-

de opplæring. Høsten 2012 var det om lag 257 000 

deltakere i videregående opplæring totalt og det 

har vært en jevn økning over tid (SSB). På samme 

tidspunkt hadde rundt 29 prosent av befolkningen 

som var 16 år eller eldre universitets- eller høgsko-

leutdanning, og dette var en økning på sju prosent 

fra 2000 (SSB).5  

 

Samtidig som flere etterspør kompetansehevende 

tiltak i regi av arbeidsgiver, er det også slik at ar-

beidsgiver selv har et voksende behov for at de 

ansatte til enhver tid har relevant og oppdatert 

kompetanse. Folks arbeidsplass er et sted hvor 

man venter å finne høy grad av kompetanseetter-

spørsel, og resultater fra ulike lærevilkårsmonitorer 

viser at arbeidstakere ser på arbeidsplassen som 

den viktigste læringsarenaen. Blant sysselsatte i 

2010 deltok 46,5 prosent av arbeidsstyrken på 

kurs og i annen opplæring (Nyen, T. 2005, Wiborg, 

Ø. m.fl. 2011).6 

 

                                                      
5 Publisering juni 2012: 

http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/utniv 
6 Fra 2010 til 2009 sank andelen av arbeidsstyrken som deltok på 

kurs/annen opplæring med nesten 5 prosentpoeng. Nedgangen er 
den andre på to år. Når hele perioden fra 2003 til 2010 tas i betrakt-
ning, er likevel hovedbildet at lærevilkårene i arbeidslivet er relativt 
stabile (Wiborg, Ø. m.fl. 2011). 

3 Fremvekst av kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring  
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Beskrivelsen av fremveksten av opplæringstilbudet 

og av etterspørselen etter opplæring i arbeidslivet, 

gjenspeiles også i informasjonen vi innhentet i in-

tervjuene våre med organisasjonene i arbeidslivet.  

 

I dette kapittelet vil det gjøres rede for fremveksten 

av Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for 

livslang læring og Nasjonalt kvalifikasjonsramme-

verket for livslang læring.  

 

 

3.1 Hva er en kvalifikasjon? 

Før vi går nærmere inn på beskrivelsen av frem-

veksten av det europeiske og det nasjonale kvalifi-

kasjonsrammeverket, kan det være hensiktsmes-

sig å si noe om hva som menes med begrepene 

«kvalifikasjon» og «kompetanse».  

 

 

 

Når man snakker om opplæring og utdanning, for-

bindes dette ofte med det formelle, offentlig god-

kjente utdanningstilbudet, fra grunnskole og vide-

regående skole, til fagskoler og høgskoler og uni-

versiteter. Mye læring og opplæring finner imidler-

tid også sted utenfor det formelle utdanningssys-

temet gjennom det som betegnes som uformell- 

eller ikke-formell læring (Kunnskapsdepartementet 

2011).  

 

OECD definerer formell-, uformell- og ikke formell 

læring som følgende:7 

 

 Formell læring omfatter organisert og strukturert 

opplæring, med et klart læringsmål om at den 

enkelte skal oppnå en definert kunnskap, 

ferdighet og/eller kompetanse. Slik opplæring  

kan både være i regi av arbeidsplassen og/eller 

                                                      
7http://www.oecd.org/education/highereducationanda
dultlearning/recognitionofnon-
formalandinformallearning-home.htm 
 

 
 FIGUR 1 

Tre former for læring utenfor det formelle utdanningssystemet 

 
 

DAMVAD 2013 
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av en formell utdanningsinstitusjon.  

 Uformell læring skjer ofte erfaringsbasert. 

Læringen har ingen definerte læringsmål og 

den kunnskapen og kompetansen som oppnås 

er ikke bevisst læring for den det gjelder.  

 Midt mellom disse to ytterpunktene finnes det 

som kalles ikke-formell læring. Denne er oftest 

organisert og kan ha definerte læringsmål. Ikke-

formell læring kan initieres av den enkelte, men 

kan også være en synergi av en mer organisert 

aktivitet, som ikke nødvendigvis i seg selv har 

intensjon om å gi læring.   

 

I relasjon til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 

livslang læring benyttes kvalifikasjonsbegrepet for 

å beskrive et læringsutbytte som er formelt doku-

mentert, og en kvalifikasjon anses slik for å være 

en formelt godkjent kompetanse (Kunnskapsde-

partementet 2011). Som betegnelsen tilsier, er det 

kun kvalifikasjoner som inngår i kvalifikasjonsram-

meverkene. Oftest er en kvalifikasjon oppnådd 

gjennom opplæring og utdanning i det offentlig 

godkjente utdanningssystemet.  

 

Kvalifikasjons- og kompetansebegrepet benyttes 

imidlertid også for å si noe om det man oppnår av 

kompetanse og kunnskap på ikke-formelle og 

uformelle læringsarenaer. Siden kvalifikasjonsbe-

grepet først og fremst knyttes til formelt godkjente 

kompetanser og formell læring og utdanning, be-

nyttes ofte begrepet kompetanse når man snakker 

om kompetanser som ikke er formelt godkjent og 

som er oppnådd gjennom ikke-formell og uformell 

læring – altså kompetanser som er tilegnet utenfor 

det formelle utdanningssystemet (ibid).  

 

Slik kompetanse kan for eksempel oppnås gjen-

nom opplæring i regi av opplærings- og utdan-

ningsaktører som ikke er en del av det offentlig-

godkjente utdanningssystemet, som studieforbund 

og opplæring som finner sted på arbeidsplassen 

(ikke-formell læring). Det kan også dreie seg om 

ikke-organisert læring som finner sted i dagliglivet 

(uformell læring).         

 

På denne bakgrunn benytter vi i denne rapporten 

kompetansebegrepet når vi snakker om en kompe-

tanse som (ennå) ikke er formelt aner-

kjent/godkjent, mens kvalifikasjonsbegrepet benyt-

tes om kompetanser som er formelt aner-

kjent/godkjent.  

 

 

3.2 Etableringen av et europeisk kvalifika-

sjonsrammeverk for livslang læring 

3.2.1 Det startet som et samarbeid om høyere 

utdanning 

Bologna-prosessen 

Bologna-prosessen er betegnelsen på et samar-

beid om høyere utdanning i Europa. Samarbeidet 

ble innledet av de europeiske utdanningsministre-

ne fra 29 land i 1999. I dag omfatter samarbeidet 

47 europeiske land.  

 

Målsetningen med Bologna-prosessen har fra star-

ten av vært å:8 

 

 Innføre en gjennomgående bruk av utdan-

ningsnivåene bachelor, master og Ph.d. på 

tvers av landene. 

 Sikre kvaliteten i de ulike landenes utdan-

ningssystemer. 

 Anerkjenne kompetanser, kvalifikasjoner og 

utdanninger på tvers av landegrensene. 

 

Kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning 

På et ministermøte i Bergen i 2005 ble et overord-

net europeisk kvalifikasjonsrammeverk for høyere 

                                                      
8 http://ec.europa.eu/education/higher-education/bologna_en.htm 
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utdanning vedtatt; det såkalte Bologna-

rammeverket. Rammeverket skulle bestå av læ-

ringsutbyttebeskrivelser for de tre hovednivåene i 

høyere utdanning; bachelor-, master- og Ph.d.-

nivå.  

 

I et kommuniké fra møtet i Bergen fremgår det at 

de deltagende landene samtidig forpliktet seg til å 

utarbeide og innføre nasjonale kvalifikasjonsram-

meverk for høyere utdanning i sine respektive land 

(Kunnskapsdepartementet 2011).9 Det ble åpnet 

for at landene i nasjonal sammenheng kunne ha 

såkalte «intermediate qualifications» innenfor hvert 

av de tre hovednivåene. Til grunn for arbeidet lå 

Bologna-rammeverket, the European Higher Edu-

cation Area (AHEA)10. 

 

At landene forpliktet seg til å etablere nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning ba-

serte seg imidlertid på et kommuniké fra 2003 

(Berlin-kommunikéet), hvor medlemslandene ble 

oppfordret til å utarbeide slike rammeverk for høy-

ere utdanning. Rammeverkene skulle beskrive 

kvalifikasjonene gjennom omfang, nivå, læringsut-

bytte, kompetanser og profil. På denne måten kan 

man si at oppmerksomheten ble dreid fra å beskri-

ve kvalifikasjoner ut fra undervisning og innsatsfak-

torer, til å skulle beskrives gjennom læring og læ-

ringsutbytte. Dette var i tråd med EUs målset-

ninger, fremmet i den såkalte Lisboa-strategien, 

som ble fremlagt i 2000.  

 

I Berlin-kommunikéet heter det blant annet: 

Ministers encourage the member States to elabo-

rate a framework of comparable and compatible 

qualifications for their higher education systems, 

which should seek to describe qualifications in 

                                                      
9http://www.ehea.info/Uploads/QF/050520_Bergen_Communique.p

df 
10 http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=65 og 

http://www.ehea.info/Uploads/QF/050520_Framework_qualification
s.pdf.  

terms of workload, level, learning outcomes, com-

petences and profile. They also undertake to elab-

orate an overarching framework of qualifications 

for the European Higher Education Area.11  

 

Dreiningen fra å vektlegge innsatsfaktorer mot å 

ha et sterkere fokus på læringsutbytte fant også 

sted i norsk grunnopplæring. Endringen fant grad-

vis sted gjennom Reform 94, Reform 97 og Kunn-

skapsløftet som ble iverksatt i august 2006 (Kunn-

skapsdepartementet 2013).  

 

3.2.2 Et europeisk kvalifikasjonsrammeverk for 

økt mobilitet  

På bakgrunn av en anbefaling fra Europa parla-

mentet og Europakommisjonen av 23. april 2008,12 

vedtok EUs organer at det skulle etableres et eu-

ropeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læ-

ring, European Qualifikations Framework for life-

long learning (EQF) (Kunnskapsdepartementet 

2011). Denne etableringen er i tråd med i Lisboa-

strategien for sysselsetting, hvor ett av målene er å 

utvikle et kunnskapsbasert samfunn.13 Det euro-

peiske kvalifikasjonsrammeverket omfatter hele 

utdanningsløpet, ikke bare høyere utdanning.  

 

Hensikten med det europeiske kvalifikasjonsram-

meverket er at hvert land skal utarbeide nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverk som siden skal kunne 

henvises til det europeiske kvalifikasjonsramme-

verket. Dette skal bidra til å:14 

 

 Fremme livslang læring. 

                                                      
11 http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67 
12http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth

/vocational_training/c11104_en.htm 
13http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_

policy/community_employment_policies/c10528_en.htm 
14http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth

/vocational_training/c11104_en.htm  
og  
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.ht 
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 Fremme mobiliteten av studenter og arbeids-

kraft, ved at det blir lettere for den enkelte til å 

vise til hvilken kompetanse og hvilke kvalifika-

sjoner de har på tvers av land (gjennomsiktig-

het). Samtidig skal rammeverket gjøre det enk-

lere for arbeidsgivere å forstå profilen, innhol-

det og relevansen av den enkeltes kvalifika-

sjoner i arbeidsmarkedet.  

 Styrke kvaliteten i de nasjonale utdanningssys-

temene, blant annet ved at landene stimuleres 

til å etablere gode kvalitetssikringssystemer.  

 

Kvalifikasjonsrammeverket har imidlertid ikke som 

mål at utdanningssystemene i de ulike landene 

skal harmoniseres. Det europeiske kvalifikasjons-

rammeverket skal være et verktøy for å kunne se 

ulike lands utdanningssystemer i forhold til hver-

andre, slik at det skal være enklere å forstå og 

sammenligne systemene.  

 

 

3.3 En gradvis etablering av nasjonalt kvali-

fikasjonsrammeverk for livslang læring 

Arbeidet med og fastsettelsen av Nasjonalt kvalifi-

kasjonsrammeverk for livslang læring er en nasjo-

nal videreføring av Bologna-prosessen og det eu-

ropeiske kvalifikasjonsrammeverket. 

 

Utarbeidelsen av Nasjonalt kvalifikasjonsramme-

verk for livslang læring kan sies å ha funnet sted i 

tre faser, fra etableringen av et kvalifikasjonsram-

meverk før høyere utdanning, videreført av etable-

ringen av et kvalifikasjonsrammeverk for hele det 

formelle utdanningssystemet, til nå og også se på 

mulighetene for å inkludere kvalifikasjoner utenfor 

det formelle utdanningssystemet.   

 

3.3.1 Fase 1 Et kvalifikasjonsrammeverk for 

høyere utdanning  

Som resultat av Bologna-prosessen og kommuni-

kéet fra ministermøtet i Bergen i 2005 (omtalt i av-

snitt 3.2.1), nedsatte Kunnskapsdepartementet 

samme år en arbeidsgruppe bestående av repre-

sentanter fra Universitets- og høgskoleavdelingen i 

departementet, Nasjonalt organ for kvalitet i ut-

danningen (NOKUT), Universitets- og høgskolerå-

det (UHR) og studentorganisasjonene. Disse skul-

le vurdere behovet for et nasjonalt kvalifikasjons-

rammeverk for høyere utdanning. I tillegg ble det 

nedsatt en referansegruppe med en bredere delta-

gelse enn arbeidsgruppen. 

 

Arbeidsgruppens utarbeidet en rapport som inne-

holdt et konkret forslag til kvalifikasjonsrammeverk 

for høyere utdanning. Etter en bred høringsrunde, 

fastsatte Kunnskapsdepartementet i mars 2009 et 

kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning som 

omfattet bachelor-, master- og Ph.d.-nivå. Ram-

meverket tilsvarte det som senere har inngått som 

de tre øverste nivåene i det europeiske kvalifika-

sjonsrammeverket, nivå seks til åtte, og utgjør til-

svarende nivåer i dagens fastsatte Nasjonalt kvali-

fikasjonsrammeverk for livslang læring. 

 

3.3.2 Fase 2 Et nasjonalt kvalifikasjonsramme-

verk for det formelle utdanningsløpet 

Samtidig som arbeidet med å utarbeide et kvalifi-

kasjonsrammeverk for høyere utdanning ble iverk-

satt i 2005, ble arbeidet med å utarbeide et nasjo-

nalt kvalifikasjonsrammeverk, som også inkluderte 

de øvrige utdanningsnivåene, påstartet allerede i 

2006. Arbeidet ble intensivert da EU vedtok det  

europeiske kvalifikasjonsrammeverket i 2008. Igjen 

nedsatte Kunnskapsdepartementet en referanse-

gruppe, og fra 2009 hadde arbeidsgruppen et kon-

kret mandat til å legge frem forslag om et helhetlig 

nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.  
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Våren 2011 ble forslaget til Nasjonalt kvalifika-

sjonsrammeverk for livslang læring sendt på hø-

ring. I høringen ble det alt i alt gitt bred støtte til å 

fastsette et kvalifikasjonsrammeverk på linje med 

høringsutkastet.  

 

Kvalifikasjonsrammeverket ble endelig fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet i desember 2011. Ram-

meverket består av sju nivåer og inneholder læ-

ringsutbyttebeskrivelser fra nivå to til nivå åtte. 

Grunnskolekompetanse er det laveste nivået i 

rammeverket og det er besluttet å innplassere det 

på nivå to i rammeverket. Nivå en er ikke en del av 

kvalifikasjonsrammeverket og har ingen innplas-

serte kvalifikasjoner. Det er gjort nærmere rede for 

oppbyggingen av det nasjonale kvalifikasjonsram-

meverket i kapittel 4. 

 

I februar 2011 startet arbeidet med å henvise nivå-

ene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverk til ni-

våene i det europeiske kvalifikasjonsrammeverket. 

Det ble etablert en egen arbeidsgruppe med re-

presentanter fra berørte parter og nasjonale og 

internasjonale eksperter. Gruppen hadde som 

mandat å gi en anbefaling om henvisningen av 

nivåene i det norske kvalifikasjonsrammeverket til 

nivåene i det europeiske kvalifikasjonsrammever-

ket, samt selvsertifiseringen av kvalifikasjonsram-

meverket for høyere utdanning inn mot Bologna-

rammeverket. Henvisningsrapporten ligger per ap-

ril 2013 til behandling i Kunnskapsdepartementet. 

Norge legger opp til at rapporten skal ferdigstilles 

og oversendes Europakommisjonen i 2013/2014.   

 

3.3.3 Fase 3 Et nasjonalt kvalifikasjonsramme-

verk for livslang læring 

Selv om det i høringen av Nasjonalt kvalifikasjons-

rammeverk for livslang læring ble gitt bred tilslut-

ning til fastsettelsen av kvalifikasjonsrammeverket, 

var en hovedinnvending fra mange av høringsin-

stansene at kvalifikasjonsrammeverket ikke ivare-

tar kompetanser og kvalifikasjoner utenfor det for-

melle utdanningssystemet og livslang lærings-

perspektivet.   

 

I det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket fremgår 

det imidlertid at det skal utredes hvorvidt ramme-

verket også bør inkludere kvalifikasjoner som ikke 

er oppnådd i det formelle utdanningssystemet, for 

å videreutvikle mulighetene for at perspektivet om 

livslang læring skal ivaretas (Kunnskapsdeparte-

 
 FIGUR 2 

Fremveksten av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) 

 
Kilde: DAMVAD 2013 
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mentet 2011). Dette er i tråd med EUs strategi for 

livslang læring.15  

 

Kunnskapsdepartementets arbeid med å se nær-

mere på mulighetene for å innplassere kvalifika-

sjoner utenfor det formelle utdanningssystemet til 

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læ-

ring ble iverksatt i 2012.  

                                                      
15 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-

programme/index_en.htm 
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4.1 Et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 

økt gjennomsiktighet og mobilitet 

De enkelte lands kvalifikasjonsrammeverk er i ho-

vedsak ment å skulle være til for arbeidsgivere og 

arbeidstakere og alle som vil søke utdanning eller 

er under utdanning (Kunnskapsdepartementet 

2011). Organiseringen og strukturen i utdannings-

systemene i forskjellige land er ulik. Dette har ført 

til at noen lands arbeid med sine respektive kvalifi-

kasjonsrammeverk har bidratt til etablering av klare 

prinsipper, gitt mer oversiktlige og sammenheng-

ende systemer og/eller har blitt del av større sys-

temreformer. For Norges del har det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket først og fremst skullet 

bidra til bedre kommunikasjon ved å beskrive det 

etablerte utdanningssystemet på en ny måte (ibid). 

 

På bakgrunn av anbefalingen om et europeisk kva-

lifikasjonsrammeverk, legger Kunnskapsdeparte-

mentet til grunn følgende definisjon av det nasjo-

nale kvalifikasjonsrammeverket: 

 

«Et kvalifikasjonsrammeverk er en samlet, syste-

matisk og nivådelt beskrivelse av formelle kvalifi-

kasjoner som kan oppnås innenfor et utdannings-

system. Rammeverket er en systematisk beskri-

velse av nivå og oppnådd kompetanse for nivåene 

i det norske utdanningssystemet. Nasjonale kvalifi-

kasjonsrammeverk er basert på nasjonale utdan-

ningssystem, viser nivå og progresjon og sam-

menheng til arbeidsliv og samfunnsliv» (ibid). 

 

I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang 

læring beskrives formålet med kvalifikasjonsram-

meverket blant annet som følgende (ibid): 

 

 Dreie oppmerksomhetene fra undervisning 

til læring – fra innsatsfaktorer til læringsut-

bytte. 

 Lette planleggingen av utdanningsløpet for 

den enkelte. 

 Beskrive de faktiske forskjellene i lærings-

utbytte mellom de ulike nivåene. 

 Legge til rette for livslang læring. 

 Gjøre kvalifikasjonene mer forståelige for 

yrkeslivet og samfunnet generelt, og klar-

gjøre hva slags overordnede kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse den 

enkelte elev/lærling/kandidat egentlig har. 

 Lette godkjenningen av kvalifikasjoner 

over landegrensene. 

 Sikre bedre utnyttelse av kompetanse for 

både den enkelte og samfunnet. 

 

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal slik 

bidra til å gjøre utdanningssystemet mer gjennom-

siktig, både nasjonalt og internasjonalt, det skal 

legge til rette for økt mobilitet innad i Norge og på 

tvers av land, og det skal bidra til fleksible lærings-

veier og derigjennom styrke livslang læring.  

 

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læ-

ring skal slik bidra til følgende (ibid): 

 

 En overordnet beskrivelse av hva ele-

ven/lærlingen/kandidaten på de ulike ni-

våene forventes å kunne etter fullført ut-

danning. 

 En beskrivelse av systemets indre sam-

menhenger, som vil legge til rette for 

bedre utdannings- og karriereveiledning. 

 Mulighet til å sammenligne kvalifikasjoner 

på tvers av land gjennom det europeiske 

rammeverket og Bologna-rammeverket. 

 Grunnlag for bedre kommunikasjon med 

arbeidslivet og muligheter for verdsetting 

av kompetanse. 

4 Kvalifikasjonsrammeverk; til hva og for hvem? 
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4.2 Nivåene er tett knyttet til det formelle ut-

danningssystemet 

Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket og de 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverkene er inndelt i 

nivåer, der kvalifikasjoner beskrives gjennom læ-

ringsutbytte og plasseres på et bestemt nivå etter 

læringsutbyttets «karakter», ikke ut fra innsatsfak-

torer. Læringsutbyttebeskrivelsen per nivå knyttes 

ikke til hvilket fagområde en kvalifikasjon springer 

ut fra eller til hvor kvalifikasjonene er oppnådd. En 

annen viktig presisering er at det er kvalifikasjoner, 

ikke enkeltindivider som innplasseres i kvalifika-

sjonsrammeverket.   

 

I det europeiske kvalifikasjonsrammeverket er læ-

ringsutbytte per nivå beskrevet ut fra «knowledge», 

«skills» og «competence». I det norske kvalifika-

sjonsrammeverket benyttes begrepene «kunn-

skap», «ferdigheter» og «generell kompetanse». 

 

Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket består 

av totalt åtte nivåer. Nivå en beskrives blant annet 

som «generell basiskompetanse» («basic general 

knowledge»). Det øverste nivået, nivå åtte, omfat-

ter kvalifikasjoner som tilsvarer Ph.d.-nivå.  

 

Bologna-rammeverket (omtalt i avsnitt 3.2.1) be-

står av de tre hovednivåene i høyere utdanning, 

bachelor, master og Ph.d. Bologna-rammeverket 

og det europeiske kvalifikasjonsrammeverket er 

komplementære i sine beskrivelser av høyere ut-

danning og implementeringen er koordinert16 (nivå 

sekt til åtte i det europeiske rammeverket). Det 

norske kvalifikasjonsrammeverket består av sju 

nivåer og starter på nivå to (jf. kapittel 3.3.2). 

 

Det er også slik at nivåene i det nasjonale kvalifi-

kasjonsrammeverket er nært knyttet til nivåe-

ne/strukturen i det formelle utdanningssystemet, 

                                                      
16 http://ec.europa.eu/eqf/about_en.htm 

som vist i tabell 1. Nivåene og læringsutbyttebe-

skrivelsene per nivå skal samtidig være uavhengig 

av fagområdet utdanningene er tatt innenfor, og 

skal heller ikke ta hensyn til hvor kvalifikasjonene 

er tilegnet, da kvalifikasjonene som er innplassert i 

rammeverket per definisjon er formelt godkjent.  

 

 

TABELL 1 

Nivåene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 

livslang læring (NKR) 

 

      Kilde: Kunnskapsdepartementet (2011) 

 

 

 

4.3 Utfordringer ved å kommunisere hva kva-

lifikasjonsrammeverket sier noe om 

Som gjort rede for i kapittel 4.2, beskriver kvalifika-

sjonsrammeverkene kvalifikasjoner gjennom læ-

ringsutbyttebeskrivelser, ikke innsatsfaktorer. Det 

kan imidlertid være utfordrende å etablere en felles 

forståelse av hva nivåene i det nasjonale kvalifika-

sjonsrammeverket er ment å skulle si noe om.  

 

Gjennom intervjuene med organisasjonene i ar-

beidslivet, har vi for eksempel fanget opp at ram-
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meverket i noen sammenhenger oppfattes å være 

et verktøy som likestiller fagområder og utdan-

ninger som er plassert på samme nivå. Det kan 

også virke som at det er uklarhet rundt at det er 

kvalifikasjoner, ikke enkeltindivider som innplasse-

res i rammeverket. 

 

Videre ser vi at det er en viss uro for at en innplas-

sering av kvalifikasjoner utenfor det formelle ut-

danningssystemet i kvalifikasjonsrammeverket vil 

medføre en utvisking av skillet mellom formell-, 

ikke-formell- og uformell kompetanse. Tilsvarende 

oppfatter vi at det er en uro for at skillet mellom 

offentlige utdanningsinstitusjoner og opplærings- 

og utdanningsaktører utenfor det formelle utdan-

ningssystemet skal bli mer utydelig. Bekymringene 

kommer spesielt til syne blant organisasjonene 

som kan sies å representere arbeidstakere med 

høyere utdanning eller arbeidsgivere som har en 

stor andel av høyt utdannede arbeidstakere. For-

klaringen på dette kan sees i sammenheng med at 

disse organisasjonene har interesse av å verne om 

verdien av formelle kvalifikasjoner og formell ut-

danning.  

 

Det ser med dette ut til at selv om Nasjonalt kvalifi-

kasjonsrammeverk for livslang læring er fastsatt, 

så er det fortsatt ikke innarbeidet en tilstrekkelig 

felles forståelse av at kvalifikasjonsrammeverket 

og dets nivåer kun beskriver kvalifikasjoner gjen-

nom læringsutbytte, og ikke hvilke fagområder kva-

lifikasjonene kan knyttes til, innsatsfaktorer eller 

andre nærliggende forhold. 

 

Vektleggingen av læringsutbytte er en styrke med 

tanke på å skulle inkludere kvalifikasjoner utenfor 

det formelle utdanningssystemet i det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket, da det gjør det mulig å 

innplassere kvalifikasjoner tilegnet i og utenfor det 

formelle utdanningssystemet i ett og samme sys-

tem.  

Det kan på den andre side være utfordrende å 

endre et innarbeidet tankesett, der man tradisjonelt 

har forholdt seg til kvalifikasjoner gjennom innsats-

faktorer og fagområder.  

 

Slik vi ser det, er det en relativt teoretisk og kre-

vende øvelse å skulle skille mellom læringsutbytte 

og innsatsfaktorer. Det at læringsutbyttebeskrivel-

sene per nivå ikke skal knyttes til hvilket fagområ-

de en kvalifikasjon springer ut fra, eller til hvor kva-

lifikasjonen er oppnådd, er et annet kompliserende 

element. Disse forholdene forsterkes ved at nivåe-

ne i kvalifikasjonsrammeverket er tett knyttet til 

strukturen i det formelle utdanningssystemet. 

 

De ovennevnte utfordringene virker å komme enda 

tydeligere til syne når man nå skal se på mulighe-

ten for å innplasseres kvalifikasjoner utenfor det 

formelle utdanningssystemet i det nasjonale kvali-

fikasjonsrammeverket. 

 

Det kan slik virke som at både nasjonale utdan-

ningsmyndigheter og EU har en utfordring i å 

kommunisere hva det enkelte nivå sier noe om, og 

denne utfordringen vil bli større ved en innlemmel-

se av kvalifikasjoner utenfor det formelle utdan-

ningssystemet.  

 

 

4.4 Utfordringer ved å skulle ivareta livslang 

læring i kvalifikasjonsrammeverket  

I det norske kvalifikasjonsrammeverket for livslang 

læring står det blant annet: 

 

«Både det Europeiske kvalifikasjonsrammeverket 

og NKR knyttes direkte til livslang læring i navnet. 

Et viktig perspektiv også i arbeidet med å utvikle 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverk, er å bidra til 

synliggjøring og verdsetting av all læring som skjer 

gjennom livet, uansett på hvilke arenaer læringen 
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skjer. (…) I Norge innebærer begrepet livslang læ-

ring å styrke sammenhengen og overgangen mel-

lom de ulike delene av utdanningssystemet, og 

mellom utdanningssystemet og samfunns- og ar-

beidslivet.»   

 

Livslang læring omfatter alle former for læring og 

opplæring som finner sted i løpet av et livsløp, ikke 

bare kvalifikasjoner som oppnås i det formelle ut-

danningssystemet eller ikke-formelle kompetanser 

som er formelt anerkjent.  

 

For at eventuelt uformelle og ikke-formelle kompe-

tanser og ikke-formell opplæring skal kunne for-

melt anerkjennes, innebærer dagens godkjen-

ningsprosesser i Norge at kompetansene vurderes 

opp mot formelle kvalifikasjoner og utdanninger. 

Den nære koblingen til det formelle utdanningssys-

temet en slik godkjenningsprosess innebærer, kan 

være en utfordring med tanke på å ivareta livslang 

lærings-perspektivet i det nasjonale kvalifikasjons-

rammeverket. Uformelle og ikke-formelle kompe-

tanser er ofte av en annen karakter og gis under 

andre forutsetninger sammenlignet med formelle 

kvalifikasjoner. Dette gjør at det kan være vanske-

lig å imøtekomme kravene og kriteriene som stilles 

for at kompetanser tilegnet utenfor det formelle 

utdanningssystemet skal anerkjennes på linje med 

formelle kvalifikasjoner. Muligheten til faktisk å 

kunne få formelt godkjent sin kompetanse, kan 

dermed i realiteten bli liten.  

 

Denne problemstillingen fremkom også i flere av 

intervjuene vi har gjennomført med organisasjone-

ne i arbeidslivet, og spesielt fra organisasjonene 

som kan sies å representere arbeidstakere som 

har lavere utdanning eller arbeidsgivere som har 

størst andel av ansatte med lavere utdanning.  

I kapittel 5 ser vi nærmere på hvilke muligheter 

som finnes for å kunne formelt anerkjenne kompe-

tanser tilegnet utenfor det formelle utdanningssys-

temet, slik at disse kan innplasseres i det nasjona-

le kvalifikasjonsrammeverket.  Vi kommer også her 

nærmere inn på utfordringene ved disse godkjen-

ningsordningene. 

 

 

4.5 Det er motstridende interesser 

Med tanke på nytteverdien av det nasjonale og 

europeiske kvalifikasjonsrammeverket, ser vi at det 

er ulike interesser som utspiller seg. Interessene 

kan summers til et overordnet samfunnsmessig 

hensyn, samt hensyn til individuell utvikling, ar-

beidsgivers kompetansebehov og utdanningsinsti-

tusjonenes rolleavgrensning.  

 

 

FIGUR 3 

Ulike samfunnsmessige hensyn  

 

 

Kilde: DAMVAD 2013 

 

 

Å beskrive de ulike interessene ved å definere no-

en overordnede samfunnsmessige behov og plas-

sere disse sammen eller opp mot hverandre, er en 

skjematisk beskrivelse, som ikke fanger opp alle 

nyanser. Det kan likevel bidra til å forenkle 
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kompleksiteten i interessentbildet rundt kvalifika-

sjonsrammeverket.  

 

Individet 

Det er kvalifikasjoner, ikke individer, som innplas-

seres i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. 

Individet kan likevel ha egeninteresse av å inn-

plasseres sine kvalifikasjoner i rammeverket.  

 

Mer komplekse verdi- og kunnskapskjeder gjør det 

vanskeligere for den enkelte å vite hvilke kvalifika-

sjoner som kan bygge på hverandre, og hvilke ut-

danninger og hvilke kompetanser og kvalifikasjo-

ner som tilsvarer en arbeidsgivers etterspørsel. 

Kvalifikasjonsrammeverket er ment å skulle være 

et hjelpemiddel for å gjøre utdanningssystemet og 

arbeidsmarkedet mer gjennomsiktig.  

 

Videre er kvalifikasjonsrammeverket ment som et 

verktøy for å kunne vise til hvilke kvalifikasjoner 

man har. Å kunne vise til hvilke kvalifikasjoner man 

har, kan føre til at den enkelte får best mulig uttel-

ling for sine kvalifikasjoner, både med tanke på å 

få en relevant jobb, men også med tanke på lønns-

fordelene dette kan gi i et ansettelsesforhold. Det å 

få best mulig uttelling for sine kvalifikasjoner, ved å 

kunne være mobil og tilgjengelig på arbeidsmarke-

det, kan også ha et selvrealiseringsaspekt ved 

seg.  

 

En bakenforliggende faktor som må tas med i be-

traktningen her, er at det kun er formelt godkjente 

kvalifikasjoner som inngår i kvalifikasjonsramme-

verket. De som har formell kompetanse kan derfor 

tenkes å ha et ekstra konkurransefortrinn på ar-

beidsmarkedet gjennom å kunne vise til en be-

stemt nivåplassering i kvalifikasjonsrammeverket, 

sammenlignet med de som har kompetanser som 

ikke kan innplasseres i rammeverket. Dersom man 

åpner kvalifikasjonsrammeverket for kvalifikasjoner 

utenfor det formelle utdanningssystemet, vil ram-

meverket derfor kunne tenkes å få en særlig verdi 

for de som i utgangspunktet har liten grad av for-

mell kompetanse.  

 

Personer med formelle kvalifikasjoner kan på den 

andre side tenkes å ha interesse av at andre i 

minst mulig grad oppnår konkurransefortrinnet det-

te gir å kunne innplassere sine kvalifikasjoner i 

kvalifikasjonsrammeverket. De har med andre ord 

ikke insentiver for at kvalifikasjonsrammeverket 

åpnes for kvalifikasjoner utenfor det formelle ut-

danningssystemet. Jo flere som kan vise til formelt 

godkjent kompetanse, og slik kan innplasseres 

disse i kvalifikasjonsrammeverket, jo mindre verdi 

vil formell utdanning og fordelene kvalifikasjons-

rammeverket gir ha.  

 

Et annet forhold ved å åpne kvalifikasjonsramme-

verket for kvalifikasjoner utenfor det formelle ut-

danningssystemet, er at de som allerede kan vise 

til formelle kvalifikasjoner, vil unngå at andres ikke-

formelle kvalifikasjoner plasseres på samme nivå 

som egne formelle kvalifikasjoner. Dette har et as-

pekt ved seg i forhold til eksklusivitet, profesjons-

tenkning og det å opprettholde verdien på ar-

beidsmarkedet av å ha formell utdanning. Jo større 

tilgang en arbeidsgiver har til en bestemt formell 

kompetanse, jo mindre verdi vil kompetansen ha, 

og jo større blir konkurransen om arbeidsplassene. 

 

Av de som har formelle kvalifikasjoner, kan særlig 

de med høyere utdanning tenkes å ha interesse av 

at færrest mulig har kvalifikasjoner som innplasse-

res på samme nivået som egne kvalifikasjoner er 

innplasser på. Det er i dag stor etterspørsel etter 

høyere utdanning på arbeidsmarkedet, og det vil 

derfor være viktig å verne om den statusen høyere 

utdanning gir, for å opprettholde attraktiviteten på 

arbeidsmarkedet. 
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Arbeidsgiver 

En arbeidsgiver som er i en ansettelsesprosess vil 

ha interesse av at flest mulig av jobbsøkerne opp-

lever det som enkelt å være mobile på arbeids-

markedet, noe kvalifikasjonsrammeverket er ment 

å skulle bidra til. Det at en arbeidssøkers kan vise 

til hvilke kvalifikasjoner han har, ved at kvalifika-

sjonene er innplassert på et nivå i kvalifikasjons-

rammeverket, vil også gjøre det lettere for arbeids-

giver å vurdere arbeidssøkerens kvalifikasjoner. 

Dette taler i retning av at en arbeidsgiver i ut-

gangspunktet har interesse av at kvalifikasjons-

rammeverket inkluderer kvalifikasjoner tilegnet 

utenfor det formelle utdanningssystemet, da dette 

både kan føre til et større tilfang av arbeidssøkere, 

samtidig som at rammeverket bedrer vurderings-

grunnlaget av arbeidssøkernes kvalifikasjoner.  

 

Det at ansatte kan dokumentere sine kvalifikasjo-

ner på en enkel måte, vil også være hensiktsmes-

sig for en arbeidsgiver i en nedbemanningspro-

sess, da dette kan være med på å gjøre prosessen 

mer smidig for arbeidsgiver. 

 

En arbeidsgiver vil være interessert i at de ansatte 

i størst mulig grad har riktig og relevant kompetan-

se. Samtidig kan man tenke seg at så lenge de 

ansatte har den kompetansen og de kvalifikasjo-

nene som kreves for å utføre arbeidsoppgavene, 

vil ikke arbeidsgiver ha noen ytterligere interesse 

av at den enkelte kan dokumentere sin kompetan-

se og sine kvalifikasjoner. Dette vil både kunne 

være med på å fremme økte lønnskrav, samt gi 

den enkelte et fortrinn på arbeidsmarkedet slik at 

de ansatte søker nye jobber. Dette vil særlig gjelde 

for arbeidsplasser som har en ansettelsesmasse 

med lavere grad av formelle kvalifikasjoner, da 

man kan tenkes seg at disse vil ha størst gevinst 

av å kunne få formalisert sin kompetanse, sam-

menlignet med arbeidstakere som allerede har 

formelle kvalifikasjoner.  

Det kan imidlertid tenkes at det er viktig for en ar-

beidsgivers omdømme, for eksempel overfor sam-

arbeidspartnere og kunder, å kunne vise til at de 

ansatte har formell kompetanse og hvilke kvalifika-

sjoner de har. Dersom kvalifikasjonsrammeverket 

åpner for kvalifikasjoner utenfor det formelle ut-

danningssystemet, og dette igjen fører til at flere vil 

søke om formell anerkjennelse av sin kompetanse, 

vil dette i denne konteksten særlig kunne gagne 

arbeidsplasser der de ansatte i utgangspunktet har 

lav grad av formell kompetanse.  

 

Utdanningsinstitusjonene 

Det er rimelig å anta at de offentlig godkjente ut-

danningsinstitusjonene i utgangspunktet vil ha in-

teresse av at kvalifikasjoner tilegnet i det formelle 

utdanningssystemet skal distanseres fra kvalifika-

sjoner som er tilegnet utenfor det formelle syste-

met, da dette på mange måter er eksistensgrunn-

laget i forhold til etterspørselen av deres tjenester.  

 

Hvis det åpnes for at kvalifikasjoner utenfor det 

formelle utdanningssystemet skal kunne innplasse-

res i kvalifikasjonsrammeverket, kan det tenkes at 

aktører som driver organisert opplæring, men som 

i dag ikke er anerkjent som formelle utdanningsin-

stitusjoner, vil forsøke å få formelt godkjent sitt 

opplæringstilbud, da dette kan være med på å gjø-

re tilbudet mer attraktivt. Utdanningsinstitusjonene 

i det formelle systemet vil på sin side ha interesse 

av at det ikke kommer til flere aktører som kan tilby 

formelle kvalifikasjoner, da dette vil skape større 

konkurranse på utdanningsmarkedet. 

 

Det at det kan komme til flere aktører som i ut-

gangspunktet ikke er å anse for en formell utdan-

ningsaktør, vil også kunne oppfattes som en ned-

gradering av det tradisjonelle utdanningssystemet 

og de utdanningene som tilbys her. Her kan det 

trekkes paralleller til enkeltindividets egeninteresse 

av at færrest mulig kan tilskrives samme kvalifika-
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sjoner som seg selv ved å komme inn «bakveien», 

da dette vil forringe eksklusiviteten ved det å ha 

formell utdanning. 

 

Også tilsvarende med individets interesser for de 

som har høyere utdanning, kan institusjonenes 

ønske om å verne om den formelle utdanningen 

særlig være sterk hos institusjoner som tilbyr høye-

re utdanning. Så lenge høyere utdanning verdset-

tes høyt i samfunnet, vil etterspørselen etter slik 

utdanning være stor, noe som er fordelaktig for de 

høyere utdanningsinstitusjonene.   

 

Med tanke på nytteverdien av et nasjonalt og eu-

ropeisk kvalifikasjonsrammeverk, vil gjennomsik-

tigheten av utdanningssystemet nasjonalt og inter-

nasjonalt, kunne være med på å gjøre inntak av 

studenter enklere, spesielt utenlandske studenter. 

På samme måte vil enkeltindividet ha interesse av 

å kunne dokumentere kvalifikasjonene sine på en 

best mulig måte ved søking om opptak. Dette 

sammenfaller også med forholdene som kan ten-

kes å gjøre seg gjeldende for den enkelte ved 

jobbsøking og for en arbeidsgiver som skal ansette 

nye medarbeidere.  

 

Dersom det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket 

også vil inkluderer kvalifikasjoner utenfor det for-

melle utdanningssystemet, vil dette kunne føre til 

at flere potensielle studenter ønsker å få «god-

skrevet» sin kompetanse som er tilegnet utenfor 

det formelle utdanningssystemet, for å kunne vise 

til et høyest mulig nivå i kvalifikasjonsrammeverket. 

Slike former for godskriving vil kunne gi et avkortet 

utdanningsløp, som institusjonene ellers ville kun-

ne tilby selv. Holdningen til denne problemstilling-

en antas å være ulik fra hvilket nivå i utdannings-

systemet institusjonene er på. 

 

Når det for eksempel er snakk om realkompetan-

sevurdering, som kan gi et avkortet utdanningsløp 

basert på godskriving av kompetanser tilegnet 

utenfor det formelle utdanningssystemet, vil det 

være slik at grunnskoler og videregående skoler, 

samt kommunene og fylkeskommunene som sko-

leeiere, har interesse av at flest mulig får realvur-

dert sin kompetanse. Implikasjonene av dette er at 

de får lavere kostnader tilknyttet det å skulle gi 

voksne opplæring ved at de kan tilby et kortest 

mulig opplæringsløp. For høgskolene og universi-

tetene vil insentivene være det motsatte, da de har 

inntekter blant annet basert på antall studenter og 

studiepoengproduksjon.  

 

Samfunnet 

Å legge til rette for at flest mulig kan få formell 

kompetanse, er for et samfunn å anse for et gode, 

blant annet fordi det fremmer konkurranse og kon-

kurranseevne. 

 

Dersom man åpner opp for å innplassere kvalifika-

sjoner utenfor det formelle utdanningssystemet i 

det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, kan dette 

føre til at flere vil ønske å få realkompetansevur-

dert sine kompetanser, da dette kan legge grunn-

lag for en innplassering av kvalifikasjonene i kvali-

fikasjonsrammeverket. Det kan også tenkes at fle-

re aktører som driver med organisert opplæring, 

men som per nå ikke er en del av det offentlige 

utdanningssystemet, vil søke om en formell aner-

kjennelse av opplæringen som de tilbyr.   

 

Samtidig vil dette medføre et større byråkrati i form 

av kvalitetssikring og godkjenning av kompetanse-

ne og opplærings- og utdanningstilbudene som det 

vil søkes om å få formelt anerkjent.  

 

Dersom utdanningsmarkedet består av et ufor-

holdsmessig stort antall aktører, vil dette kunne gå 

på bekostning av muligheten til å bygge opp solide 

fagmiljøer ved den enkelte utdanningsinstitusjon. 

En større konkurranse blant utdanningsinstitusjo-
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nene kan også føre til at utdanningstilbudet som 

tilbys, preges av konkurransen om å få flest stu-

denter, uten at dette nødvendigvis sammenfaller 

med det som er til samfunnets beste, for eksempel 

ut fra hvilke kvalifikasjoner som etterspørres på 

arbeidsmarkedet.  

 

Går vi tilbake til der vi startet; at det er et gode for 

samfunnet at flest mulig kan få tilgang til formell 

kompetanse, er det også i samfunnets og indivi-

dets interesse at den enkelte kompetanse skal 

kunne anvendes der det er mest bruk for den. Kva-

lifikasjonsrammeverket vil slik være nyttig både for 

den enkelte og samfunnet som sådan, da det er 

ment å skulle legge til rette for økt mobilitet, blant 

annet ved at det skal bli enklere å vise hvilke kvali-

fikasjoner man har. For samfunnet og den enkelte 

kan kvalifikasjonsrammeverket slik være med på å 

optimalisere nytten av den kompetansen og de 

kvalifikasjonene som finnes og som den enkelte 

har.  

 

Det vil også være i samfunnets og individets inter-

esse at den enkelte ikke skal måtte behøve å til-

egne seg samme kvalifikasjoner flere ganger. Å 

legge til rette for et mer gjennomsiktig utdannings-

system, der man på en bedre måte kan vise til 

hvilke kvalifikasjoner man har, vil være med på å 

avverge slike situasjoner, for eksempel når man 

søker inntak til en utdanning.  

 

 

4.6 What`s in it for me? 

Informasjonen vi har fått gjennom intervjuene med 

organisasjonene i arbeidslivet gjenspeiler mange 

av konfliktlinjene som er beskrevet i forrige avsnitt.  

 

Organisasjonene som organiserer arbeidstakere 

med høyere utdanning eller arbeidsgivere som i 

hovedsak ansetter slike arbeidstakere, sier at de 

ikke ser den store nytten av kvalifikasjonsramme-

verket. Når en arbeidstaker med høyere utdanning 

søker jobb i Norge, vil det være den formelle ut-

danningen og dokumentasjonen som etterspørres 

og legges til grunn fra arbeidsgivers side.  

 

Dette gjelder også når det er snakk om mobilitet på 

tvers av land. Det pekes på at de fleste land alle-

rede har standardiserte prosesser for å godkjenne 

kvalifikasjonene til utenlandske arbeidstakere og 

studenter. Det gis uttrykk for at det er liten tro på at 

en arbeidsgiver eller en utdanningsinstitusjon vil 

forholde seg til nivåene i det europeiske kvalifika-

sjonsrammeverket.   

 

Videre pekes det på at norske arbeidsgivere i liten 

grad kjenner til det nasjonale kvalifikasjonsramme-

verket, og at de vil ha utfordringer med å forstå hva 

de ulike nivåene sier noe om. 

 

Det er også slik at gruppen av organisasjoner som 

representerer medlemmer med høyere utdanning, 

eller arbeidsgivere der de ansatte i stor grad har 

høyere utdanning, ikke ser nytten av å inkludere 

kvalifikasjoner utenfor det formelle utdanningssys-

temet for sine medlemmer. Dette til tross for at 

opplæringsaktiviteten på arbeidsplassen er høy. 

Begrunnelse for dette er blant annet at det her er 

snakk om en medlemsmasse som allerede har høy 

grad av formelle kvalifikasjoner. Vi opplever også 

at det er en bekymring blant disse organisasjonene 

for at en innplassering av ikke-formelle kvalifika-

sjoner i kvalifikasjonsrammeverket skal medføre en 

likestilling av formell og ikke-formell utdanning. 

Dette belyser problemstillingen som vi tidligere har 

omtalt rundt det å ha en felles forståelse av hva 

kvalifikasjonsrammeverket sier noe om, og skillet 

mellom å beskrive kvalifikasjoner gjennom læ-

ringsutbytte, ikke innsatsfaktorer. 
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Organisasjonene som kan sies å representere 

grupper med lavere utdanning og arbeidsgivere 

som i hovedsak har ansatte med lavere utdanning, 

gir uttrykk for et mer positivt syn på kvalifikasjons-

rammeverket. Rammeverket oppfattes å kunne bli 

et verktøy for å få anerkjent uformell og ikke-

formell kompetanse, og de har ikke tro på at den 

enkeltes insentiv primært vil være å få plassert 

kvalifikasjonene sine på et høyest mulig nivå, men 

på det riktige nivået. 

 

Det ligger også en forventning blant denne grup-

pen av organisasjoner om at livslang lærings-

perspektivet skal bli ivaretatt på en langt bedre 

måte i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket 

enn det som er tilfellet i dag. Samtidig er det først 

og fremst den ikke-formelle kompetansen som an-

ses for å være mest relevant. Som vi allerede har 

vært inne på, oppleves det som problematisk at 

uformelle og ikke-formelle kompetanser kun kan 

innplasseres i kvalifikasjonsrammeverket ved at de 

formelt anerkjennes etter å ha blitt vurdert opp mot 

blant annet læreplaner, læringsutbyttebeskrivelser 

som er gjeldende i det formelle utdanningssyste-

met.  

 

I kapittel 5 ser vi nærmere på hvilke muligheter 

som finnes for å kunne formelt anerkjenne kompe-

tanser tilegnet utenfor det formelle utdanningssys-

temet, slik at disse kan innplasseres i det nasjona-

le kvalifikasjonsrammeverket.  Her kommer vi også 

her nærmere inn på utfordringene ved disse god-

kjenningsordningene. 

 

 

4.7 Oppsummering og avsluttende betrakt-

ninger 

Det kan se ut til at det ligger en utfordring i å etab-

lere en felles forståelse mellom Kunnskapsdepar-

tementet og organisasjonene i arbeidslivet, herun-

der organisasjonene seg imellom, av hva kvalifika-

sjonsrammeverket og dets nivåer sier noe om.  

 

Selv om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 

livslang læring er fastsatt, kan det virke som at det 

fortsatt er usikkerhet rundt skillet med at kvalifika-

sjonsrammeverket kun sier noe om læringsutbytte 

og ikke innsatsfaktorer.  Videre ser det ut til at det 

ikke skilles klart mellom at kvalifikasjonsramme-

verket ivaretar kvalifikasjoner på systemnivå, ikke 

individnivå. Usikkerheten ser ut til å bli forsterket 

når det nå sees nærmere på mulighetene for å 

inkludere kvalifikasjoner utenfor det formelle ut-

danningssystemet i det nasjonale kvalifikasjons-

rammeverket. 

 

Etter vår vurdering bør det derfor gjøres en innsats 

for å etablere en felles forståelse av formålet med 

og innholdet av kvalifikasjonsrammeverket. Hva 

sier de ulike nivåene noe om og hva innebærer det 

at en kvalifikasjon er plassert på et gitt nivå? Disse 

spørsmålene vil stå enda mer sentralt og vil være 

enda mer viktig å avklare ved en inkludering av 

kvalifikasjoner utenfor det formelle utdanningssys-

temet i kvalifikasjonsrammeverket.  

 

Dersom kvalifikasjonsrammeverket åpnes for kvali-

fikasjoner utenfor det formelle utdanningssystemet 

vil det være behov for å klargjøre hvordan man 

skal forstå et kvalifikasjonsrammeverk der både 

ikke-formelle og formelle kvalifikasjoner kan inngå 

på ett og samme nivå, uten at dette er en likestil-

ling av formelle kvalifikasjoner og formell utdanning 

og andre kvalifikasjoner og annen opplæring.  

 

Behovet for å klargjøre de ovennevnte forholdene 

er sentralt for legitimiteten til og anerkjennelsen og 

anvendelsen av kvalifikasjonsrammeverket, og det 

handler om å skape en felles referanseramme og 

like forventninger for alle relevante interessenter.  
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I dette kapittelet vil vi se nærmere på hvilke mulig-

heter som finnes i Norge til å få formelt godkjent 

kompetanser som er tilegnet utenfor det formelle 

utdanningssystemet på individ- og utdanningsnivå.  

 

Vi vil videre vurdere om ordningene kan sies å 

være tilpasset det å skulle formelt anerkjenne 

kompetanser tilegnet utenfor det formelle utdan-

ningssystemet. Vurderingene gjøres i lys av at må-

let med godkjenningsordningene i denne sam-

menheng er å skulle kunne innplassere kvalifika-

sjoner utenfor det formelle utdanningssystemet i 

det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, og vi tar 

utgangspunkt i den ikke-formelle opplæring som 

finner sted på norske arbeidsplasser.  

 

I dag er det i utgangspunktet kun kvalifikasjoner 

tilegnet i det formelle utdanningssystemet som er 

innplassert i kvalifikasjonsrammeverket.  Kvalifika-

sjonene er formelt anerkjente gjennom fastsatte 

offentlige ordninger. Ordningene anses for å være 

viktige for å sikre kvaliteten på formelt anerkjente 

kvalifikasjoner. Ordningene har betydning for kvali-

fikasjonsrammeverkets legitimitet, da man nasjo-

nalt og internasjonalt skal ha tillit til at de innplas-

serte kvalifikasjonene holder en viss kvalitetsmes-

sig standard og er plassert på riktig nivå.  

 

Godkjenningsordningene kan i utgangspunktet 

også anvendes til å få anerkjent ikke-formell kom-

petanse, for eksempel tilegnet gjennom opplæring 

i arbeidslivet, slik at kvalifikasjonene kan innplas-

seres i kvalifikasjonsrammeverket. Kompetansen 

vurderes da opp mot kravene og kriteriene som 

stilles i det formelle utdanningssystemet. 

 

 

5.1 Tre ordninger for formell anerkjennelse i 

Norge  

I Norge kan kompetanser som er oppnådd utenfor 

det formelle utdanningssystemet bli anerkjent som 

en offentlig godkjent kvalifikasjon på følgende må-

ter: 

 

 Gjennom realkompetansevurdering (indi-

vidnivå). 

 At opplærings- og utdanningsaktører som 

ikke er offentlig godkjent og/eller berørte 

tariffparter søker Utdanningsdirektoratet 

om å opprette nye programområder og 

lærefag (utdanningsnivå). 

 At opplærings- og utdanningsaktører som 

ikke er offentlig godkjente søker NOKUT 

om godkjenning av fagskoleutdanning el-

ler om akkreditering av et studietilbud (ut-

danningsnivå). NOKUT kan også søkes 

om institusjonsakkreditering, men dette er 

mindre relevant i denne sammenheng, da 

dette blant annet forutsetter drift over tid 

og at opplæringsaktøren har utdanning 

som primæraktivitet. Institusjons-

akkreditering kan samtidig tenkes å bli 

mer relevant over tid, dersom flere aktører 

som i dag er utenfor det formelle utdan-

ningssystemet etter hvert får akkrediterte 

enkeltstudier. Dette kan for eksempel 

være relevant for de såkalte «bransjesko-

lene».  

 

En del av utdanningstilbudet som finnes i det for-

melle utdanningssystemet per i dag er etablert 

som en direkte følge av arbeidslivets kompetanse-

behov. Dette utdanningstilbudet kan sees på som 

et resultat av trepartssamarbeidet i Norge. For ek-

sempel har private utdanningstilbydere benyttet 

seg av muligheten til å søke NOKUT om å få god-

kjenning til å tilby fagskoleutdanninger. Et annet 

5 Formell anerkjennelse av kompetanser utenfor det formelle 
utdanningssystemet – Norge 
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eksempel er muligheten for berørte parter i ar-

beidslivet til å søke Utdanningsdirektoratet om å 

opprette nye programområder og lærefag.  

 

Det kan stilles spørsmål ved om de tre ovennevnte 

ordningene ivaretar livslang læringsperspektivet og 

inkludering av ikke-formelle kvalifikasjoner i kvalifi-

kasjonsrammeverket på en tilstrekkelig måte. Når 

vi stiller dette spørsmålet, legger vi til grunn at en 

inkludering av ikke-formelle kvalifikasjoner i det 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverket innebærer 

mer enn at bare ikke-formelle kompetanser som 

tilsvarer formelle kvalifikasjoner og formell utdan-

ning, skal kunne inkluderes. Vi ser dette også spe-

sielt i lys av hvilke muligheter som finnes for å 

anerkjenne kompetanser som oppnås gjennom 

den ikke-formelle opplæringen som finner sted på 

norske arbeidsplasser.  

 

I det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket gis det 

imidlertid ikke noen nærmere redegjørelse av hva 

som menes med at «Departementet mener at kva-

lifikasjonsrammeverket bør åpnes ytterligere for 

kvalifikasjoner/kompetanser som i dag ikke er del 

av det offentlige utdanningssystemet (…).» eller 

«Departementet vil på dette grunnlag prioritere en 

videreutvikling av de mulighetene kvalifikasjons-

rammeverket åpner i et livslangt læringsperspek-

tiv» (Kunnskapsdepartementet 2011). 

 

I det videre arbeidet med å inkludere kvalifikasjo-

ner utenfor det formelle utdanningssystemet i kvali-

fikasjonsrammeverket, vil det derfor være viktig at 

det utarbeides en klarere definisjon av hva målet 

er, slik at virkemidlene kan vurderes og innrettes 

mot dette. I arbeidet som nå pågår i Danmark med 

å se på behovet og mulighetene for å inkludere 

ikke-formelle kvalifikasjoner i det nasjonale kvalifi-

kasjonsrammeverket, tas det blant annet stilling til i 

hvilken grad man eventuelt vil åpne kvalifikasjons-

rammeverket for kvalifikasjoner tilegnet utenfor det 

formelle utdanningssystemet og hvilke ikke-

formelle kvalifikasjoner det eventuelt vil være 

snakk om å inkludere.  

 

5.1.1 Realkompetansevurdering; en hensikts-

messig ordning for å anerkjenne ikke-

formelle kompetanser?  

Enkeltpersoner kan søke om å få realkompetanse-

vurdert sine erfaringer og sin kompetanse opp mot 

fastsatte kriterier (www.vox.no). På denne måten 

vil den enkeltes uformelle og ikke-formelle kompe-

tanse kunne anerkjennes som en offentlig godkjent 

kvalifikasjon. Å få en slik realkompetansevurdering 

kan gi et avkortet formelt utdanningsløp, opptak til 

opplæring og utdanning, fritak fra deler av et opp-

lærings- og utdanningsløp, ny jobb eller høyere 

lønn.  

 

Realkompetansevurdering er per i dag den eneste 

ordningen enkeltpersoner kan benytte seg av for å 

få sin kompetanse anerkjent som en offentlig god-

kjente kvalifikasjon.  
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BOKS 1 

Realkompetansevurdering i grunnopplæringen17 

 

Kommunen har plikt til å vurdere realkompetansen hos 

voksne med rett til grunnskoleopplæring (www.udir.no). 

Vurderingen skal gjøres i forhold til kompetansemålene i 

læreplanen for fag i læreplanverket.18   

 

Voksne med rett til videregående opplæring har også rett til 

å få sin realkompetanse vurdert (www.udir.no). Realkompe-

tanse skal vurderes opp mot relevante læreplaner i videre-

gående opplæring. Retten gjelder for de som ønsker opptak 

til videregående opplæring og for øvrige som ønsker å få 

dokumentert sin kompetanse. I 2011 ble totalt 12 prosent 

(2 369) av alle voksne som tok videregående opplæring 

realkompetansevurdert (Vox 2012).  

 

 

 

Sett i forhold til de ulike interessene og samfunns-

messige hensynene som omtalt i kapittel 4.4., er 

det først og fremst enkeltindividet som har nytte av 

ordningen med realkompetansevurdering. Enkelt-

personer kan på denne måten få formalisert sine 

erfaringer og sin kompetanse, uavhengig av om 

disse er tilegnet gjennom organisert opplæring el-

ler ikke. På denne måten kan den enkelte styrke 

sin posisjon på arbeidsmarkedet og ved søking om 

opptak til utdanning. Muligheten kvalifikasjons-

rammeverket gir til å kunne vise hvilke kvalifikasjo-

ner man har, kan føre til økt grad av mobilitet. Det-

te kan være med på å forsterke gevinsten av at 

den enkelte får formalisert sine erfaringer og sin 

kompetanse.  

                                                      
17 Rett til realkompetansevurdering for grunnskole og videregående 

opplæring er regulert i LOV-1998-07-17-61: Lov om grunnskolen og 
den videregående opplæringa (opplæringslova) § 4A-3 og i FOR-2006-
06-23-724: Forskrift til opplæringslova § 4-13. 
18 Vox opplyser per medio mars at det ikke finnes statistikk over 

realkompetansevurdering i grunnskolen, men at Norsk institutt for 
forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) p.t. utfører et 
forskningsprosjekt om grunnskoleopplæring for voksne, på oppdrag 
for Vox og Utdanningsdirektoratet.  

BOKS 2 

Realkompetanse i fagskole, høgskole og universi-

tet19 

 

Fagskolenivå 

Det er mulig å søke opptak til fagskoler uten bestått videre-

gående opplæring dersom man har tilsvarende realkompe-

tanse og søker har en alder tilsvarende fullført videregåen-

de opplæring, altså 19 år eller eldre (www.vox.no). Fagsko-

lene fastsetter selv kriterier for opptak basert på realkompe-

tanse. I 2011 var det ca. ti prosent som søkte opptak til fag-

skolene basert på realkompetanse (Vox 2012b).20  

 

Høgskole og universitetsnivå 

Voksne som fyller 25 år og som mangler generell studie-

kompetanse, kan søke om opptak til høyere utdanning på 

grunnlag av realkompetanse (www.nokut.no). Det er lære-

stedene selv som avgjør hva som gir realkompetanse til 

studiene de tilbyr. En godkjent realkompetanse til et studium 

ved én institusjon, gir derfor ikke automatisk godkjenning til 

tilsvarende studier ved andre institusjoner. I overkant av 6 

prosent av de som søkte om opptak til høyere utdanning, 

søkte på bakgrunn av realkompetansevurdering.21 

 

 

 

Selv om realkompetansevurderingsordningen er 

en ordning som kan føre til formalisering av den 

enkeltes uformelle og ikke-formelle kompetanser, 

er det forhold som tilsier at ordningen er mindre 

                                                      
19 Retten til realkompetansevurdering i fagskolen er regulert i LOV-

2006-06-20-56 nr 56: Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven). 
NOKUT har også utarbeidet retningslinjer som fagskolene kan følge i 
sine vurderinger. Relevante bestemmelser fremgår av universitets- 
og høgskoleloven LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om universiteter og 
høyskoler (universitets- og høgskoleloven) og forskrift om opptak til 
høyere utdanning forskrift om opptak til høyere utdanning FOR 2007-
01-31 nr 173: Forskrift om opptak til høyere utdanning. 
20 Det var i alt 14 823 studenter ved fagskolene i 2011 (Vox 2012). 
700 av 7319 søkte om opptak til fagskole i 2011 basert på realkompe-
tanse (Vox 2012b). 556 av realkompetansesøkerne begynte på et 
studium. 
21 Det var i alt 107 785 søkere til hovedopptaket til høyere utdanning 

i 2011 (www.samordnaopptak.no). Samme år var det 6 717 som 
søkte opptak til høyere utdanning på bakgrunn av realkompetanse 
(Vox 2012). 
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hensiktsmessig som verktøy for å anerkjenne ikke-

formelle kompetanser, med det formål å skulle ink-

ludere disse i det nasjonale kvalifikasjonsramme-

verket.  

 

Av spørreundersøkelsen vår med norske arbeids-

givere, ser vi at relativt få kjenner til realkompetan-

sevurderingsordningen, og de som gjør det, sier at 

ansatte benytter seg av ordningen i mindre grad.  

 

Gjennom intervjuene våre med partene i arbeidsli-

vet, er det flere som tror at ordningen er lite kjent 

blant arbeidsgivere, da den først og fremst er til-

tenkt enkeltindividet og ikke for en arbeidsgiver 

som sådan. Det at få benytter seg av ordningen 

blir forklart med at vurdering av realkompetanse 

først og fremst er ment å skule benyttes i en situa-

sjon der den enkelte ønsker å søke om inntak til 

formell opplæring eller utdanning, eller dersom 

man har behov for å formalisere kompetansen sin i 

forbindelse med jobbskifte. Ordningen er derfor 

ikke noe «alle» går rundt og kjenner til. Det at real-

kompetansevurderingsordningen primært gjelder 

når det er snakk om opptak til utdanning eller ved 

skifte av jobb, gjør også at ordningen ikke nødven-

digvis er tilpasset det å skulle formelt anerkjenne 

realkompetanse, dersom målet er en innplassering 

i kvalifikasjonsrammeverket.   

 

Som vi vil omtale senere, er det også slik at størs-

tedelen av opplæringen på norske arbeidsplasser 

initieres av ledelsen, og opplæringen som gis er 

tilpasset arbeidsgivers kompetansebehov. Dette 

kan innvirke på ansattes motivasjon til, eller at an-

satte ikke finner egeninteresse av, å skulle få vur-

dert sin realkompetanse. 

 

Flere av organisasjonene i arbeidslivet uttrykker 

misnøye med at når realkompetanse vurderes, 

gjøres dette opp mot formelle læreplaner og læ-

ringsutbyttebeskrivelser. Problemet med å skulle 

vurdere uformell og ikke-formell kompetanse opp 

mot formelle krav og kriterier, er at dette begrenser 

den faktiske muligheten til å få formelt anerkjent 

slik kompetanse. Dette begrunnes med at opplæ-

ringen på uformelle og ikke-formelle arenaer er av 

en annen karakter og gis under andre forutset-

ninger enn opplæringen og utdanningen som fin-

ner sted i det formelle utdanningssystemet. Dette 

gjør at den uformelle og ikke-formelle kompetan-

sen har vanskelig for å imøtekomme kravene og 

kriteriene som settes for å bli formelt anerkjent, da 

disse er tilpasset den formelle utdanningen og det 

formelle utdanningssystemet. Det stilles derfor 

spørsmål ved om det bør vurderes om det kan 

etableres andre krav og kriterier som den uformelle 

og ikke-formelle kompetansen vurderes opp mot, 

uten at dette går på bekostning av kvalitetssikring-

en. 

 

De intervjuede organisasjonene gir også uttrykk for 

at det er behov for å sikre at realkompetansevur-

deringen foretas av aktører som ikke kun kjenner 

til det formelle utdanningssystemet, men som også 

har inngående kunnskap om innholdet i, omfanget 

av og kvaliteten på kompetansen som er oppnådd 

og opplæringen som gis utenfor det formelle ut-

danningssystemet. Dette argumentet blir også 

fremmet i forbindelse med godkjenningsordninge-

ne som finnes på utdanningsnivå (avsnitt 5.1.2).  

 

5.1.2 Liten mulighet for formell anerkjennelse 

av opplæringen på arbeidsplassene 

Utover realkompetanseordningen som formelt an-

erkjenner ikke-formelle kompetanser på individni-

vå, er det i dag to ordninger på utdanningsnivå 

som kan benyttes til formell anerkjennelse av 

kompetanser utenfor det formelle utdanningssys-

temet (godkjenning av fagskoletilbud og akkredite-

ring av enkeltstudier).  
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Flere av organisasjonene i arbeidslivet sier at der-

som det skal gjøres alvor av å kunne innplassere 

kvalifikasjoner oppnådd utenfor det formelle ut-

danningssystemet i det nasjonale kvalifikasjons-

rammeverket, vil det være mest hensiktsmessig å 

etablere godkjenningsordninger på utdanningsni-

vå. Dette er mer effektivt enn at hver enkelt må få 

sin individuelle kompetanse godkjent. Å ha gode 

ordninger på utdanningsnivå, vil også være med 

på å sikre en enhetlig og forutsigbar prosess. For 

eksempel er det flere av organisasjonene som på-

peker at vurderingspraksisen innen realkompetan-

sevurderingen varierer og at det derfor er lite forut-

sigbart hva utfallet av en vurdering blir.22 Det at 

hver enkelt fagskole, høgskole og universitet selv 

setter kravene og kriteriene som stilles ved real-

kompetansevurdering av søkere, er også med på å 

undergrave forutsigbarhetene.  

 

Et annet argument som fremmes er at ved å ha 

gode anerkjennelsesordninger på utdanningsnivå, 

vil det bli lettere å ivareta kvalifikasjoner utenfor 

det formelle utdanningssystemet som er av et visst 

omfang. Det er urealistisk å legge opp til at alt av 

opplæring, ned til det minste kurs, skal kunne for-

melt anerkjennes og innplasseres i kvalifikasjons-

rammeverket.  

 

Sett i forhold til de ulike interessene og samfunns-

messige hensynene som er omtalt i kapittel 4.4., 

må det antas at alle «aktørene» har interesse av at 

det skal settes strenge kriterier og krav for at et 

opplærings- eller utdanningsopplegg som tilbys 

utenfor det formelle utdanningssystemet skal for-

melt anerkjennes. Utover at man på denne måten 

unngår å anerkjenne opplæring og utdanning som 

gis av useriøse aktører, har det også betydning for 

opplæringens og utdanningens troverdighet og 

                                                      
22 Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet om en 

gjennomgang av praktiseringen av realkompetansevurderingen. 
Gjennomgangen er per april 2013 under arbeid.   

legitimitet. Slik de to godkjenningsordningene på 

utdanningsnivå er innrettet i Norge, kan det samti-

dig sies at de spesielt gagner utdanningsinstitusjo-

nene i det formelle systemet, da en formell aner-

kjennelse skjer etter krav og kriterier som er innret-

tet mot utdanningene og utdanningsinstitusjonene i 

det formelle rom. På denne måten er det disse til-

bydernes utdanninger og disse institusjonenes inn-

retning som setter standarden for hva som anses 

for å være kvalitetsmessig tilfredsstillende.  

 

Opplæring tilsvarende videregående opplæringsni-

vå 

I tilfeller der det foreligger et definert behov for ny 

kompetanse som tilsvarer videregående opplæ-

ringsnivå, kan det søkes Utdanningsdirektoratet 

om at det opprettes nye programområder og lære-

fag.  

 

Dersom for eksempel en bedrift tilbyr sine ansatte 

et opplæringsopplegg for å dekke et definert kom-

petansebehov, kan opplæringen legges til grunn 

for en søknad. Det er som regel berørte tariffparter 

som i fellesskap fremmer en slik søknad, og dette 

er i tråd med det som fremgår av dokumentet Ruti-

ner og prosedyrer for endring i tilbudsstrukturen i 

videregående opplæring, yrkesfaglige utdannings-

programmer.23  

 

Muligheten for arbeidsgivere og/eller de berørte 

partene i arbeidslivets til å søke om at det oppret-

tes nye programområder og lærefag, er per i dag 

den eneste måten man på utdanningsnivå kan få 

offentlig godkjent en arbeidsgivers opplæring på 

som tilsvarer videregående nivå.  

 

 

 

 

                                                      
23 http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Rutiner-

og-prosedyrer-for-endring-i-yrkesfaglige-utdanningsprogrammer/ 
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BOKS 3 

Søknad om et nytt programområde eller lærefag 

 

For at det skal kunnes søkes om et nytt programområde 

eller lærefag fremgår følgende krav i Utdanningsdirektora-

tets rutine- og prosedyrebeskrivelse:  

 

«Grunnlaget for å innvilge søknad om nye programområder 

og lærefag er et definert behov for ny kompetanse. Et yr-

kesområde som skal utvikles til et nytt programområde eller 

lærefag må tilfredsstille kravene til bredde og spesialisering 

på et nivå som tilsvarer andre programområder og lærefag. 

Forslag om nye tilbud skal som hovedregel tilpasses ho-

vedmodellen med to års opplæring i skole og to år i bedrift. 

Et nytt fag må være av en slik art at det er mulig å utøve 

yrket etter avlagt fag- eller svennebrev. Det nye fagets 

egenart må være av en slik karakter at vesentlige deler av 

opplæringen ikke overlapper med beslektede tilbud».  

 

                       Kilde: Utdanningsdirektoratet24  

 

 

Det finnes ingen statistikk over hvor mange nye 

programområder og lærefag det har blitt søkt om 

eller som har blitt opprettet på bakgrunn av en slik 

søknad. Opplysninger vi har fått fra Utdanningsdi-

rektoratet tilsier imidlertid at det ikke foreligger 

mange søknader eller godkjenninger på bakgrunn 

av slike søknader. Utdanningsdirektoratet oppgir at 

i løpet av de siste årene er det et par fag som har 

blitt opprettet på bakgrunn av en slik søknad 

(reipslagerfaget og byggdrifterfaget). Det foreligger 

også et par søknader per februar 2013, i tillegg til 

at det finnes et par miljøer som vurderer å foreslå 

nye fag. Videre vises det til én søknad som ikke 

har blitt godkjent. I de fleste av tilfellene som her er 

nevnt, er det arbeidslivets organisasjoner som har 

fremmet søknadene.    

                                                      
24http://www.udir.no/Upload/Fagopplaring/Nyheter%20fagopplaeri

ng/Rutiner%20og%20prosedyrer%20for%20endring%20av%20tilbuds
strukturen.pdf 

Årsaken til at det fremmes få søknader om å opp-

rette nye programområder og lærefag, kan være 

mange. Noen av organisasjonene i arbeidslivet 

sier i intervjuene at dagens utdanningstilbud på 

videregående nivå langt på vei dekker kompetan-

sebehovet blant bedrifter og virksomheter. Samti-

dig sier andre at mange av deres medlemmer ikke 

kjenner til muligheten til å kunne opprette nye pro-

gramområder og lærefag dersom de skulle ha be-

hov for det. Dette underbygges også av resultate-

ne fra spørreundersøkelsen vår. Et eventuelt be-

hov for oppretting av for eksempel et nytt lærefag 

blir derfor oftest fanget opp av arbeidsgiverorgani-

sasjonene gjennom kontakten de har med sine 

medlemmer.   

 

Det er viktig her å påpeke at ordningen med å 

kunne søke Utdanningsdirektoratet kun er relevant 

dersom det vurderes å være behov for et nytt pro-

gramområde eller lærefag. Etter vår vurdering er 

ordningen derfor lite egnet og lite relevant for be-

drifter og virksomheter som ønsker å få formelt 

anerkjent opplæringen de gir til sine ansatte, hvis 

hensikten er at opplæringen skal kunne innplasse-

res i kvalifikasjonsrammeverket.   

 

Det kan sies at det er en svært begrenset reell mu-

lighet til å kunne få innplassert kvalifikasjoner uten-

for det formelle utdanningssystemet som tilsvarer 

videregående nivå i kvalifikasjonsrammeverket, 

basert på en formell anerkjennelse på utdannings-

nivå.  

 

Opplæring tilsvarende fagskole- eller høgskole og 

universitetsnivå 

Alle aktører som tilbyr opplæring og utdanning 

utenfor det formelle utdanningssystemet tilsvaren-

de fagskolenivå, kan søke NOKUT om godkjen-

ning av fagskoleutdanninger.   
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Hvis det er snakk om opplæring og utdanning som 

gis utenfor det formelle utdanningssystemet, og 

dette tilsvarer høgskole- eller universitetsnivå, kan 

NOKUT søkes om akkreditering av et studietilbud.  

 

Institusjonsakkrediterte private høgskoler har de 

samme faglige fullmakter som statlige institusjoner 

i samme institusjonskategori, mens private høg-

skoler uten institusjonsakkreditering må søke 

NOKUT om akkreditering av alle nye studietilbud.25  

 

Generelt så er det slik at institusjoner som er ak-

kreditert som universitet kan etablere studium på 

lavere nivå, mastergradsnivå og Ph.d.-nivå, uten å 

søke NOKUT om akkreditering.26 Institusjoner som 

er akkreditert som vitenskapelige høgskoler27 kan 

etablere studium på lavere nivå og mastergrads-

studier innenfor fagområder der de har Ph.d. uten 

å søke NOKUT om akkreditering. Vitenskapelige 

høgskoler må imidlertid søke NOKUT om akkredi-

tering av studium på master- og Ph.d.-nivå hvis det 

er snakk om fagområder utenfor områder institu-

sjonene allerede har Ph.d. innenfor. Høgskoler 

uten institusjonsakkreditering må søke NOKUT om 

akkreditering av alle nye studietilbud. Dette vil 

også gjelde for andre opplæringsaktører som ikke 

er del av det formelle utdanningssystemet, men 

som ønsker å få offentlig anerkjent opplæringen de 

gir.   

 

Gjennom en NOKUT-godkjenning innplasseres 

kvalifikasjoner fra fagskoleutdanninger i kvalifika-

sjonsrammeverket. Akkreditering av gradsgivende 

utdanninger fører også til en innplassering av kvali-

                                                      
25 Per våren 2013 finnes det 33 private høgskoler. Tre av disse er 

akkreditert som vitenskapelige høgskoler. Åtte er institusjonsakkredi-
terte høgskoler, mens 22 har akkreditering for enkeltstudier (ikke 
institusjonsakkreditering). 
26 http://www.nokut.no/no/NOKUTs-kunnskapsbase/Det-norske-

utdanningssystemet/Institusjonskategoriar/ 
27 Vitenskapelige høgskoler har rett til å opprette studietilbud på alle 

nivåene innenfor de fagområdene de har fått rett til å tildele doktor-
grader (www.nokut.no). 

fikasjonene i kvalifikasjonsrammeverket. Kortere 

studier, som for eksempel videreutdanning innen 

sykepleie, innplasseres ikke som en kvalifikasjon i 

rammeverket. 

 

I og med at dette prosjektet tar utgangspunkt i ik-

ke-formelle kompetanser som tilbys av arbeidsgi-

vere, er det snakk om aktører som ikke har opplæ-

ring og utdanning som sin hovedbeskjeftigelse. 

Denne type aktører kan søke NOKUT om akkredi-

tering av enkeltstudier eller om godkjenning av en 

fagskoleutdanning.  

 

Det er imidlertid en rekke forhold som gjør at disse 

ordningene kan sies å være lite tilpasset for å kun-

ne formelt anerkjenne kompetanser som oppnås 

utenfor det formelle utdanningssystemet, som for 

eksempel på arbeidsplassene.   

 

Kravene og kriteriene for formell anerkjennelse av 

et opplæringstilbud kan sies å være tilpasset aktø-

rer som har utdanning som sin hovedbeskjeftigelse 

og som langt på vei er innrettet som institusjonene 

som er en del av det formelle utdanningssystemet.  

Dette gjør at ordningene er lite tilpasset aktører og 

opplæringsopplegg som gis utenfor det formelle 

utdanningssystemet. For at en fagskoleutdanning 

skal godkjennes eller et enkeltstudium skal akkre-

diteres, må utdanningstilbyderne og utdanningstil-

budet oppfylle et sett av standarder, blant annet i 

forhold til faglig nivå, utdanningens innhold, sty-

ring, system og organisering.28 Dette kan eksemp-

lifiseres ved følgende forhold: 

 

                                                      
28 Gjeldende bestemmelser for hva som skal til for å godkjenne en 

fagskoleutdanning eller et avgrenset fagområde fremgår av LOV-
2003-06-20-56: Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) og forskrift 
om godkjenning etter fagskoleloven FOR-2008-04-23-391: Forskrift 
om godkjenning etter fagskoleloven. Bestemmelser for akkreditering 
av studietilbud eller institusjonsakkreditering fremgår av LOV-2005-
04-01 nr 15: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høg-
skoleloven) og forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere 
utdanning (tilsynsforskriften), FOR-2011-01-27-297. 
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 En forutsetning for å få godkjent en fagskole-

utdanning er blant annet at utdanningstilbudet 

må bygge på treårig videregående opplæring 

eller tilsvarende realkompetanse.29 Tilbudet 

må være en selvstendig, yrkesrettet og avslut-

tende utdanning som gir kompetanse som kan 

tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæ-

ring. Videre må utdanningstilbudet ha et om-

fang som tilsvarer et halvt til to år på heltid. Det 

stilles også krav til styringsordning, reglement 

og system for kvalitetssikring. 

 Dersom en arbeidsplass har fått godkjenning til 

å tilby en fagskoleutdanning må opplæringen 

som gis på arbeidsplassen dekke de samme 

kravene til faglighet og innhold som stilles til 

det «tradisjonelle» utdanningstilbudet. Her kan 

for eksempel følgende nevnes: 

o Dersom en arbeidsplass får godkjen-

ning til å tilby fagskoleutdanning, stilles 

det blant annet krav til at tilbyder skal 

ha fast ansatte med relevant kompe-

tanse til å inngå i undervisnings- og 

administrative stillinger. Det skal opp-

rettes et styre og det skal etableres 

godkjente systemer for kvalitetssikring. 

 Hvis en arbeidsgiver ønsker å søke akkredite-

ring av et studietilbud, er kravene som må opp-

fylle tilsvarende som for «tradisjonelle» høg-

skoler og universiteter. Her kan for eksempel 

følgende nevnes: 

o For å få akkreditert et studietilbud, stil-

les det blant annet krav til opprettelse 

av et eget styre, det skal foreligge et 

reglement for styring av utdanningsin-

stitusjonen, det må etableres en kla-

genemnd, det skal nedsettes et læ-

ringsmiljøutvalg, det må dokumenteres 

at det foreligger et tilfredsstillende kva-

                                                      
29 http://www.nokut.no/no/Laresteder/Godkjenning-av-

utdanningstilbud-fagomrade-og-
kvalitetssikringssystem/Godkjenning-av-utdanningstilbud/ 

litetssikringssystem og for studier med 

omfang på 60 studiepoeng eller mer 

skal det utarbeides en utdannings-

plan.30  

o Videre skal blant annet minst 50 pro-

sent av årsverkene som er knyttet til 

studiet utgjøres av tilsatte i hovedstil-

ling ved institusjonen.  

o Det stilles også krav til at studiet skal 

ha ordninger for studentutveksling og 

internasjonalisering. 

 

Det finnes ikke statistikk på hvilke bedrifter, offent-

lige virksomheter eller ideelle organisasjoner som 

har søkt om godkjenning av en fagskoleutdanning 

eller et fagområde, eller akkreditering av et studiet-

ilbud eller som institusjon.   

 

Svarene fra spørreundersøkelsen viser at det er få 

arbeidsgivere som kjenner til NOKUT eller som 

kjenner til at de kan benytte seg av NOKUTs tje-

nester for å kunne kvalifisere opplæringen de tilbyr 

sine ansatte. Organisasjonene i arbeidslivet sier at 

dette ikke er overraskende, da NOKUT primært er 

ment å skulle være et organ som skal sikre kvalite-

ten i det formelle utdanningssystemet. NOKUT er 

derfor ikke en aktør arbeidsgivere har kjennskap 

til. 

 

 

5.2 Oppsummering og avsluttende betrakt-

ninger  

Forholdene det er gjort rede for i kapittel 5.1 kan 

oppsummeres som følgende: 

 

 Det finnes muligheter både på individnivå 

og utdanningsnivå til å få formelt anerkjent 

                                                      
30 http://www.nokut.no/no/Laresteder/Akkreditering-av-studier-og-

institusjoner/Akkreditering-av-studietilbod/Korleis-sokje-
akkreditering/ 
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kompetanser som er tilegnet utenfor det 

formelle utdanningssystemet.  

 Da realkompetansevurderingen først og 

fremst er etablert for å vurdere realkompe-

tanse når enkeltindivider skal søke om 

opptak til utdanning eller ved jobbskifte, 

gjøres vurderingen blant annet etter kom-

petansemålene i formelle læreplaner. Å 

benytte realkompetansevurderingsord-

ningen som metode for å anerkjenne ikke-

formell kompetanse, med formål om å inn-

plassere disse i kvalifikasjonsrammeverket 

virker derfor mindre hensiktsmessig. Mye 

av den ikke-formelle kompetansen har en 

annen karakter og er innrettet på en annen 

måte enn det den formelle utdanningen og 

det formelle utdanningssystemet er. 

 Arbeidsgiveres mulighet til å få formelt an-

erkjent opplæringen de tilbyr sine ansatte 

på utdanningsnivå fremstår som begren-

set. Ordningene som finnes er primært lagt 

opp etter det formelle utdanningssystemet, 

og kravene og kriteriene som stilles er der-

for vanskelig å oppfylle.  

 

Vår vurdering av godkjenningsordningene som lite 

tilpasset for å anerkjenne kompetanser som er til-

egnet utenfor det formelle utdanningssystemet, 

bygger på noen forutsetninger. For det første vur-

derer vi dette i lys av at hensikten med anerkjen-

nelsen er å kunne innplassere ikke-formelle kvalifi-

kasjoner i det nasjonale kvalifikasjonsrammever-

ket. Vurderingen gjøres altså ikke med utgangs-

punkt i å se på ordningenes hensiktsmessighet for 

å ivareta kvaliteten i det formelle utdanningssys-

temet som sådan. Vi mener med dette ikke at ord-

ninger for å anerkjenne ikke-formelle kvalifikasjo-

ner ikke skal ivareta kvalitetsperspektivet. Det er 

likevel ikke gitt at det er de eksisterende ordninge-

ne som er mest hensiktsmessige for å anerkjenne 

ikke-formelle kvalifikasjoner. Vi legger videre til 

grunn at intensjonen med en inkludering av ikke-

formelle kvalifikasjoner er å ivareta perspektivet 

om livslang læring i bredere forstand enn kun å 

innplassere ikke-formelle kvalifikasjoner som tilsva-

rer kvalifikasjoner i det formelle utdanningssyste-

met. 

 

Det virker imidlertid på oss som det kan være be-

hov for å ta en gjennomgang av hva «kvalifikasjo-

ner utenfor det formelle utdanningssystemet» in-

nebærer. Ønsker man å vurder både uformelle og 

ikke-formelle kompetanser, eller bare ikke-formelle 

kompetanser? Er det i så fall snakk om all organi-

sert opplæring som finner sted, eller kun innen be-

stemte områder og opplæring av et visst omfang? 

Når målet står klart, vil det også være enklere å 

vurdere hvilke ordninger for anerkjennelse av ikke-

formelle kompetanser som er mest hensiktsmessi-

ge å ta i bruk for å innplassere ikke-formelle kvali-

fikasjoner i det nasjonale kvalifikasjonsrammever-

ket. Vi sikter her først og fremst til ordninger for 

formell anerkjennelse på utdanningsnivå, men 

også på individnivå. 

  

På samme måte som at det er viktig å arbeide for 

å etablere en felles forståelse av hva kvalifika-

sjonsrammeverket sier noe om for å ivareta legiti-

miteten og anerkjennelsen av kvalifikasjonsram-

meverket (jf. kapittel 4), er det av samme årsaker 

også avgjørende å avgrense hva det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket skal omfatte av kvalifi-

kasjoner. Igjen er det snakk om å danne en felles 

referanseramme og like forventninger for alle rele-

vante interessenter.   

 

For å få til en inkluderende prosess av kvalifikasjo-

ner utenfor det formelle utdanningssystemet i det 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, er det viktig 

å anerkjenne karakterforskjellene mellom hvordan 

kompetansen tilegnes. Det å legge til grunn at kva-

liteten kun kan ivaretas dersom den ikke-formelle 
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kompetansen som oppnås og den ikke-formelle 

opplæringen som gis tilfredsstiller de samme kra-

vene som stilles i det formelle utdanningssystemet, 

gjør det vanskelig å ivareta perspektivet om livs-

lang læring i det nasjonale kvalifikasjonsramme-

verket.  

 

På denne bakgrunn anbefaler vi at det bør sees 

nærmere på om ikke-formell opplæringen og ikke-

formelle kompetanser kan anerkjennes og innplas-

seres i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket på 

andre måter enn i dag. Det må samtidig sikres at 

kvaliteten på opplæringen som formelt anerkjen-

nes er tilfredsstillende.  

 

 Det bør vurderes om det kan etableres ord-

ninger for å anerkjenne ikke-formelle kompe-

tanser på utdanningsnivå, som er tilpasset 

opplæring som gis og kompetansene som 

oppnås utenfor det formelle utdanningssyste-

met. Slike ordninger vil være mer effektive og 

ressurssparende, sammenlignet med at den 

enkelte som har deltatt i slik opplæring skal få 

godkjent kvalifikasjonene sine på individnivå. 

Dette vil også legge til rette for en ensrettet og 

forutsigbar prosess. Her kan det sees nærme-

re på erfaringer fra for eksempel Irland og 

Nederland. 

 På samme måte bør det foretas en vurdering 

av om dagens realkompetansevurdering kan 

justeres, og om realkompetansevurdering kan 

foretas etter andre kriterier enn kun å vurdere 

kompetansen opp mot formelle læreplaner og 

læringsutbyttebeskrivelser.  

 I tillegg bør det sees nærmere på om den fag-

lige sammensetningen av instansene som 

skal vurdere formell anerkjennelse av ikke-

formelle kompetanser bør ha inngående 

kunnskap om norsk arbeidsliv og hvilke krav 

som bør stilles til opplæringen som gis utenfor 

det formelle systemet. Dette gjelder både for 

godkjenningsordninger på individ- og utdan-

ningsnivå. 
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I dette kapittelet gir vi et overblikk av hvilke mulig-

heter som finnes i ulike europeiske land til å for-

melt anerkjenne kompetanser som er oppnådd 

utenfor det formelle utdanningssystemet, slik at 

kvalifikasjonene kan relateres til de nasjonale kva-

lifikasjonsrammeverkene. Dette gjør vi på bak-

grunn av de enkelte landenes referanserapporter 

og annet tilgjengelig materiale (CEDEFOP 2010a, 

2011, 2012a, EAEA/NLV 2010).  

 

Videre ser vi nærmere på utviklingen i Nederland, 

Irland og Danmark. Alle tre landene her iverksatt et 

arbeid med å inkludere kvalifikasjoner som er opp-

nådd utenfor det formelle utdanningssystemet til 

sine nasjonale kvalifikasjonsrammeverk.  

 

Til slutt ser vi på utviklingen av anvendelsen av 

internasjonale kvalifikasjoner. Internasjonale kvali-

fikasjoner gis gjennom opplæring og utdanning 

som tilbys i mer enn ett land, av aktører utenfor det 

formelle utdanningssystemet.   

 

 

6.1 EU-/EØS-landene er på forskjellige sta-

dier i arbeidet med å utarbeide nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverk 

Alle EU-/EØS-land er i gang med å utvikle nasjo-

nale kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. 

Kvalifikasjonsrammeverkene skal skape sammen-

heng, gjennomsiktighet og mobilitet av kvalifika-

sjoner innad i det enkelte land og på tvers av lan-

degrensene i Europa. I siste fase skal de nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverkene refereres til det euro-

peiske kvalifikasjonsrammeverket. 

 

På nåværende tidspunkt har landene kommet ulikt 

i arbeidet med å utvikle og fastsette sine nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverk. Det varierer også om 

kvalifikasjonsrammeverkene dekker hele eller de-

ler av utdanningssystemet og om ikke-formelle 

kvalifikasjoner er inkludert/relatert til kvalifikasjons-

rammeverkene eller ikke. Samtidig er det variasjon 

i om landene som har fastsatt sine kvalifikasjons-

rammeverk, har referert disse til det europeiske 

kvalifikasjonsrammeverket.  

 

17 land har referert sine nasjonale kvalifikasjons-

rammeverk til det europeiske kvalifikasjonsramme-

verket. Dette innebærer at de har oppfylt ti kriterier, 

fastsatt av Europakommisjonens EQF Advisory 

Group (EQF AG). Referanseprosessen er siste 

steg i implementeringen av landenes nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverk.  

 

Ett av de ti kriteriene innebærer at landene skal 

redegjøre for bruk av læringsutbyttebeskrivelser og 

valideringsprosessene av uformell og ikke-formell 

læring (se tekstboks). Landenes redegjørelse av 

hvordan de har forholdt seg til dette kriteriet har 

særlig interesse for denne rapporten, da det bely-

ser mulighetene til å få formelt anerkjent kompe-

tanser oppnådd utenfor det formelle utdannings-

systemet, slik at disse kan relateres til landenes 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverk.      

 

 

BOKS 4 

Kriterium 3 – Bruk av læringsutbytte og validering 

av ikke-formell og uformell læring  

 

«The national qualifications framework or system and its 

qualifications are based on the principle and objective of 

learning outcomes and are linked to arrangements for vali-

dation of non-formal and informal learning and, where these 

exist, to credit systems». 

 

                 Kilde: EQF Series Note 3 (2011) 

   

 

 

6 Utvikling i europeiske land og innen området internasjonale 
kvalifikasjoner  
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6.2 Forskjeller mellom landenes nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverk 

I tabell 2 har vi blant annet samlet tilgjengelig in-

formasjon om hvordan det enkelte land har valgt å 

forholde seg til ikke-formelle kompetanser gjennom 

eventuelle ordninger for å anerkjenne ikke-formelle 

kompetanser, eller ved eventuelt å inkludere ikke-

formelle kvalifikasjoner i det nasjonale kvalifika-

                                                      
31 Irland, Skottland og Wales. 

sjonsrammeverket. Datagrunnlaget for tabellen er 

det enkelte lands referanserapport til det europeis-

ke kvalifikasjonsrammeverket, supplert med annen 

tilgjengelig informasjon (CEDEFOP 2012a). 

 

De enkelte rapportene har imidlertid varierende 

kvalitet. Noen lands rapporter ser mer ut til å være 

intensjonserklæring om at ikke-formelle kvalifika-

sjoner skal inkluderes i de nasjonale kvalifikasjons-

rammeverkene, og gir i liten grad informasjon om  

 
 TABELL 2 

Oversikt over EU-/EØS-landenes arbeid med de nasjonale kvalifikasjonsrammeverkene og inkludering av 

kvalifikasjoner utenfor det formelle utdanningssystemet i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket 

  

Mulighet for anerkjennelse av 
ikke-formelle kompetanser på 
individnivå og utdanningsnivå 

Mulighet for anerkjennelse av 
ikke-formelle kompetanser på 

individnivå 

Ingen mulighet for anerkjen-
nelse av ikke-formelle kom-

petanser, hverken på individ- 
eller utdanningsnivå 

Utarbeidet nasjonalt kvalifika-
sjonsrammeverk. Inkl. ikke-
formelle kvalifikasjoner. Refe-
rere til EQF. 

Frankrike 
Nederland 

Malta 
Irland 
Spania 

Portugal 
Storbritannia31 

Litauen  
Luxemburg 

Utarbeidet nasjonalt kvalifika-
sjonsrammeverk. Ekskl. ikke-
formelle kvalifikasjoner. Refe-
rert til EQF. 

  

Belgia (Flandern) 
Danmark 
Estland 
Latvia 

Tsjekkia 
Tyskland 
Østerrike 

 Kroatia 

Utarbeidet nasjonalt kvalifika-
sjonsrammeverk. Inkl. ikke-
formelle kvalifikasjoner. Refe-
rerer ikke til EQF. 

  
Kypros 
Island  

Utarbeidet nasjonalt kvalifika-
sjonsrammeverk. Ekskl. ikke-
formelle kvalifikasjoner. Refe-
rerer ikke til EQF. 

  
Finland 
Sverige 

Bulgaria 
Polen 

Slovakia 

Ikke utarbeidet nasjonalt kvali-
fikasjonsrammeverk. Planleg-
ger å inkl. ikke-formelle kvalifi-
kasjoner. 

    
Hellas 
Spania 
Ungarn 

Ikke utarbeidet nasjonalt kvali-
fikasjonsrammeverk. Planleg-
ger å ekskl. ikke-formelle kva-
lifikasjoner. 

  

Belgia (Vallonia) 
Romania 
Slovenia 

Sveits 

Belgia (tysktalende) 
Italia 

Liechtenstein 
 

 
                                    Note: Tabellen inkluderer ikke godkjenningsordninger for nye fagområder. 

Kilde: DAMVAD 2013 på bakgrunn av landenes referanserapporter til EQF og CEDEFOP (2012a) 
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de reelle mulighetene som finnes for å kunne 

gjennomføre dette. I tillegg har en del land iverk-

satt utviklings- og forsøksarbeid etter at rapportene 

ble utarbeidet. Dette gjelder for eksempel for Øs-

terrikes del. Tabellen viser på denne måten et 

øyeblikksbilde basert på tilgjengelige datakilder. 

Innplasseringene av flere av landene vil derfor 

med stor sannsynlighet endre seg fremover, eller 

har allerede endret seg fra våre datakilder ble pub-

lisert.  

  

De europeiske landene forholder seg forskjellig til 

om kvalifikasjoner som er oppnådd utenfor det 

formelle utdanningssystemet kan relateres til de 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverken. Det er også 

forskjeller mellom landene om slik kompetanse kan 

anerkjennes på individnivå og/eller utdanningsnivå. 

 

På bakgrunn av tabellen kan man utlede følgende 

hovedgrupper av land: 

 

Gruppe 1 består av land som har utarbeidet nasjo-

nale kvalifikasjonsrammer som omfatter kvalifika-

sjoner utenfor det formelle utdanningssystemet, 

samt at rammeverket er referer til det europeiske 

kvalifikasjonsrammeverket.  

 

I Frankrike, Nederland, Irland, Malta og Spania er 

det mulig å anerkjenne ikke-formelle kompetanser 

på individnivå via realkompetansevurdering. Det 

finnes også muligheter for å anerkjenne utdan-

ninger utenfor det formelle utdanningssystemet på 

utdanningsnivå. 

 

I Frankrike omfatter det nasjonale kvalifikasjons-

rammeverket kun yrkesutdanninger og andre pro-

fesjonsorienterte kvalifikasjoner. Tilbyderne av ut-

danningene innen disse områdene kan registreres 

i et nasjonalt register for yrkesrettede kvalifikasjo-

ner.32 Det er også mulighet til å validere realkom-

petanse (Validation des Acquis de l’Expérience 

(VAE)). 

 

Malta har et lignende system der en undervis-

ningstilbyder kan registreres ved Malta Qualifica-

tions Council, og der ikke-formelle kvalifikasjoner 

kan anerkjennes på utdanningsnivå gjennom en 

valideringsprosess (Validation of Informal Educa-

tion). Utdanningene som anerkjennes kan gi poeng 

i deler av det formelle utdanningssystemet. Også i 

Malta er det kun deler av utdanningssystemet som 

kan inkluderes i det nasjonale kvalifikasjonsram-

meverket.  

 

Siden inkluderingen av ikke-formelle kvalifikasjoner 

kun gjelder for avgrensede områder av den frans-

ke og maltesiske utdanningssektoren, kan man si 

at prosessen med å ivareta kvalifikasjoner utenfor 

det formelle utdanningssystemet ikke er fullt ut im-

plementert.  

 

I Spania finnes muligheter for å validere ikke-

formelle kompetanser innen høyere utdanning, 

samt profesjonskompetanser opp til et visst nivå.33 

Ordningene gjelder anerkjennelse av realkompe-

tanse. Det kan her nevnes at det også er opprettet 

noen uavhengige komitéer som har etablert prose-

dyrer for validering (Comunidades Autónomas – 

CCAAs).   

 

Portugal og Storbritannia har også utarbeidet na-

sjonale kvalifikasjonsrammeverk og relatert disse 

til det europeiske rammeverket. Her kan imidlertid 

kompetanser utenfor det formelle utdanningssys-

temet kun anerkjennes gjennom en realkompetan-

                                                      
32 Registeret for yrkesrettede kvalifikasjoner: Répetoire National de 

Certifications Professionelles, RNCP. 
33 http://www.u-rpl.eu/wp-content/uploads/2012/08/Review-Of-

The-RPL-In-Member-States-In-Europe.pdf 
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sevurdering, og slik innplasseres i de nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverkene.34 

 

Litauen og Luxemburg er de siste landene som 

inngår i gruppe av land som har inkludert ikke-

formelle kvalifikasjoner i det nasjonale kvalifika-

sjonsrammeverket. Ut fra materialet vi har gjen-

nomgått virker det imidlertid som at da rammever-

kene ble utviklet og temaet «ikke-formelle kvalifi-

kasjoner» ble behandlet, utarbeidet landene en 

intensjon om at ikke-formelle kvalifikasjoner skal 

kunne innplasseres i de nasjonale rammeverkene. 

Det er også slik at det i disse landene ikke finnes 

mulighet til å anerkjenne ikke-formelle kompetan-

ser, hverken på individ- eller utdanningsnivå. Av 

referanserapporten til Litauen fremgår det også at 

anvendelse av læringsutbyttebeskrivelser og po-

engsystemer ennå ikke er implementert og iverk-

satt.  

 

Gruppe 2 består av Belgia (Flandern), Danmark, 

Estland, Kroatia, Latvia, Tsjekkia, Tyskland og Øs-

terrike. Disse landene har utarbeidet nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverk. Kvalifikasjonsrammever-

kene er referert til det europeiske kvalifikasjons-

rammeverket.  

 

Landene har i første omgang ikke inkludert kvalifi-

kasjoner utenfor det formelle utdanningssystemet i 

de nasjonale kvalifikasjonsrammeverkene. Samti-

dig er det i alle landene, med unntak av Kroatia, 

helt eller delvis mulig å få anerkjent ikke-formelle 

kompetanser på individnivå, gjennom realkompe-

tansevurdering. Danmark og Belgia har begge sys-

temer og ordninger som omfatter hele utdannings-

sektoren, men ingen av landene har etablerte ord-

ninger for å anerkjenne ikke-formelle kompetanser 

på utdanningsnivå. 

 

                                                      
34 I Spania er det forskjeller mellom regionene. 

Gruppe 3 består av Kypros, Island, Bulgaria, Po-

len, Slovakia, Finland og Sverige. Landene har 

utarbeidet nasjonale kvalifikasjonsrammeverk, 

men har ennå ikke henvist disse til det europeiske 

kvalifikasjonsrammeverket.  

 

Kypros og Island har som de eneste landene i 

denne gruppen inkludert kvalifikasjoner utenfor det 

formelle utdanningssystemet i det nasjonale ram-

meverket. I Kypros gjelder dette foreløpig kun for 

yrkesutdanninger. Begge landene har et system 

for anerkjennelse av ikke-formelle kompetanser. 

På Island blir dette for eksempel ivaretatt av the 

Education and Training Service Centre som ble 

etablert i 2002. 

 

Verken Bulgaria, Polen eller Slovakia har etablert 

systemer for anerkjennelse av kompetanser som 

er oppnådd utenfor det formelle utdanningssyste-

met, verken på individnivå eller utdanningsnivå.  

 

Selv om Finland ennå ikke har inkludert kvalifika-

sjoner utenfor det formelle utdanningssystemet i 

sitt nasjonale kvalifikasjonsrammeverk, finnes det 

likevel et system for å anerkjenne kompetanser 

oppnådd utenfor det formelle utdanningssystemet 

på individnivå. Ordningen omfatter hele utdan-

ningssystemet. Et tilsvarende system finnes også i 

Sverige, som heller ennå ikke har innplassert ikke-

formelle kvalifikasjoner i sitt nasjonale rammeverk. 

 

Gruppe 4 består av Hellas, Spania, Ungarn, Italia, 

Liechtenstein, Romania, Slovenia, Sveits og Belgia 

(Vallonia og det tysktalende mindretall). Dissa lan-

dene har fremdeles sine nasjonale kvalifikasjons-

rammeverk under utarbeiding.  

 

Hellas, Spania og Ungarn planlegger å inkludere 

kvalifikasjoner utenfor for det formelle utdannings-

systemet i sine kvalifikasjonsrammeverk. Slike pla-

ner ligger ikke inne hos Belgia (Vallonia og det 
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tysktalende mindretall), Italia, Liechtenstein, Ro-

mania, Slovenia eller Sveits.  

 

I Belgia (Vallonia), Romania, Slovenia og Sveits 

finnes muligheter til å anerkjenne kompetanser 

tilegnet utenfor det utenfor det formelle utdan-

ningssystemet, gjennom realkompetansevurdering. 

I den tysktalende delen av Belgia, Italia og Liech-

tenstein finnes ingen muligheter per i dag for å 

anerkjenne ikke-formelle kvalifikasjoner.  

 

 

6.3 I dybden av Nederland, Irland og Dan-

mark 

I de følgende avsnittene vil vi se nærmere på 

hvordan Nederland, Irland og Danmark har valgt å 

forholde seg til kvalifikasjoner utenfor det formelle 

utdanningssystemet i sine kvalifikasjonsramme-

verk.  

 

6.3.1 Nederland: Inkludering av ikke-formelle 

kvalifikasjoner  

Nederland åpnet i 2012 sitt nasjonale kvalifika-

sjonsrammeverk for kvalifikasjoner som oppnås 

utenfor det formelle utdanningssystemet. Bakgrun-

nen for inkluderingen er for det første at det i Ne-

derland finnes en stor privat sektor som står for 

mer enn 85 prosent av den samlede etter- og vide-

reutdanningen for voksne. Mer enn 1,5 millioner 

nederlendere deltar i slik opplæring og utdanning 

hvert år. Sektoren opererer utenfor offentlig kvali-

tetssikring, og det kan være vanskelig å vite hvilke 

nivå det gis kompetanse på. For det andre har Ne-

derland iverksatt en inkludering, da de ønsker å 

legge til rette for økt mobilitet i og gjennomsiktighet 

av arbeidsmarkedet.   

 

Det finnes muligheter for tilbyderne av utdanninger 

utenfor det formelle utdanningssystemet til å inn-

plassere kvalifikasjonene utdanningene gir i det 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Inklude-

ringsordningen består av to trinn. Først må tilbyde-

rens organisasjon godkjennes gjennom en valide-

ringsprosedyre. Deretter må tilbyderen søke om å 

få innplassere hver enkelt kvalifikasjon i det nasjo-

nale kvalifikasjonsrammeverket. Den endelige be-

slutningen tas av styret i den nasjonale koordine-

ringsenheten, NCP NLQF. Godkjenningen gjelder i 

fem år. 

 

Trinn1: I det første trinnet, akkrediteres organisa-

sjonen etter følgende fem kriterier:  

 

 Tilbyderen må være en juridisk enhet. 

 Tilbyderen må være eier av/være ansvarlig for 

kvalifikasjonene.  

 Organisasjonens kontinuitet må være tilfreds-

stillende. Det vil si at det må være sannsynlig 

at organisasjonen vil eksistere i årene frem-

over. 

 Det må foreligge et eksaminasjonssystem, der 

eksaminator ikke er den samme som undervi-

ser. 

 Kvalitetssikringssystemet må være velfunge-

rende og skal ivareta utvikling. 

 

Formålet med akkrediteringen er å sikre at søke-

ren er en reel utdanningstilbyder med en stabil or-

ganisering. Prosessen skal også sikre kvaliteten 

på utdanningen.  

 

I Nederland finnes tre kvalitetssikringssystemer. 

Systemene er forhåndsgodkjente av det offentlige 

akkrediteringsorganet Accreditation Organisation 

of the Netherlands and Flanders, NVAO, som føl-

ger den internasjonale standarden ISO 9001. An-

vender utdanningstilbyderen ett av de tre kvalitets-

sikringssystemene, foretas vurderingen etter en 

begrenset prosedyre. Hvis ikke, skal en utvidet 

prosedyre legges til grunn.   
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Arbeidet finansieres primært av det nederlandske 

utdanningsdepartementet, men er også delvis bru-

kerfinansiert. Den begrensede prosedyren koster 

1000 Euro og den utvidede koster 7 500 Euro.  

 

Arbeidet med å validere utdanningstilbyderne og 

innplassere deres kvalifikasjoner i det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket ivaretas av den nasjo-

nale koordineringsenheten, NCP NLQF.35 Enhete-

ne består av fire fast ansatte. I tillegg er det tilknyt-

tet en rekke eksperter. Hvem ekspertene er, varie-

rer i den enkelte sertifiseringsprosess. På nåvæ-

rende tidspunkt (mars 2013) har fire tilbydere blitt 

validert, mens to er under vurdering.  

 

Trinn 2: I den andre fasen skal tilbyderen søke om 

å få innplassert hver enkelt kvalifikasjon i det na-

sjonale kvalifikasjonsrammeverket. Som minimum 

skal en kompetanse springe ut fra et utdannings-

opplegg med varighet på minimum 400 timer før 

den er kvalifisert til å tas opp til vurdering.  

 

Selve prosedyren foregår ved at tilbyder utfyller et 

selvevalueringsskjema. Dette behandles av et 

ekspertpanel med tre medlemmer. På bakgrunn av 

selvevalueringen skriver panelet en innstilling, som 

innplasserer kvalifikasjonene på riktig nivå i det 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Den endeli-

ge beslutningen om innplassering tas av styret i 

NCP NLQF. Innplasseringen er pålagt et gebyr på 

2 500 Euro per kvalifikasjon. 

 

De ikke-formelle kvalifikasjonene som er innplas-

sert i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, 

offentliggjøres i en database på NCP NLQFs 

hjemmeside.36 På nåværende tidspunkt er én kva-

lifikasjon innplassert (militærpolitibetjent).  

 

                                                      
35 NCP NLQF ble etablert i 2012. http://www.nlqf.nl/ 
36 http://www.nlqf.nl/register 

Siden systemet for å inkludere ikke-formelle kvali-

fikasjoner ble opprettet i 2012, er erfaringsgrunnla-

get ennå begrenset. I følge direktøren for NCLP 

NQF er mulighetene for å innplassere kvalifikasjo-

ner utenfor det formelle utdanningssystemet i det 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverket positivt tatt 

imot av utdanningstilbyderne utenfor det formelle 

utdanningssystemet.  

 

Det har imidlertid vært knyttet en rekke diskusjoner 

til innføringen av anerkjennelsesordningen. Fra 

tilbydernes side har det blitt stilt spørsmål ved kra-

vet om at utdanningen minimum skal ha en varig-

het på 400 timer. Det oppfattes som et relativt om-

fattende krav som utelukker mange utdanninger 

utenfor det formelle utdanningssystemet. Et annet 

moment som har blitt fremmet er at det virker mot-

stridende å innføre en minimumsgrense basert på 

timetall, i et kvalifikasjonsrammeverk som ikke be-

skriver innsatsfaktorer, men læringsutbytte.  

 

Også kriteriet om atskillelse mellom eksaminator 

og underviser har vært gjenstand for diskusjon, da 

det oppleves som et relativt radikalt krav. For de 

fleste utdanningstilbydere har det tradisjonelt sett 

ikke blitt satt et slikt skille.   

 

Kriteriet vedrørende eierskap til kvalifikasjonene 

har vist seg å gi noen utfordringer i praksis, da det 

kan være vanskelig å definere eier, for eksempel 

når det er snakk om internasjonale kvalifikasjoner.  

 

NCLP NQF oppfatter på sin side at systemet er 

godt, da det baserer seg på åpenhet og gjennom-

siktighet. Utfordringene er å avklare snittflaten mel-

lom det nederlandske systemet for anerkjennelse 

på utdanningsnivå og det nederlandske systemet 

for anerkjennelse av realkompetanse på individni-

vå.  
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Det er også knyttet utfordringer til kommunikasjo-

nen rundt innplasseringen av ikke-formelle kvalifi-

kasjoner. Dette dreier seg blant annet om hvordan 

man sikrer at anerkjennelsesmuligheten og ord-

ningen blir kjent og anvendt. Samtidig handler det 

om hvordan tilbydere som har fått en kvalifikasjon 

innplassert i det nasjonale kvalifikasjonsramme-

verket kommuniserer innplasseringen. Som omtalt 

tidligere i rapporten, betyr ikke innplassering av 

ikke-formelle og formelle kvalifikasjoner på ett og 

samme nivå at innsatsfaktorene likestilles. Dette 

sier bare noe om at læringsutbyttet tilsvarer hver-

andre.   

 

6.3.2 Irland: Ikke-formelle kvalifikasjoner kan 

assosieres   

Kun kompetanser/kvalifikasjoner som oppnås 

gjennom utdanninger som er regulert i irsk lovgiv-

ning, utenfor eller innenfor det formelle utdan-

ningssystemet, kan inkluderes i det nasjonale kva-

lifikasjonsrammeverket.  

 

Irland har imidlertid innført muligheten for at ikke-

formelle kvalifikasjoner kan assosieres med/oppnå 

”alignment” med det nasjonale kvalifikasjons-

rammeverket. Assosiering betyr at utdanningen 

nivåmessig er ekvivalent med irske utdanninger på 

et bestemt nivå i det irske kvalifikasjonsrammever-

ket.  

 

De private institusjonene Knights School of Barba-

ring har for eksempel fått assosiert kurset Introduc-

tion to barbaring til nivå fire i det irske kvalifika-

sjonsrammeverket, mens Open University har et 

bachelorprogram som er assosiert med nivå åtte i 

kvalifikasjonsrammeverket.  

 

I praksis er det ikke forskjell på om en kvalifikasjon 

er inkludert i eller assosiert med det irske kvalifika-

sjonsrammeverket. Forskjellen viser bare til utdan-

ningstilbyderens juridiske status og om tilbyderen 

har hjemmel i irsk lovgivning. 

 

Hensikten med å innføre de to parallelle ordninge-

ne er å gi ikke-statlige utdanningstilbydere aner-

kjennelse, da slike tilbydere har spilt en vesentlig 

rolle i Irland over flere år. 

  

Utarbeidelsen av prosedyrene for inkludering eller 

assosiering startet i 2002. Arbeidet har utviklet seg 

gjennom en rekke policy-papirer og dialog med 

relevante interessenter. I 2006 resulterte dette i et 

policy-notat om inkludering/assosiering av ikke-

formelle kvalifikasjoner. Ordningen ble revidert i 

2008. I 2010 ble arbeidet utvidet med et policy-

notat om assosiering av internasjonale kvalifika-

sjoner. 

 

Irland skiller mellom følgende typer av kompetan-

ser og kvalifikasjoner: 

 

A. Kvalifikasjoner som tildeles av profesjonelle 

aktører i Irland, og som er regulert ved lov. 

Disse kan inkluderes i det nasjonale kvalifika-

sjonsrammeverket.  

B. Kompetanser som tildeles av profesjonelle ak-

tører i Irland, og som regulerer profesjoner. For 

eksempel er det irske Institute of Chartered 

Accountants assosiert med nivå ni i det nasjo-

nale kvalifikasjonsrammeverket.  

C. Kompetanser som oppnås ved utenlandske 

utdanningsinstitusjoner, men som opererer i Ir-

land, for eksempel de engelske Opne Universi-

ty eller City & Guilds. 

D. Internasjonale kvalifikasjoner som tildeles av 

bransjeorganisasjonene og som sertifiserer og 

eventuelt tilbyr utdanninger i Irland. Her er det 

igangsatt tre pilotprosjekter som blant annet 

omfatter Microsoft-sertifiseringer. 
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Prosessen for inkludering eller assosiering varierer 

etter om utdanningen tilhører gruppe A, B, C eller 

D. Der er likevel en rekke fellestrekk ved prosess-

ene: 

 

 I den innledende fasen søker utdannings-

tilbyderen om retten til å få en eller flere 

kvalifikasjoner inkludert i eller assosiert 

med det nasjonale kvalifikasjonsramme-

verket. Det avgjørende i denne fasen er å 

vise at tilbyderen juridisk sett tilhører en av 

de fire kategoriene (A til D). Utenlandske 

utdanningsinstitusjoner som opererer i Ir-

land skal for eksempel dokumentere at de i 

deres hjemland har rett til å tildele kvalifi-

kasjoner, at disse er inkludert i hjemlan-

dets kvalifikasjonsrammeverk og at det er 

foretatt en ekstern kvalitetssikring av ut-

danningsprogrammene som tilbys. Utdan-

ningstilbyderne skal allerede ha gjennom-

ført utdanninger i Irland når søknad om in-

kludering eller assosiering foreligger. 

 I de avsluttende fasene skal tilbyderen sø-

ke om å få kvalifikasjonene inkludert eller 

assosiert i det irske kvalifikasjonsramme-

verket. Dette krever dokumentasjon av en 

rekke forhold. Dokumentasjonskravene va-

rierer fra gruppe til gruppe (A til D). For-

hold som skal dokumenteres kan for ek-

sempel være bruk av læringsutbyttebeskri-

velser, kvalitetssikringssystemer og hvor-

dan tilbyderen vil sikre etterlevelse av prin-

sippene i det irske kvalifikasjons-

rammeverket, gjennom for eksempel bruk 

av studiepoeng, anerkjennelse av real-

kompetanse, merittering med mer. 

 I de avsluttende fasene tar de utdannings-

spesifikke rådene stilling til søknaden om 

innplassering, samt fastsetter prosedyren 

for oppfølging av kvalitetssikring med mer.   

 

På nåværende tidspunkt finnes det 501 assosierte 

”tildelinger” i Irland. Ikke-formelle kvalifikasjoner 

som er assosiert med det nasjonale kvalifikasjons-

rammeverket fremgår av den nasjonale databasen 

over kvalifikasjoner, på linje med de formelle kvali-

fikasjonene.37  

 

Hele området rundt kvalitetssikring og inkludering 

av kvalifikasjoner er per i dag under endring i Ir-

land. Det har blant annet gitt seg utslag i at de fire 

organisasjonene som tidligere har arbeidet med 

områdene HETAC, FETAC, IUQB og NQAI38 er 

sammenslått til én organisasjon som er kalt Quality 

and Qualifications Irland (QQI). Dette betyr at det 

er uavklart i hvilken retning utviklingen vil gå frem-

over, hvordan snittflaten mot og koordineringen av 

realkompetanser blir og så videre. 

 

6.3.3 Danmark: Kartlegging og vurderinger av 

en inkludering  

I forbindelse med utarbeidingen av det danske 

kvalifikasjonsrammeverket, ble ikke-formelle kvali-

fikasjoner ikke tatt inn i rammeverket. Årsaken var 

at man anså det som en stor nok utfordring å utar-

beide et kvalifikasjonsrammeverk som skulle om-

fatte alle formelle utdanninger.  

 

Det danske kvalifikasjonsrammeverket for livslang 

læring forelå allerede i 2007, noe som var tidlig i 

europeisk sammenheng. Ved fastsettelsen av kva-

lifikasjonsrammeverket var det enighet om at man i 

etterkant skulle se nærmere på omfanget av ikke-

formelle utdanninger og behovet for å inkludere 

disse i kvalifikasjonsrammeverket. Prosessen er 

igangsatt og det tas sikte på at arbeidet skal av-

sluttes høsten 2014. 

                                                      
37http://www.qualifax.ie/index.php?option=com_wrapper&view=wr

apper&Itemid=258 
38 HETAC/Higher Education and Training Awards Council, 

FETAC/Further Education and Training Awards Council, IUQB/Irish 
University Quality Board, NQAI/National Qualifications Authority of 
Ireland. 
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Som første ledd i prosessen er det iverksatt et ar-

beid for å kartlegge det ikke-formelle utdanningstil-

budet i Danmark. En viktig kunnskap til nå har vært 

at det er et stort mangfold av ikke-formelle utdan-

ninger. Undersøkelsen har foreløpig identifisert 

følgende hovedtyper av ikke-formelle utdanninger: 

 

 Offentlige utdanninger som ikke er en del 

av det formelle utdanningssystemet 

(”etatsutdanninger”), for eksempel innen 

politi, beredskaps og brannvesen. 

 SU-godkjente39 videregående private ut-

danninger, som for eksempel «Danish Ad-

diction Counselor», mote- og designskoler 

og Steiner-pedagogutdanninger.  

 Yrkesrettede utdanninger som er underlagt 

myndighetskrav, for eksempel kjørelærere. 

 Bredt anerkjente etter- og videre-

utdanninger, for eksempel innen forsikring 

og sveising.  

 Utenlandske utdanningsinstitusjoner som 

tilbyr utdanninger i Danmark, eventuelt i 

samarbeid med danske utdannings-

institusjoner. For eksempel tilbyr Coventry 

Business School en MBA i samarbeid med 

IBA i Kolding. MBA`en er ikke del av det 

danske kvalifikasjonsrammeverket. 

 Globalt anerkjente utdanning-

er/internasjonale kvalifikasjoner (for ek-

sempel Microsoft-sertifisering). 

 

I tillegg til disse, kommer opplærings- og utdan-

ningsprogrammer som tilbys i arbeidslivet. Slik 

opplæring og utdanning er ikke del av den danske 

kartleggingen. 

 

I forlengelsen av kartleggingen av det ikke-formelle 

utdanningstilbudet skal det iverksettes en kartleg-

ging blant sentrale interessenter, for å se på beho-

                                                      
39 Utdanninger som gir rett til statens utdanningsstøtte (SU) i Dan-

mark. 

vet for å innplassere ikke-formelle kvalifikasjoner i 

det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.  

 

Kartleggingen baserer seg på informasjon fra fo-

kusgrupper, spørreundersøkelser og forskjellige 

dialogprosesser. På bakgrunn av dette vil det la-

ges en plan for den videre prosessen. Målet er at 

det skal utarbeides et dokument som kan danne 

utgangspunkt for den videre dialogen med relevan-

te råd, utvalg og utdanningsinstitusjoner. Det for-

ventes at det skal ligge et konkret forslag til hvilke 

ikke-formelle kvalifikasjoner som kan relateres til 

det danske kvalifikasjonsrammeverket og hvordan 

dette skal gjøres i 2014. 

 

Det er forventet at prosessen vil resultere i at en 

rekke ikke-formelle kvalifikasjoner kan innplasse-

res i kvalifikasjonsrammeverket, uten at det per nå 

er fastsatt hvor vid adgangen blir. Det kan for ek-

sempel bli snakk om å åpne kvalifikasjonsramme-

verket for visse SU-godkjente40 videregående pri-

vate utdanninger, hvis de ønsker dette.  

 

Realkompetansevurdering og ekvivalensvurd-

eringer 

Danmark har på individnivå implementert et sys-

tem for realkompetansevurdering, hvor man kan få 

vurdert sin ikke-formelle og uformelle kompetanse 

opp mot målene for videreutdanning. De seneste 

evalueringene av området viser at systemet an-

vendes i liten grad av utdanningsinstitusjonene, 

som også er ansvarlig for å foreta vurderingene. 

Evalueringene viser videre at muligheten for real-

kompetansevurdering ikke er allment kjent i den 

danske befolkning.    

 

En ordning som bør nevnes i denne sammenheng 

er det såkalte GUV-løpet (Grunnleggende utdan-

ninger for voksne). GUV legger til rette for at ufag-

                                                      
40 Utdanninger som gir rett til statens utdanningsstøtte (SU) i Dan-

mark. 
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lærte, med erfaring innenfor en bransje, kan bli 

faglært ved å fastsette den enkeltes realkompe-

tanse og utvikle individuelle utdanningsplaner. 

Også denne muligheten har kun blitt benyttet i be-

grenset omfang.  

 

På utdanningsnivå foreligger muligheten til å få en 

såkalt ekvivalensvurdering. Her vurderes det i hvil-

ken grad en gitt utdanning utenfor det formelle ut-

danningssystemet tilsvarer en eller flere typer av 

utvalgte utdanninger i det formelle utdanningssys-

temet. Vurderingene fører ikke frem til en innplas-

sering i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket 

på linje med de formelle utdanningene, men vurde-

ringen kan benyttes av utdanningstilbyderne uten-

for det formelle utdanningssystemet til å sikre de-

res studenter adgang til merittering og mulighet for 

videreutdanning.  

 

Danmarks Evalueringsinstitutt (EVA) har gjennom-

ført en rekke ekvivalensvurderinger. For eksempel 

har det danske politis lederutdanninger blitt vurdert 

opp mot diplomutdanningene i videreutdannings-

systemet for voksne (tilsvarende nivå fem i det 

danske kvalifikasjonsrammeverket). Vurderingene 

viste at politiets lederutdanninger er ekvivalent til 

diplomutdanningene på en rekke områder.  

 

Et annet eksempel er kommuneombudutdanning-

en som primært retter seg mot ansatte i danske 

kommuner. Utdanningen tilbys av organisasjonene 

i arbeidslivet gjennom deres eget Senter for offent-

lig kompetanseutvikling. Selv om utdanningene 

retter seg mot det offentlige arbeidsmarkedet, er 

den ikke del av det offentlige utdanningssystemet 

og er dermed ikke inkludert i det nasjonale kvalifi-

kasjonsrammeverket. Gjennom en ekvivalensvur-

dering foretatt av EVA, ble utdanningen sammen-

lignet med relevante utdanninger innenfor videre-

utdanningssystemet for voksne. Dette har blant 

annet sikret at kommuneombudutdanningen gir 

grunnlag for adgang til relevante diplom-

utdanninger. 

 

Bakgrunn og diskusjoner i Danmark 

I Danmark har man ikke en privat sektor på vide-

regående nivå, som for eksempel i Norge. Utvik-

lingsprosessen i Danmark må derfor sees på bak-

grunn av at det danske utdanningssystemet for 

videregående utdanning er sterkt dominert av of-

fentlig sektor. Det er en generell lav tiltro til private 

utdanningstilbydere, noe som påvirker hvordan 

man ser på det å skulle inkludere ikke-formelle 

kvalifikasjoner i det nasjonale kvalifikasjonsram-

meverket.  

 

En svakhet ved at det danske kvalifikasjonsram-

meverket ikke inkluderte ikke-formelle kvalifikasjo-

ner fra starten av, er at det kan være et behov for 

en slik tilgang. Det kan være behov for å gjøre sys-

temet mer gjennomsiktig, samt at en inkludering 

kan forhindre at noen tar en formell utdanning når 

de i praksis har tilsvarende kvalifikasjoner, men 

som er tilegnet utenfor det formelle utdanningssys-

temet.   

 

Diskusjonene rundt inkludering av kvalifikasjoner 

utenfor det formelle utdanningssystemet dreier seg 

særlig om kvalitetssikring. En liberal praksis kan 

føre til en svekket troverdighet av kvalifikasjons-

rammeverket. Man skal derfor være sikker på at 

man kan stå inne for den anerkjennelsen og legiti-

miteten man tilbyr utdanningstilbydere utenfor det 

formelle utdanningssystemet ved å inkludere deres 

kvalifikasjoner i kvalifikasjonsrammeverket. I Dan-

mark er det derfor sannsynlig at man vil gå i ret-

ning av et «forsiktighetsprinsipp» når det gjelder 

hvilke kompetanser som kan formelt anerkjennes, 

og slik innplasseres i kvalifikasjonsrammeverket. 

Andre forhold som må vurderes er om man vil mis-

te noe av kontrollen av utdanningstilbudet ved å 

inkludere ikke-formelle kvalifikasjoner i det nasjo-
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nale kvalifikasjonsrammeverket. I Danmark er det 

tradisjonelt lagt vekt på tilbudsstyring basert på 

hvor mange som utdannes innen de enkelte fag-

områdene.   

 

 

6.4 Internasjonale kvalifikasjoner byr på ut-

fordringer   

Et spørsmål som knytter seg til ikke-formelle kom-

petanser er i hvilken grad det er mulig å inkludere 

internasjonale kvalifikasjoner til de nasjonale kvali-

fikasjonsrammeverkene. Med internasjonale kvali-

fikasjoner menes kvalifikasjoner som tildeles av 

ikke-offentlige aktører, og hvor den samme kvalifi-

kasjonen tildeles parallelt i forskjellige land. For 

eksempel gis internasjonale kvalifikasjoner av mul-

tinasjonale bedrifter, gjennom deres interne utdan-

ningsprogrammer som tilbys på tvers av land. Ek-

sempler på aktører som tilbyr utdanningspro-

grammer som gir internasjonale kvalifikasjoner er 

Cisco, Microsoft og internasjonale bransjeorgani-

sasjoner.   

 

Internasjonale kvalifikasjoner vil tas i bruk mer der-

som kvalifikasjonsrammeverkene åpnes  

Den seneste kartleggingen utført av CEDEFOP, 

fastslår at internasjonale kvalifikasjoner er et 

mangfoldig område som det er vanskelig å få 

oversikt over (CEDEFOP 2012b). Opplæringen og 

utdanningen som gir slike kvalifikasjoner er ikke 

sentralt koordinert og tilbys av mange aktører. 

 

Selv om det ikke er noen som har den fulle over-

sikten, viser svarene fra intervjuene vi har gjen-

nomført med forskere og embetsmenn i forskjellige 

land, samt representanter fra Europakommisjonen, 

at deres vurdering er at internasjonale kvalifikasjo-

ner vil bli tatt mer i bruk de neste årene. Hvordan 

man vil håndtere internasjonale kvalifikasjoner i de 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverkene er imidlertid 

utfordrende, men dette vil være en problemstilling 

som det enkelte land må håndtere.  

 

En av hovedbegrunnelsene for hvorfor internasjo-

nale kvalifikasjoner antas å ville benyttet i økende 

grad, er at flere land vil åpne deres nasjonale kvali-

fikasjonsrammeverk for ikke-formelle kompetanser. 

Dette vil føre til at tilbydere av internasjonale kvali-

fikasjoner vil søke om anerkjennelse av de inter-

nasjonale kvalifikasjonene, slike at disse kan inn-

plasseres i kvalifikasjonsrammeverkene. Det er i 

denne sammenheng ingen forskjell på internasjo-

nale kvalifikasjoner og «alminnelige» ikke-formelle 

kvalifikasjoner. 

 

Land som nå åpner sine kvalifikasjonsrammeverk 

for ikke-formelle kvalifikasjoner, forbereder seg 

også på å inkludere eller assosiere internasjonale 

kvalifikasjoner. 

 

I Nederland vil Microsoft, McDonald`s eller andre 

tilbydere av internasjonale kvalifikasjoner kunne 

søke om å få anerkjent sine kompetanser for en 

innplassering i kvalifikasjonsrammeverket, på lik 

linje med andre tilbydere av ikke-formelle kompe-

tanser. 

 

I Irland er man i gang med å gjennomføre en rekke 

pilotprosjekter vedrørende innplassering av inter-

nasjonale kvalifikasjoner. I pilotprosjektene sees 

det blant annet nærmere på Microsoft-sertifisering 

og utdanningen til Montesorri-pedagog. Pilotene er 

per i dag midlertidig stanset på grunn av de pågå-

ende lovgivningsreformene på området.  

 

For at prosessen rundt innplassering skal kunne 

iverksettes, må utdanningstilbyderne oppfylle en 

rekke krav. Tilbyderen av den internasjonale kvali-

fikasjonen skal ha hatt virksomhet i Irland i minst 

fem år og tilbyderen skal være «anerkjent» blant 

bransjene den opererer innenfor. Tilbyderen skal 
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også ha utarbeidet en prosedyre for hvordan serti-

fiseringen kan relateres til det nasjonale kvalifika-

sjonsrammeverket.  

 

 

BOKS 5 

Bedriftseksempel – lederutdanning i McDonald`s 

 

McDonald’s utdanner årlig flere tusen mennesker som del-

tar i konsernets interne opplæringsprogram. Utdanningen er 

modulbasert og omfatter mange nivåer, fra basistrening til 

en intern lederutdanning. Målgruppen kan først og fremst 

sies å være unge mennesker som ønsker en praksisrettet 

karrierevei. 

 

Utdanningene består av kurs og en rekke teoretiske og 

praktiske moduler. En del av lederutdanningen foregår in-

ternasjonalt på McDonald’s eget akademi; Hamburger Uni-

versity. Akademiet har avdelinger i USA, Europa og Asia.  

 

Utdanningen følger i stort sett de samme planene og det 

samme materialet i de forskjellige landene i verden. De 

interne utdanningene kan slik sies å gi «ekte» internasjona-

le kvalifikasjoner.  

 

Internt opereres det med et «kvalifikasjonspass» som benyt-

tes som dokumentasjon dersom en medarbeider ønsker å 

jobbe i en annen av McDonald’s restauranter. 

 

Ifølge McDonald’s Norge, har McDonald’s i Sverige, Dan-

mark og Storbritannia fått til avtaler om å knytte kompetan-

sene som oppnås gjennom de interne utdanningene til det 

formelle utdanningssystemet, og dermed til de nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverkene. I Danmark har man for ek-

sempel inngått avtaler med to yrkesakademier, slik at leder-

utdanningen til McDonald`s kan inngå som del av en merit-

terende diplomutdanning. 

 

  

 

Gjennom assosieringsprosessen for internasjonale 

kvalifikasjoner, må tilbyderen av den ikke-formelle 

utdanningen dokumentere en rekke forhold, for 

eksempel bruk av læringsutbyttebeskrivelser, pro-

sedyrer for eksamensavvikling og kvalitetssikring. 

Det skal også dokumenteres at tilbyderen vil ar-

beide i overensstemmelse med de irske prinsippe-

ne for validering av realkompetanse, bruk av stu-

diepoeng og så videre.  

 

Irland har også utformet et prinsipp om at assosie-

ring av internasjonale kvalifikasjoner til det nasjo-

nale kvalifikasjonsrammeverket skal skje under 

nøye koordinering med nasjonale og internasjona-

le policy-utviklere. Dette for å sikre konsistens i 

forhold til det europeiske rammeverket. 

 

Også Skottland nevnes i intervjuene som eksem-

pel på et land som har jobbet intensivt for å se på 

relasjonen mellom internasjonale kvalifikasjoner og 

det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.  

 

Hovedutfordringer med å innplassere internasjona-

le kvalifikasjoner 

Den største utfordringen i håndteringen av interna-

sjonale kvalifikasjoner er å innplassere kvalifika-

sjonene på riktig nivå i de nasjonale kvalifikasjons-

rammeverkene. Det er i dag slik at internasjonale 

kvalifikasjoner innplasseres på ulike nivåer i de 

enkelte nasjonale kvalifikasjonsrammeverkene.  

 

Det er heller ikke vanskelig å tenke seg at denne 

utfordringen vil øke fremover når det i dag utvikles 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverk i 36 EU-/EØS-

land, samtidig med at koordineringen av innplasse-

ringen mellom landene er begrenset.  

 

Det verst tenkelige utfallet er at tilsvarende inter-

nasjonale kvalifikasjoner innplasseres på nivåer i 

de nasjonale kvalifikasjonsrammeverkene som 

ikke tilsvarer hverandre. Det vil i neste rekke føre til 
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utfordringer i henvisningen til det europeiske kvali-

fikasjonsrammeverket. Dette er blant annet et pro-

blem for troverdighetene til de nasjonale kvalifika-

sjonsrammeverkene og rammeverkenes evne til å 

skape gjennomsiktighet.   

 

 

BOKS 6 

Bedriftseksempel – Rema 1000 sitt talentakademi 

 

REMA 1000 har mer enn 500 butikker i Norge og mer enn 

200 butikker i Danmark. REMA 1000 har en intern lederut-

danning både i begge landene. Talentakademiet spiller en 

viktig rolle for konsernet, i og med at bransjen typisk er 

praksisbasert, der selv toppstillingene i mindre grad er be-

satt av ansatte med lengre formell utdanning.  

 

Lederutdanningen er imidlertid ulik i Norge og Danmark, 

blant annet på grunn av forskjeller i butikkstørrelsene i de to 

landene. I Danmark har utdanningen en tyngre vektlegging 

av kjøpmannskap enn i Norge, mens det i Norge i sterkere 

grad legges vekt på drift. Det antas likevel at utdanningene 

kan anvendes på tvers av landene innenfor konsernet.  

 

I Danmark er lederutdanningen en blanding av praktisk opp-

læring og internatundervisning, som avsluttes med en skrift-

lig eksamen, kombinert med en case-eksamen. Det gis 

karakterer ved begge eksamenene. I Danmark vurderes det 

om Rema 1000 skal inngå samarbeid med en handelsskole, 

slik at utdanningen blir meritterende. Talentakademiet vil da 

bli godskrevet som del av en merkantilutdanning innen det 

danske videreutdanningssystemet for voksne.  

 

 

 

Slike utfall kan motarbeides ved høy grad av inter-

nasjonal dialog rundt og koordinering av innplasse-

ringen av de internasjonale kvalifikasjonene i de 

respektive nasjonale kvalifikasjonsrammeverkene. 

I regi av Europakommisjonen avholder EQF Ad-

visory Group peer learning-seminarer. Formålet er 

blant annet å skape et sett av felles kriterier for å 

få til en mest mulig ensrettet innplassering av kvali-

fikasjoner landene imellom. 

 

I intervjuene med ekspertene og forskerne peker 

noen på at det kan være behov for en sterkere 

form for koordinering av landene, for eksempel 

gjennom en «standing comittee», der innplassering 

av kvalifikasjoner diskuteres jevnlig.  

 

Kvalitetssikring – en ytterligere utfordring 

Kvalitetssikringen av internasjonale kvalifikasjoner 

er en utfordring, og i intervjuene med ekspertene 

pekes det på praksisen som har utviklet seg med 

såkalte «diploma mills», som selger grader og ek-

samensbevis.   

 

 

BOKS 7 

Bedriftseksempel – IKEAs utdanningsprogram 

 

IKEA har et omfattende internt utdanningsprogram. Til en-

hver tid deltar rundt ti prosent av medarbeiderne i et utdan-

ningsopplegg. Programmet omfatter både grunnleggende 

trening i å ivareta de ulike funksjonene i varehusene, samt 

lederopplæring.  Utdanningen er innrettet slik at den er til-

passet de lokale forholdene og kulturen i det enkelte land 

som IKEA opererer i. Grunndelen av utdanningen er imidler-

tid den samme på tvers av landene. Kvalifikasjonene som 

oppnås kan anvendes i alle IKEAs varehus, forutsatt at man 

tilfredsstiller de lokale språkkravene.  

 

IKEA Norge har medvirket i forskjellige prosjekter der man 

har sett nærmere på muligheten for å relatere utdanningen 

til det formelle utdanningssystemet. Fra ledelsens side har 

det imidlertid i ulike sammenhenger blitt erfart at vilkårene 

for deltagelse i samarbeid med det formelle utdanningssys-

temet er utfordrende.  
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6.5  Oppsummering og avsluttende betrakt-

ninger  

Forholdene som er gjort rede for i dette kapittelet 

kan oppsummeres som følgende: 

 

 Få europeiske land har på nåværende tids-

punkt inkludert ikke-formelle kvalifikasjoner på 

utdanningsnivå i de nasjonale kvalifikasjons-

rammeverkene.  

 Det finnes i varierende grad adgang til å knytte 

kvalifikasjoner utenfor det formelle utdannings-

systemet til de nasjonale kvalifikasjonsramme-

verkene. Dette skjer oftest gjennom realkom-

petansevurdering av den enkeltes kompetan-

se. Kompetansen vurderes da opp mot krav og 

kriterier innenfor det formelle utdanningssys-

temet. 

 Samtidig er det i flere land iverksatt et arbeid 

med mål om at kvalifikasjoner oppnådd utenfor 

det formelle utdanningssystemet skal inklude-

res, eller på annen måte relateres, til de nasjo-

nale kvalifikasjonsrammeverkene. 

 Nederland og Irland er land som allerede har 

gjort seg noen interessante erfaringer med å 

inkludere kvalifikasjoner utenfor det formelle 

utdanningssystemet til de nasjonale kvalifika-

sjonsrammeverkene. Erfaringene er relevante 

for Norge i det videre arbeidet med å se nær-

mere på mulighetene for å inkludere ikke-

formelle kvalifikasjoner i det nasjonale kvalifi-

kasjonsrammeverket.  

 Internasjonale kvalifikasjoner er en utfordring 

med tanke på å skulle innplassere disse i de 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverkene. Ho-

vedutfordringen er å sikre at kvalifikasjonene 

innplasseres på tilsvarende nivå i forskjellige 

lands kvalifikasjonsrammeverk/sikre en ensret-

tet innplassering i det europeiske kvalifika-

sjonsrammeverket. Det er også utfordrende å 

kontrollere kvaliteten på de internasjonale kva-

lifikasjonene.  
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I dette kapittelet vil vi gjøre rede for opplæringsak-

tivitetene for ansatte i norske bedrifter. Redegjø-

relsen baserer seg på svarene fra en spørreunder-

søkelse vi har gjennomført blant et stort antall be-

drifter i norsk næringsliv.  

 

Vi har også foretatt en tilsvarende spørreundersø-

kelse blant et mindre antall offentlige virksomheter 

og ideelle organisasjoner. Denne er ment som et 

supplement til spørreundersøkelsen for de private 

bedriftene. Da svarene fra virksomhetene og orga-

nisasjonene baserer seg på et lite antall respon-

denter,41 vil svarene kun gi indikasjoner på om for-

hold rundt opplæring av ansatte skiller seg fra opp-

læringsaktiviteten i bedriftene eller ikke. Alt i alt 

kan det se ut til at det bare er mindre forskjeller 

mellom svarene fra bedriftene, virksomhetene og 

organisasjonene.  

 

                                                      
41 Spørreundersøkelsen er i alt sendt ut til 50 virksomheter og 50 

ideelle organisasjonen. 26 offentlige virksomheter og 25 frivillige 
organisasjoner har svart på undersøkelsen, noe som tilsvarer en total 
svarprosent på 51 prosent. Dette er nærmere omtalt i kapittel 9. 

7.1 Stort opplæringsaktivitet i norske bedrif-

ter  

7.1.1 Bedriftene tilbyr de ansatte opplæring 

Som figur 4 viser, er det et stort opplæringstilbud 

for de ansatte i norske bedrifter. Det samme ser ut 

til å gjelde for de offentlige virksomhetene og ideel-

le organisasjonene, der kun én organisasjon sva-

rer at de ikke tilbyr de ansatte opplæring. 

 

Opplæringstilbudet ser ut til å være størst i bedrif-

ter som er del av et konsern. Dette kan ha å gjøre 

med at det er mer ressurser til opplæring å oppdri-

ve i bedrifter som er del av en større enhet enn 

bedrifter som ikke er det. Denne forklaringen un-

derbygges av at rundt 40 prosent av bedriftene 

som er del av et konsern sier at opplæringen delvis 

eller helt initieres av bedriftens organisatoriske ei-

er. Ser vi på de offentlige virksomhetene og ideelle 

organisasjonene, svarer over 70 prosent at det 

tilbys opplæring som virksomhetene og organisa- 

 

 

7 Kompetansegivende opplæring i norske bedrifter, offentlige 
virksomheter og ideelle organisasjoner 

 
 FIGUR 4 

Opplæringstilbud i norske bedrifter 2012 

 
Kilde: DAMVAD 2013 
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sjonene selv ikke har innvirkning på, da opplæ-

ringen tilbys i regi av eier eller tilsvarende.  

 

Opplæringstilbudet i bedriftene varierer mellom 

bransjene.42 Det er også variasjon mellom bran-

sjene etter om de er del av et konsern eller ikke. 

Dette er fremstilt i tabell 3. 

 

Av bedriftene som ikke er del av et konsern, er det 

størst andel av bedriftene innen bygg- og anleggs-

bransjen som sier de tilbyr opplæring, med 70 pro-

sent av bedriftene. Bransjen der minst andel av 

bedriftene sier de tilbyr opplæring, er innen over-

nattings- og serveringsbransjen, med 25 prosent 

av bedriftene.  

 

Av bedriftene som er del av et konsern, oppgir så å 

si samtlige av bedriftene innen transport og lagring 

at de tilbyr de ansatte opplæring, mens bedriftene i 

bygg- og anleggsbransjen oppgir i lavest grad at 

de har et slikt tilbud.  

 

 

 

 

                                                      
42 Bedriftene som er med i undersøkelsen er kategorisert etter pri-

mærnæringen, industribransjen, bygg- og anleggsbransjen, varehan-
del, transport og lagring, overnatting og serveringsvirksomheter og 
tjenesteytende næringer. 

Bedriftenes størrelse 

Både for bedriftene som ikke er del av et konsern 

og for bedriftene som er det, øker opplæringsakti-

viteten med antall ansatte i bedriftene.  

 

For bedrifter som ikke er del av et konsern, svarer 

alle bedriftene med 100 ansatte eller flere at de 

tilbyr de ansatte opplæring, mens dette kun gjelder 

for 37 prosent av bedriftene med under fem ansat-

te. Tilsvarende svarer 92 prosent av bedriftene 

som er del av et konsern, med 100 ansatte eller 

flere, at de tilbyr de ansatte opplæring, mens dette 

gjelder for rundt halvparten av bedriftene med un-

der fem ansatte.  

 

En forklaring på hvorfor bedriftenes størrelse 

sammenfaller med opplæringstilbudet kan være at 

større bedrifter har mer ressurser til å tilby de an-

satte opplæring. En annen forklaring kan være at 

mindre bedrifter i større grad enn store bedrifter 

har ansatte med særlig spisset kompetanse og 

dermed opplever at behovet for opplæring er mind-

re. 

 

 

 

 

 

 
 TABELL 3 

Opplæringstilbud etter bransjer 2012 

Bransjer 
Ikke del av konsern Del av konsern 

Tilbyr Tilbyr ikke Tilbyr Tilbyr ikke 

Bygg/anlegg 68 32 50 50 

Varehandel 54 46 88 12 

Tjenesteytende næringer 51 49 70 30 

Industri 46 54 81 19 

Primær 36 64 70 30 

Transport/lagring 34 66 99 1 

Overnatting/servering 25 75 70 30 
 

Kilde: DAMVAD 2013 
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Ansattes utdanningsnivå 

Uavhengig av om bedriftene er en del av et større 

konsern eller ikke, ser det ikke ut til at de ansattes 

utdanningsnivå utgjør noen særlig forskjell i forhold 

til om bedriftene tilbyr de ansatte opplæring eller 

ikke. Vi har her sammenlignet bedrifter som har 

ansatte der mer enn halvparten har høgskole- eller 

universitetsutdanning og bedrifter som har ansatte 

der mindre enn halvparten har slik utdanning.  

 

For bedrifter som ikke er del av et konsern, svarer 

rundt 85 prosent av bedriftene at de tilbyr ansatte 

opplæring. Dette gjelder både for bedrifter der 

overvekten av de ansatte har høyere eller lavere 

utdanning. Tilsvarende svarer rundt 60 prosent av 

bedriftene som ikke er del av et konsern at ansatte 

tilbys opplæring, uavhengig av om de ansatte i 

hovedsak har høyere eller lavere utdanning.   

 

Det at det ikke ser ut til at ansattes utdanningsnivå 

påvirker opplæringsaktiviteten i bedriftene, kan 

forklares med at de aller fleste bedrifter er kunn-

skapsbaserte, og de konkurrerer i markeder der 

det kreves at de ansatte har høy kompetanse.  

 

Det er samtidig noe overraskende at ansattes ut-

danningsbakgrunn ikke ser ut til å spille inn på 

opplæringstilbudet i bedriftene. Man kunne tenke 

seg at bedrifter med høyere grad av ansatte med 

lav utdanning har et større behov for å tilby de an-

satte opplæring enn bedrifter med stor andel an-

satte med høy utdanning. Resultatet underbygger 

samtidig resultatet som viser at det generelt er en 

stor opplæringsaktivitet på norske arbeidsplasser.  

 

Det at opplæringsaktiviteten jevnt over er stor, 

uavhengig av ansattes utdanningsnivå, peker på 

behovet for å drøfte muligheten for å inkludere ik-

ke-formelle kvalifikasjoner i det nasjonale kvalifika-

sjonsrammeverket.  

 

7.1.2 Stor deltakelse fra de ansatte 

En stor andel av de ansatte deltar i opplæringen 

som tilbys i bedriftene. Som tabell 4 viser, varierer 

det imidlertid mellom bransjene hvor stor andel av 

de ansatte som deltar i opplæring. 

 

Rundt 85 prosent av bedriftene oppgir anslagsvis 

at 26 prosent av de ansatte eller flere, deltar i opp-

læringstiltak. Rundt halvparten av disse oppgir at 

mellom 26 og 75 prosent av de ansatte deltar i 

opplæring. Det er også 30 prosent av bedriftene 

som sier at samtlige av de ansatte deltar i opplæ-

ring. Tilsvarende svarer de offentlige virksomhete-

ne og ideelle organisasjonene i gjennomsnitt at i 

overkant av 55 prosent av de ansatte deltar i opp-

læring. 

 

Når vi ser på variasjonen mellom bransjene, er det 

størst andel av bedriftene innen primærnæringen, 

 
 TABELL 4 

Deltakelse i opplæring totalt og etter bransjer 2012 

Deltagelse Total 

Bransjer 

Primær Industri 
Bygg/ 
anlegg 

Vare-
handel 

Transport/ 
lagring 

Over-
natting/ 
servering 

Tjeneste-
ytende 

 næringer 

Opp til 25 prosent 15 %  0 % 37 % 3 % 13 % 7 % 25 % 14 % 

26 til 75 prosent 43 % 46 % 42 % 43 % 62 % 7 % 27 % 37 % 

76 til 99 prosent 11 % 12 % 9 % 16 % 11 % 18 % 10 % 10 % 

100 prosent 30 % 42 % 10 % 39 % 14 % 68 % 37 % 38 % 

Vet ikke 1 % 0 %  1 % 0 %  0 % 0 %  0 %  1 % 
 

Kilde: DAMVAD 2013 
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industrisektoren, bygg- og anleggsbransjen og va-

rehandel som sier at mellom 26 og 75 prosent av 

de ansatte deltar i opplæring. For de resterende 

bransjene er det størst andel av bedriftene som 

svarer at samtlige av de ansatte deltar i opplæring. 

  

Som omtalt tidligere, er det størst andel av de 

største bedriftene som svarer at de tilbyr de ansat-

te opplæring. Når det gjelder ansattes deltakelse i 

forhold til bedriftens størrelse, er bildet noe mindre 

ensartet. Vi ser imidlertid at for bedriftene som sier 

at opp til 25 prosent av de ansatte deltar i opplæ-

ring, øker deltakelsen med bedriftens størrelse. 

Tilsvarende ser vi at bedriftene som sier at samtli-

ge av de ansatte deltar i opplæring, gjelder dette i 

størst grad for de minste bedriftene og i minst grad 

for de største bedriftene.  

 

Resultatene gir ikke entydige svar som danner 

grunnlag for å si at ansattes utdanningsnivå innvir-

ker på ansattes deltakelse i opplæring på arbeids-

plassen, bortsett fra når vi ser på de laveste og 

høyeste deltakerkategoriene i svaralternativene. 

Bedrifter der mindre enn halvparten av de ansatte 

har høgskole- eller universitetsutdanning, oppgir i 

noe større grad at bare opp til 25 prosent av de 

ansatte deltar i opplæring enn det bedrifter der 

over halvparten av de ansatte har høyere utdan-

ning gjør. Tilsvarende ser det ut til at bedrifter der 

mer enn halvparten av de ansatte har høyere ut-

danning, i større grad oppgir at samtlige av de an-

satte deltar i opplæring enn det bedrifter med 

størst andel ansatte med lavere utdanning gjør.  

 

Det at deltakelsesnivået ser ut til å være noe større 

i bedrifter der de ansatte har høyere utdanning enn 

i bedrifter der de ansatte i hovedsak har lavere 

utdanning, kan forklares med at ansatte med høye-

re utdanning søker opplæring i større grad enn de 

med lavere utdanning gjør. Et annet aspekt ved 

dette er at det kan være mer nærliggende for ar-

beidstakere med høyere utdanning å søke kompe-

tanseheving gjennom organisert opplæring enn 

gjennom praktisk arbeid. Dette sier imidlertid ikke 

noe om det reelle behovet for kompetanseheving 

blant de ansatte. I noen grad kan det også være 

slik at arbeidstakere med høyere utdanning i mind-

re grad jobber i praktisk innrettede yrker, sammen-

lignet med arbeidstakere med lavere utdanning, og 

at det derfor er mer vanlig for de med høyere ut-

danning å delta i organiserte opplæring, da opplæ-

ringen ofte har en mer teoretisk enn praktisk inn-

retning. 

 

 

7.2 Noen bedrifter tilbyr ikke opplæring, da 

ansatte har nok kompetanse 

Halvparten av bedriftene som ikke er del av et 

konsern og rundt 25 prosent av bedriftene som er 

det, svarer at de ikke tilbyr sine ansatte opplæring.  

 

Bedriftene som sier at de ikke tilbyr sine ansatte 

opplæring, har også blitt spurt om årsaken til dette. 

Respondentene kunne oppgi flere svar.  

 

Rundt halvparten av bedriftene svarer at de ikke 

tilbyr de ansatte opplæring, da ansattes kunn-

skaps- og ferdighetsnivå tilfredsstiller bedriftens 

behov. Størst andel av bedriftene innen samtlige 

bransjer har oppgitt dette som forklaring, og særlig 

bedrifter med under 20 ansatte. Kun åtte prosent 

av bedriftene som har 100 ansatte eller flere har 

oppgitt denne forklaringen.  

 

En mulig årsak til hvorfor særlig de minste bedrif-

tene oppgir at ansattes kompetansenivå er tilstrek-

kelig, kan være at disse bedriftene er små nisjebe-

drifter, med ansatte med særlig spesialisert kunn-

skap. Dette underbygges av at hele 64 prosent av 

bedriftene innen bygg- og anleggsbransjen som 

ikke tilbyr de ansatte opplæring, oppgir at dette 
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kommer av at de ansatte har tilstrekkelig kompe-

tanse.  

 

Det at det er bedrifter som ikke tilbyr de ansatte 

opplæring, peker på behovet for å ha ordninger for 

formel anerkjennelse av uformelle kompetanser på 

individnivå, slik som dagens ordning med realkom-

petansevurdering. På denne måten vil ansatte 

kunne ha mulighet til å få anerkjent sin kompetan-

se, uavhengig av om de jobber et sted der opplæ-

ring tilbys eller ikke.  

 

Ser vi på svarene fra de offentlige virksomhetene 

og ideelle organisasjonene, er det kun én organi-

sasjon som svarer at de ansatte ikke tilbys opplæ-

ring. Årsaken til dette oppgis å være at det gene-

relt er for kostbart å tilby opplæring.  

 

At det er for kostbart å tilby opplæring, er den nest 

mest vanlige forklaringen blant bedriftene på hvor-

for ansatte ikke tilbys opplæring. 17 prosent av 

bedriftene svarer dette. Av bedriftene som svarer 

at de ikke tilbyr ansatte opplæring fordi det er for 

kostbart, er det noe overraskende at det er størst 

andel av bedrifter med relativt mange ansatte som 

svarer dette. 44 prosent av bedriftene med 100 

ansatte eller flere oppgir at det er for dyrt å tilby de 

ansatte opplæring.   

 

Dette resultatet går imot vår mulige forklaring om 

at de største bedriftene har et større opplæringstil-

bud til sine ansatte enn de minste bedriftene, fordi 

de har større ressurser til dette. Samtidig kan det 

være slik at andre forhold, som ikke kommer til 

syne i svarene fra spørreundersøkelsen, spiller inn 

for noen av de største bedriftene, som gjør at res-

sursspørsmålet gjøres gjeldende i forhold til om de 

ansatte tilbys opplæring eller ikke.  

 

 

7.3 Ledelsesinitiert opplæring for å dekke 

bedriftens kompetansebehov 

I hovedsak er det bedriftens ledelse alene eller 

sammen med de ansatte som initierer opplærings-

aktiviteten i bedriftene. Hovedbegrunnelsen for at 

opplæring tilbys, er bedriftens kompetansebehov, 

dernest de ansattes ønske. De samme forholdene 

ser også ut til å gjelde for de offentlige virksomhet-

ene og de ideelle organisasjonene. 

 

7.3.1 Ledelsen har stor innvirkning på opplæ-

ringsaktiviteten 

33 prosent av bedriftene sier at det i hovedsak er 

ledelsen i bedriften som initierer opplæringen som 

tilbys de ansatte. Samtidig er det over halvparten 

av bedriftene som svarer at opplæringen initieres 

både av de ansatte og ledelsen. Kun fem prosent 

av bedriftene svarer at det i hovedsak er de ansat-

te som tar initiativ til opplæringsaktiviteten på ar-

beidsplassen og tilsvarende andel svarer at eks-

terne aktører tar initiativ. Forholdene varierer i liten 

grad med hvor mange ansatte bedriftene har. 

 

Det er størst andel av bedriftene innen varehandel, 

overnatting og servering og bygg og anlegg som 

svarer at opplæringen i hovedsak initieres av le-

delsen, der i underkant av halvparten av bedriftene 

innen disse bransjene svarer dette.   

 

Av bedriftene som i størst grad svarer at opplæ-

ringen initieres både av ledelsen og de ansatte, 

svarer 88 prosent av bedriftene innen transport og 

lagring dette. Det er også en relativt stor andel, 

med 66 prosent av bedriftene innen tjenesteytende 

næringer, som svarer det samme.  

 

I så å si alle bransjer svarer kun en liten andel av 

bedriftene at opplæringen i hovedsak initieres av 

de ansatte eller eksterne tilbydere. Varehandel-

bransjen skiller seg imidlertid noe ut, da 17 prosent 
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av bedriftene i bransjen svarer at eksterne tilbyde-

re tar initiativ til opplæringen i bedriften. 

 

Som figur 5 viser, kan det se ut til at ansatte har 

større innvirkning på opplæringsaktiviteten i bedrif-

ter der over halvparten av de ansatte har høyere 

utdanning enn i bedrifter der størstedelen av de 

ansatte har lavere utdanning.  

 

Det er flere mulige forklaringer på hvorfor ansatt 

tes utdanningsnivå sammenfaller med ansattes 

innvirkningsgrad på opplæringsaktiviteten som fin-

ner sted på arbeidsplassen. En mulig forklaring 

kan være at ansatte med høyere utdanning har et 

mindre anstrengt forhold til utdanning og organisert 

opplæring enn det de med lavere utdanning har, 

og er mer selvdrevet i å oppsøke kunnskap. En 

annen mulig forklaring kan være at ansatte med 

høyere utdanning etterspør opplæring i større grad 

enn det ansatte med lavere utdanning gjør. Videre 

kan de med høyere utdanning tenkes å være mer 

orientert mot organisert opplæring dersom de har 

et kompetansebehov, da slik opplæring gjerne er 

teoretisk innrettet. De med lavere utdanning kan 

være mer praksisorienterte. Det kan også tenkes 

at de med lavere utdanning har yrker som er mer 

praksisrettet enn de med høyere utdanning, og 

derfor ikke ser nytten av organisert opplæring på 

samme måten som de med høyere utdanning gjør. 

De med høyere utdanning kan også se på opplæ-

ring som en del av selvrealiseringen, i større grad 

enn det de med lavere utdanning gjør.  

 

7.3.2 Opplæringen skal dekke bedriftens kom-

petansebehov 

Vi har spurt bedriftene om hva som er de viktigste 

motivasjonsfaktorene for å tilby de ansatte opplæ-

ring. Her kunne respondentene gi opp til tre svar. 

Hvilke motivasjonsfaktorer som ble oppgitt i størst 

grad, fremstilles i tabell 5.  

 

Det er særlig én motivasjonsfaktor som utpeker 

seg, og det er bedriftens behov for kompetanse. 94 

prosent av bedriftene svarer at å øke ansattes 

kunnskapsnivå for å dekke bedriftens behov, er en 

av de viktigste faktorene for å tilby ansatte opplæ-

ring. På et annet spørsmål i spørreundersøkelsen 

svarer i tillegg 71 prosent av bedriftene at opplæ-

ringen først og fremst er tilpasset bedriftens behov, 

ikke et allment eller den enkeltes behov. Det er 

med dette heller ikke så overraskende at de fleste 

bedriftene svarer at ledelsen helt eller delvis er 

involvert i å ta initiativ til opplæringstilbudet i bedrif-

ten.  

 

 

 
 TABELL 5 

Bedriftenes motivasjonsfaktorer for å tilby ansatte opplæring 

Bedriftenes motivasjonsfaktor Prosent 

Øke ansattes kunnskapsnivå for å dekke bedriftens behov  94 % 

Ansatte ønsker opplæring  55 % 

Opplæring er et bransjekrav/bransjenorm 52 % 

Bedriftens bidrag til økt kunnskapsnivå i arbeidslivet (samfunnsansvar)  22 % 

Tiltrekke ny arbeidskraft/viktig ved rekruttering  18 % 

Generelt å bidra til mobilitet av ansatte, også til andre norske og utenlandske bedrifter 1 % 

Tariffavtaler/kollektive avtaler regulerer våre opplæringstiltak  1 % 

Bidrar til mobilitet av ansatte mellom våre norske eller utenlandske kontorer  1 % 

Annet 4 % 

Vet ikke  1 % 
 

Kilde: DAMVAD 2013 
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Dernest oppgir rundt halvparten av bedriftene at 

ansattes ønske om opplæring og at opplæringen 

er et bransjekrav/en bransjenorm som viktige moti-

vasjonsfaktorer. Det at en relativt stor andel svarer 

at ansattes ønske om opplæring er en motivator, 

sammenfaller med at over halvparten av bedriftene 

sier at opplæringen initieres både av ledelsen og 

de ansatte. At ansattes etterspørsel er en viktig 

motivasjon, viser også at ansatte uttrykker et 

ønske om opplæring. Det å ha ordninger som an-

erkjenner kompetansen ansatte oppnår på ar-

beidsplassen vil derfor være en viktig motivasjons-

faktor for den enkelte til å etterspørre og delta i 

både etter- og videreutdanning.  

 

Det fremkommer ingen store forskjeller på hvilke 

motivasjonsfaktorer bedriftene har for å tilby de 

ansatte opplæring, med tanke på de ansattes ut-

danningsnivå. Det er likevel ett forhold som vi vil 

nevne.  

 

Sju prosent av bedriftene med størst andel ansatte 

med høyere utdanning svarer at opplæringen gis 

for å øke mobiliteten til de ansatte mellom bedrif-

tens norske eller utenlandske kontorer. Fire pro-

sent svarer samtidig at opplæring gis for å øke 

mobiliteten av ansatte i Norge eller utlandet gene-

relt. Disse forholdene er det så å si ingen av bedrif-

tene som oppgir som motivasjonsfaktor der størs-

tedelen av de ansatte har lavere utdanning. Det 

kan se ut til at bedrifter der over halvparten av de 

ansatte har høyere utdanning, orienterer seg i noe 

større grad «utover» enn det bedriftene med lavere 

grad av ansatte med høy utdanning gjør. 

 

 

7.4 Opplæring både i regi av arbeidsgiver og 

eksterne aktører 

7.4.1 Lite bruk av offentlige utdanningsinstitu-

sjoner 

Opplæringen i bedriftene gjennomføres i hovedsak 

av bedriften selv eller av eksterne kursarrangører. 

Offentlige utdanningsinstitusjoner benyttes i liten 

grad. Svarene fra de offentlige virksomhetene og 

ideelle organisasjonene er stort sett på linje med 

bedriftenes svar. Det ser imidlertid ut til at virksom-

hetene og organisasjonene benytter seg i større 

grad av offentlige utdanningsinstitusjoner enn det 

bedriftene gjør. 

 

Bedriftene som har svart at opplæringen til de an-

satte helt eller delvis gis av eksterne aktører, er 

også spurt nærmere om hvilke opplæringsaktører 

som er benyttet. Her kunne bedriftene oppgi flere 

svar. 

 

 

 
 TABELL 6 

Opplærings- og utdanningsaktører som bedriftene benytter seg av 

Eksterne aktører Prosent 

Private kursarrangører  54 % 

Bedriftens leverandører (kurs i bruk av deres produkter)  49 % 

Arbeidsgiverforeninger og bransjeorganisasjoner  30 % 

Skoler, fagskoler, høgskoler og universiteter  19 % 

Kommunale eller fylkeskommunale opplæringstilbud 11 % 

Fagforeninger  10 % 

Ideelle organisasjoner  6 % 

Studieforbund  5 % 

Andre kursarrangører 32 % 
 

Kilde: DAMVAD 2013 
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Eksterne aktører og bedriftens leverandører 

Rundt halvparten av bedriftene oppgir at de mest 

anvendte eksterne aktørene, er private kursar-

rangører eller bedriftens leverandører som gir kurs 

i bruk av sine produkter. Dernest svarer rundt 30 

prosent av bedriftene at kurs er gitt av arbeidsgi-

verforeninger og bransjeorganisasjoner.  

 

Det er særlig en stor andel av bedriftene innen 

transport og lagring og overnatting og servering 

som svarer at de benytter seg av private kursar-

rangører, med henholdsvis 91 og 75 prosent av 

bedriftene i bransjene. Samtidig ser vi at anven-

delse av private kursarrangører øker i takt med 

bedriftsstørrelsen. 49 prosent av bedriftene med 

under fem ansatte sier at de benytter private kurs-

arrangører, mens dette gjelder for 77 prosent av 

bedriftene med 100 ansatte eller flere.  

 

Når det gjelder de som bruker bedriftens leverand-

ører, gjelder dette for i underkant av 70 prosent av 

bedriftene i primærnæringen og i overkant av 60 

prosent av bedriftene innen varehandel, bygg og 

anlegg og overnatting og servering. Her ser det 

ikke ut til at bedriftens størrelse har noe å si. 

 

Offentlige utdanningsinstitusjoner 

Det er rundt 20 prosent av bedriftene som svarer 

at de benytter seg av offentlige utdanningsinstitu-

sjoner. Offentlige utdanningsinstitusjoner benyttes i 

størst grad innen transport og lagring, der 60 pro-

sent av bedrifter i bransjen oppgir at de benytter 

seg av slike utdanningsinstitusjoner. Mellom en og 

20 prosent av bedriftene i de andre bransjene 

oppgir det samme. Anvendelsen av offentlige ut-

danningsinstitusjoner øker med bedriftens størrel-

se. 

 

Av de rundt 20 prosentene som sier de anvender 

offentlige utdanningsinstitusjoner, svarer 12 pro-

sent at opplæringen helt eller delvis er gjennomført 

av offentlige utdanningsinstitusjoner. Av disse igjen 

svarer halvparten av bedriftene at utdanningsinsti-

tusjonene har gjennomført opp til 25 prosent av all 

 
 TABELL 7 

Andelen av det totale opplærings- og utdanningstilbudet i bedriften som gjennomføres av offentlige ut-

danningsinstitusjoner 

Gjennomfører Total 

Bransjer 

Primær Industri 
Bygg/ 
anlegg 

Varehandel 
Transport/ 

lagring 

Over-
natting/ 

servering 

Tjeneste-
ytende  

næringer 

Offentlige utdanningsinstitusjoner  

1 til 25 prosent 50 % 100 % 70 % 63 % 45 % 3 % 2 % 53 % 

26 til 99 prosent 32 %  0 % 25 % 37 % 55 % 97 % 37 % 23 % 

100 prosent 17 % 0 %  5 % 0 %  0 %  0 %  61 % 24 % 

Bedriften selv  

1 til 25 prosent 19 %  0 % 25 % 18 % 24 % 41 %  0 % 15 % 

26 til 99 prosent 59 % 58 % 54 % 73 % 33 % 25 % 99 % 70 % 

100 prosent 22 % 42 % 21 % 9 % 44 % 35 % 1 % 15 % 

Andre eksternere aktører 

1 til 25 prosent 14 % 37 % 14 % 8 % 6 % 3 % 33 % 18 % 

26 til 99 prosent 49 % 32 % 61 % 59 % 40 % 73 % 67 % 45 % 

100 prosent 37 % 31 % 26 % 33 % 54 % 24 % 0 %  37 % 
 

Kilde: DAMVAD 2013 
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opplæring i bedriften. Med andre ord benytter be-

driftene offentlige utdanningsinstitusjoner i svært 

liten grad.  

 

Som tabell 7 viser, varierer det mellom bransjene i 

hvor stor grad offentlige utdanningsinstitusjoner, 

bedriftene selv eller andre eksterne aktører gjen-

nomfører opplæringen. For eksempel ser vi at det 

er 97 prosent av bedriftene innen transport og lag-

ring som sier at de offentlige utdanningsinstitusjo-

nene har gjennomført mellom 26 og 99 prosent av 

det totale opplæringstilbudet i bedriften. Tilsvaren-

de svar gis av kun 23 prosent av bedriftene innen 

tjenesteytende næringer.    

 

Det at offentlige utdanningsinstitusjoner benyttes i 

liten grad, samtidig med at vi ser at opplæringsak-

tiviteten på arbeidsplassene er stor, peker på be-

hovet for å se nærmere på mulighetene for å ink-

ludere kvalifikasjoner tilegnet utenfor det formelle 

utdanningssystemet i det nasjonale kvalifikasjons-

rammeverket. Det er samtidig et argument for at 

opplæringen som finner sted på arbeidsplassene 

bør systematiseres og kvalitetssikres.   

 

 

 

7.5 Opplæringen virker å være relevant  

Arbeidsgiverne opplever at ansattes atferd og ytel-

ser endres i forbindelse med opplæringen de deltar 

i, og de ansatte virker å være tilfreds med opplæ-

ringen som gis. Dette indikerer at opplæringen er 

relevant, både for bedriftens og de ansattes behov 

for kompetanse. Alt i alt tilsvarer dette svarene fra 

de offentlige virksomhetene og ideelle organisa-

sjonene. 

 

Ansattes atferd og ytelser 

Store deler av bedriftene svarer positivt på at an-

sattes atferd og ytelser endrer seg i stor eller i no-

en grad som følge av opplæringen. 15 prosent 

svarer at de ansattes ytelser endres i liten grad og 

kun to prosent svarer at ytelsene ikke endres i det 

hele tatt. 

  

Som tabell 8 viser, er det variasjon mellom bran-

sjene, men i det store og hele er det en overvekt 

av bedriftene i alle bransjer som svarer at de opp-

lever at ansattes atferd og ytelser endres i stor el-

ler noen grad i forbindelse med opplæringen de 

deltar i.   

 

Ansattes tilfredshet med opplæringen 

Tabell 9 viser at store deler av bedriftene svarer at 

de ansatte alltid eller ofte er tilfreds med opplæ-

 
 TABELL 8 

Ansattes endrede atferd og ytelser som resultat av deltakelse i opplæring 

Endring av 
atferd og 
ytelser 

Total 

Bransjer 

Primær Industri 
Bygg/ 
anlegg 

Varehandel 
Transport/ 

lagring 
Overnatting/ 

servering 

Tjeneste-
ytende 

 næringer 

I stor grad 14 % 42 % 14 % 14 % 15 % 5 % 13 % 12 % 

I noen grad 63 % 38 % 61 % 67 % 53 % 57 % 64 % 69 % 

I liten grad 15 % 21 % 16 % 14 % 17 % 37 % 23 % 12 % 

Ikke i det hele 
tatt 

2 %  0 %  0 %  0 % 3 % 0 %  1 % 2 % 

Vet ikke 6 % 0 %  10 % 5 % 11 % 1 % 0 %  4 % 
 

Kilde: DAMVAD 2013 
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ringen de deltar i. Kun en prosent av bedriftene 

svarer at de ansatte sjeldent er tilfreds, og dette 

gjelder for ansatte innen bygg og anlegg og tjenes-

teytende næringer.  

 

Ti prosent av bedriftene svarer samtidig at ansat-

tes tilfredshet med opplæringen aldri er målt. Dette 

gjelder særlig i bedrifter som faller inn under pri-

mærnæringen eller varehandel.  

 

 

7.6 Liten grad av obligatorisk opplæring 

45 prosent av bedriftene sier at opplæringen som 

gis er frivillig. Samtidig er det en nesten like stor 

andel av bedriftene som svarer at opplæringen 

delvis er frivillig og delvis obligatorisk. Kun 12 pro-

sent av bedriftene sier at all opplæring er obligato-

risk. Svarene fra bedriftene skiller seg fra svarene 

fra de offentlige virksomhetene og ideelle organi-

sasjonene. Så å si samtlige av virksomhetene og 

organisasjonene svarer at opplæringen er delvis 

frivillig og delvis obligatorisk.  

 

Ser vi på bedriftene bransjevis, er det størst andel 

av bedrifter innen primærnæringen, med 41 pro-

sent av bedriftene, som svarer at all opplæring er 

obligatorisk. Dernest svarer 37 prosent av bedrif-

tene i overnattings- og serveringsbransjen at all 

opplæring er obligatorisk.   

 

Av de som har svart at all opplæring er frivillig, er 

det størst andel av bedriftene innen tjenesteytende 

næringer som oppgir dette, med 53 prosent av be-

driftene i bransjen. Det er også en relativt stor an-

del innen industrinæringen og varehandelbransjen 

som oppgir at all opplæring er frivillig, med hen-

holdsvis rundt 40 og 45 prosent av bedriftene.  

  

Den høyeste andelen av obligatorisk opplæring gis 

i bedrifter med 5 til 19 ansatte, der dette gjelder for 

17 prosent av bedriftene. Den laveste andelen av 

obligatorisk opplæring gis av bedrifter med under 5 

ansatte, der dette gjelder for 6 prosent av bedrifte-

ne. Samtidig svarer 65 prosent av de minste be-

driftene at all opplæring er frivillig, mens dette gjel-

der for rundt 30 prosent av de største bedriftene. 

 

 

7.7 Det gis opplæring innen en rekke temaer, 

med særlig vekt på faglig innrettede kurs 

På spørsmålet om hva opplæringen som tilbys de 

ansatte omhandler, kunne respondentene velge 

 

 

 

 TABELL 9 

Ansattes tilfredshet med opplæring i bedriften 

Ansattes tilfredshet Total 

Bransjer 

Primær Industri 
Bygg/ 
anlegg 

Vare-
handel 

Trans-
port/ 

lagring 

Over-
natting/ 
servering 

Tjeneste-
ytende 

næringer 

Alltid 
20 % 0 % 17 % 11 % 25 % 13 % 37 % 22 % 

Ofte 
66 % 58 % 70 % 77 % 53 % 60 % 61 % 69 % 

Sjeldent 
1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

Aldri 
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Dette er målt, men jeg kjenner 
ikke resultatene 1 % 

0 % 0 % 0 % 0 % 28 % 0 % 0 % 

Dette er ikke målt, så det vet jeg 
ikke 10 % 

21 % 9 % 9 % 18 % 0 % 2 % 8 % 

Vet ikke 
2 % 21 % 3 % 2 % 3 % 0 % 0 % 0 % 

 

Kilde: DAMVAD 2013 
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opp til flere svaralternativer.  

 

Som figur 6 illustrerer, gis det opplæring innen en 

rekke ulike temaer både internt i bedriftene og av 

eksterne aktører. Det gis i størst grad faglige inn-

rettet opplæring, uavhengig av om opplæringen gis 

internt eller eksternt. 75 prosent av bedriftene opp-

gir at den interne opplæringen er faglig innrettet, 

mens 63 prosent av bedriftene svarer at dette er 

gjelder for den eksterne opplæringen. Faglig inn-

rettede kurs er også høyt rangert av de offentlige 

virksomhetene og ideelle organisasjonene.  

 

Både for den interne og eksterne opplæringen gis 

det i svært liten grad opplæring kommunikasjons- 

og skrivekurs og språkopplæring. Disse temaene 

rangeres noe høyere av de offentlige virksomhete-

ne og ideelle organisasjonene. 

 

Det ser ikke ut til å være særlig forskjell i range-

ringen av hvilke temaer det gis mest og minst opp-

læring i, sett i forhold til om kursene gis internt eller 

av eksterne aktører. Det er imidlertid en noe større 

spredning i kursinnholdet der eksterne aktører er 

involvert, enn for de interne kursene.  

 

 

7.8 Opplæringen er anvendbar i andre bedrif-

ter, spesielt i Norge 

Som vi har gjort rede for tidligere i rapporten, er ett 

av hovedmålene med det nasjonale og det euro-

peiske kvalifikasjonsrammeverket å øke mobilite-

ten av studenter og arbeidstakere innad og på 

tvers av land. Det er derfor interessant å se på om 

opplæringen som finner sted på arbeidsplassene 

kan sies å være mest egnet til internt bruk i bedrif-

ten, eller om også andre arbeidsgivere kan nyte 

 
 FIGUR 6 

Temaer for opplæringen som tilbys internt i bedriften og av eksterne aktører 

 
Kilde: DAMVAD 2013 
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godt av kompetansen som oppnås.  

 

Figur 7 viser at det er en langt større andel av be-

driftene som tror at opplæringen de tilbyr sine an-

satte normalt vil være anvendbar for andre ar-

beidsgivere i Norge enn for arbeidsgivere i utlan-

det. Det samme bildet tegner seg når vi ser på 

svarene fra de offentlige virksomhetene og ideelle 

organisasjonene.  

 

Bransjevis varierer svarene fra at samtlige av be-

driftene innen primærnæringen svarer at de i stor 

eller i noen grad tror at opplæringen er relevant for 

andre arbeidsgivere i Norge, til 73 prosent av be-

driftene innen transportnæringen som mener det 

samme.  

 

Selv om bedriftene i primærnæringen svarer svært 

positivt på at opplæringen er relevant for andre 

norske arbeidsgivere, er det imidlertid bare rundt 

40 prosent av bedriftene i denne bransjen som tror 

at opplæringen er relevant for utenlandske ar-

beidsgivere.   

 

Det er størst andel av bedriftene innen overnat-

tings- og serveringsbransjen, med 64 prosent av 

bedriftene, som svarer at de tror at opplæringen i 

stor eller i noen grad er relevant for arbeidsgivere i 

utlandet. Bransjen der minst andel av bedriftene 

mener at opplæringen i stor eller noen grad er re-

levant for utenlandske arbeidsgivere, er innen 

bygg- og anleggsbransjen, der 35 prosent av be-

driftene oppgir dette svaret.  

 

Bedriftenes positive syn på om opplæringen er 

anvendbar for andre norske eller utenlandske be-

drifter øker med antall ansatte i bedriften.  

 

 

7.9 Standardiserte opplæringsopplegg be-

nyttes, men i liten grad på tvers av lan-

degrenser 

Noen konsern og lignende, med flere kontorer i 

inn- og utland, har utviklet mer eller mindre strøm-

linjeformede opplæringsopplegg for de ansatte, 

uavhengig av hvor de jobber. Ett av målene med 

slik opplæring er at den skal være anvendbar uav-

 
 FIGUR 7 

Opplæringen anvendbar i Norge og i utlandet 

 
Kilde: DAMVAD 2013 

 

43%
44%

8%

1%
3%

14%

35%

22%

15%
13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke

Relevant i Norge

Relevant i utlandet



 KOMPETANSER UTENFOR DET FORMELLE UTDANNINGSSYSTEMET; NESTEN DET SAMME, MEN IKKE HELT? | DAMVAD.COM 65 

hengig av hvor i konsernet man jobber. Den kom-

petansen den enkelte oppnår gjennom slike opp-

læringsopplegg blir i ulike sammenhenger referert 

til som «internasjonale kvalifikasjoner». 

 

Det kan virke som at norske bedrifter generelt er 

lite opptatt av mobilitet av sine ansatte og hvordan 

ansattes kompetanse kan påvirke mobilitet i ar-

beidsmarkedet. Dette gjelder særlig med tanke på 

mobilitet over landegrenser. Svarene fra spørre-

undersøkelsen viser imidlertid at bedrifter med 

størst andel ansatte med høyere utdanning, er mer 

opptatt av mobilitet av de ansatte enn det bedrifter 

med størst andel ansatte med lavere utdanning er. 

 

Standardiserte opplæringsopplegg tilbys i størst 

grad i bedrifter med flere kontorer i Norge og i 

mindre grad i bedrifter som har kontorer i flere 

land. Samtidig ser det ut til at jo større bedriftene 

er, jo mer standardisert opplæring tilbys på tvers 

av landegrensene. Denne sammenhengen ser vi 

ikke for opplæringen som gis på tvers av kontrer 

innad i Norge.  

 

Tabell 10 viser i hvilken grad standardiserte opp-

læringsopplegg benyttes mellom bedrifter som er 

del av samme konsern i Norge og mellom bedrifter 

som er del av samme konsern på tvers av lande-

grenser. Tabellen viser også forskjeller mellom de 

ulike bransjene. 

 

Flere kontorer i Norge 

Av bedriftene som er del av et konsern eller lig-

nende med flere kontorer i Norge, svarer 60 pro-

sent at det tilbys standardiserte opplæringstilbud 

på tvers av kontorene.  

 

En relativt stor andel av bedriftene innen bygg og 

anlegg og overnatting og servering svarer at det 

tilbys standardisert opplæring på tvers av kontore-

ne i Norge, med henholdsvis 100 og 95 prosent av 

bedriftene. Bransjen der lavest andel av bedriftene 

svarer at slik opplæring gis, er innen transport og 

lagring, der dette gjelder for 44 prosent av bedrif-

tene.  

 

Også en stor andel av de offentlige virksomhetene 

og ideelle organisasjonene som er del av en større 

administrativ/organisatorisk enhet, svarer at det 

finnes standardiserte opplæringsopplegg på tvers 

av enhetene i Norge. 

 

 
 TABELL 10 

Tilbud av standardiserte opplæringsopplegg på tvers av bedrifter i Norge og i utlandet 

Standardiserte 
opplæringsopp-
legg 

Total 

Bransjer 

Primær Industri 
Bygg/ 
anlegg 

Vare-
handel 

Transport/ 
lagring 

Overnatting/ 
servering 

Tjeneste-
ytende  

næringer 

I Norge 

Ja 69 % 57 % 56 % 100 % 72 % 44 % 95 % 68 % 

Nei 26 %   38 % 0 % 23 % 56 % 5 % 27 % 

Vet ikke 5 % 43 % 6 % 0 % 5 % 0 % 0 % 5 % 

På tvers av land 

Ja 30 % 100 % 40 % 0 % 29 % 100 % 42 % 26 % 

Nei 50 % 0 % 55 % 0 % 49 % 0 % 58 % 50 % 

Vet ikke 19 % 0 % 5 % 0 % 22 % 0 % 0 % 24 % 
 

Kilde: DAMVAD 2013 
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Kontorer i flere land 

Av bedriftene som er del av et større konsern med 

kontorer i utlandet, svarer 30 prosent at det tilbys 

opplæring på tvers av landegrensene. Halvparten 

av bedriftene svarer at det ikke tilbys slik opplæ-

ring og 19 prosent svarer at de ikke vet.  

 

Det er særlig bedriftene innen primærnæringen og 

transport- og lagringsnæringen som svarer at det 

tilbys standardiserte opplæringsopplegg på tvers 

av landene. 

 

Kun åtte virksomheter og organisasjoner har svart 

at de har utenlandske enheter. Halvparten av disse 

oppgir at det tilbys standardisert opplæring på 

tvers av landene. 

 

 

7.10 Oppsummering og avsluttende betrakt-

ninger 

Norske arbeidsplasser har et stort opplæringstilbud 

til sine ansatte. Vi ser også at store deler av de 

ansatte benytter seg av dette tilbudet. Det meste 

av opplæringen er frivillig. Omfanget av opplæ-

ringstilbudet og deltakelsen fra de ansatte påvirkes 

ikke av de ansattes utdanningsnivå.  

 

Bedriftenes hovedmotivasjon for å tilby opplæring 

til de ansatte er å dekke bedriftens kompetanse-

behov. Dette kan sees i sammenheng med at det 

meste av opplæringstilbudet initieres av arbeids-

plassens ledelse, eventuelt i samarbeid med de 

ansatte. 

 

Av bedriftene som sier at de ikke tilbyr sine ansatte 

opplæring, oppgis hovedårsaken til dette å være at 

de ansattes kunnskaps- og ferdighetsnivå tilfreds-

stiller bedriftens behov. Dette gjelder særlig for de 

minste bedriftene.  

 

Det tilbys opplæring innen en rekke temaer, men 

det er først og fremst et stort tilbud innen faglig 

innrettet opplæring. Opplæringen virker å være 

relevant, både for arbeidsgivers og ansattes kom-

petansebehov. 

Opplæringen skjer både internt og eksternt, og 

både bedriften selv og eksterne aktører gjennom-

fører opplæringen. Når eksterne aktører gjennom-

fører opplæringen, utgjør offentlige utdanningsin-

stitusjoner en liten del av de eksterne aktørene 

som benyttes. I den grad offentlige utdanningsinsti-

tusjoner benyttes, benyttes disse kun til mindre 

deler av det totale opplæringstilbudet i bedriften.  

 

Det at opplæringsaktiviteten er stor på norske ar-

beidsplasser, uavhengig av ansattes utdanningsni-

vå, og det at offentlige utdanningsinstitusjoner be-

nyttes i liten grad, peker på behovet for å drøfte 

forholdene rundt en «formalisering» av den ikke-

formelle opplæringen som finner sted på arbeids-

plassene og kvalitetssikringen av denne. Videre 

peker det på behovet for å drøfte en tilrettelegging 

for å anerkjenne den ikke-formelle kompetansen 

som gis/oppnås gjennom opplæring på arbeids-

plassen, samt en inkludering av kvalifikasjoner 

utenfor det formelle utdanningssystemet i det na-

sjonale kvalifikasjonsrammeverket.  

 

Det kan argumenteres for at det er behov for å ha 

anerkjennelsesordninger både på individnivå og 

utdanningsnivå, blant annet fordi at ikke alle ar-

beidsplasser tilbyr ansatte organisert opplæring. 

 

Bedriftene har stor tro på at opplæringen de tilbyr 

sine ansatte er relevant for andre arbeidsgivere i 

Norge. En mindre andel av bedriftene tror at opp-

læringen er anvendbar i utlandet. Dette tyder på at 

ansatte vil ha nytte av å kunne anerkjenne sin ik-

ke-formelle kompetanse, samt at det er behov for 

at kvalifikasjonene innplasseres i det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket. 
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En relativt stor andel av bedriftene som er del av et 
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Som omtalt tidligere i denne rapporten, er det kun 

formelt godkjente kvalifikasjoner som innplasseres 

i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang 

læring. Dette innebærer at uformelle og ikke-

formelle kompetanser må offentlig anerkjennes før 

de eventuelt kan innplasseres i kvalifikasjonsram-

meverket.  

 

I de følgende avsnittene vil vi gjøre rede for svare-

ne vi har fått fra spørreundersøkelsen hva gjelder 

bedriftenes behov for å formelt godkjenne den ik-

ke-formelle kompetansen som gis på arbeidsplas-

sen.  

 

Videre vil vi se på i hvilken grad opplæringen gir 

dokumentasjon, bruk av læringsutbyttebeskrivelser 

og kvalitetssikring av opplæringen som tilbys. Det-

te er forhold som kan være sentrale å legge til 

grunn som vurderingsgrunnlag dersom ikke-

formelle kompetanser skal vurderes for innplasse-

ring i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. 

Krav til dokumentasjon av tilsvarende forhold stil-

les i flere av landene som har inkludert kvalifika-

sjoner utenfor det formelle utdanningssystemet i 

sine nasjonale kvalifikasjonsrammeverk.  

 

Til slutt vil vi se på i hvilken grad arbeidsplassene 

kjenner til dagens ordninger for å kunne formelt 

anerkjenne kompetanser som er oppnådd utenfor 

det formelle utdanningssystemet. 

 

 

8.1 Halvparten av bedriftene har behov for å 

formelt godkjenne opplæringen 

Det er rundt halvparten av bedriftene som sier at 

de i stor eller i noen grad har behov for at opplæ-

ringstilbudet til de ansatte formelt godkjennes. En 

tilsvarende andel av bedriftene svarer at et slikt 

behov er mindre eller ikke-eksisterende. Dette skil-

ler seg ikke fra svarene fra de offentlige virksom-

hetene og ideelle organisasjonene. 

 

Det er spesielt bedriftene innen overnattings- og 

serveringsbransjen som uttrykker et sterkt ønske 

om at opplæringen formaliseres, der hele 89 pro-

sent av bedriftene svarer at de i stor eller i noen 

grad har et slikt behov. Også 65 prosent av bedrif-

tene innen transport og lagring, 62 prosent av be-

driftene innen bygg- og anleggsbransjen, samt 

halvparten av bedriftene innen tjenesteytende næ-

ringer svarer det samme. Bedrifter innen primær-

næringen svarer i lavest grad, med 34 prosent av 

bedriftene, at de har stort eller delvis behov for å 

formalisere opplæringen. 

 

Det ser ikke ut til at utdanningsnivået til de ansatte 

innvirker på om bedriftene har behov for å formali-

8 Bedriftene har behov for å formalisere opplæringen, men 
grunnlaget for å vurdere opplæringen i bedriftene er svakt 

 
 TABELL 11 

Behov for formell godkjenning av opplæringen 

Behov Total 

Bransjer 

Primær Industri Bygg/anlegg Varehandel 
Transport/ 

lagring 
Overnatting/ 

servering 
Tjenesteytende 

næringer 

I stor grad 13 % 0 % 9 % 14 % 2 % 18 % 13 % 20 % 

I noen 
grad 35 % 34 % 32 % 48 % 36 % 47 % 76 % 30 % 

I liten 
grad 33 % 45 % 32 % 35 % 28 % 30 % 10 % 35 % 

Ikke i det 
hele tatt 15 % 21 % 21 % 1 % 27 % 4 %  0% 12 % 

Vet ikke 4 %  0 % 5 % 3 % 7 %  0 % 1 % 3 % 
 

Kilde: DAMVAD 2013 
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sere opplæringen eller ikke. Det at behovet for å 

formalisere opplæringen ikke skiller seg etter de 

ansattes utdanningsnivå, kan sees i lys av at for-

mell kompetanse verdsettes på de aller fleste ar-

beidsplasser. Uavhengig av bransjer, er det en 

stadig større etterspørsel etter spisset kompetanse 

og det er en stadig større nødvendighet å sikre de 

ansattes kompetanse for at bedriftene skal kunne 

være konkurransedyktige.  

 

Man kunne samtidig tenke seg at bedrifter med en 

relativt stor andel ansatte med lavere utdanning 

hadde et særlig behov for å formalisere opplæ-

ringen. På den andre side kan det være slik at be-

visstheten rundt, vurderingen av og kulturen for å 

se nytten av formalisering og dokumentasjon, er 

lavere i bedrifter med et lavere utdanningsnivå enn 

i bedrifter der større deler av de ansatte har høye-

re utdanning.   

 

Mange av organisasjonene i arbeidslivet påpeker 

at det er stor variasjon mellom bransjene med tan-

ke på hvilket behov de har for å formalisere opplæ-

ringen. Dette behovet antas å være stort for ek-

sempel blant bedrifter som opererer internasjonalt, 

da man her i større grad enn ellers har behov for å 

kunne vise til hvilken kompetanse bedriften besit-

ter. Det er også slik at formell kompetanse for ek-

sempel settes svært høyt i helsesektoren. Dette 

har dels å gjøre med de formelle kravene som stil-

les for å kunne utføre yrket, men tilskrives også 

kulturen og tradisjonen rundt formalisert kompe-

tanse i sektoren. I noen bedrifter er det også vanlig 

at arbeidsgiver er mindre opptatt av å formalisere 

de ansattes kompetanse, så lenge de har tilstrek-

kelig kompetanse til å utføre jobben på en tilfreds-

stillende måte. Dette synet er imidlertid ikke alltid 

sammenfallende mellom bedriftens ledelse og de 

som jobber mer operativt på en arbeidsplass.     

 

 

8.2 Opplæringen dokumenteres i ulik grad 

Opplæringen som tilbys ansatte i bedriftene, resul-

terer i ulik grad i sertifisering, kursbevis eller annen 

lignende dokumentasjon.  

 

Grad av dokumentasjon varierer med hva opplæ-

ringen omhandler og om den gis internt eller av 

eksterne aktører. Dette fremgår av figur 8.  

 

Samlet er det over halvparten av bedriftene som 

sier at den interne opplæringen alltid eller som re-

gel fører frem til dokumentasjon. For den eksterne 

opplæringen er det 68 prosent av bedriftene som 

svarer at opplæringen alltid eller som regel fører 

frem til dokumentasjon. Svarene fra de offentlige 

virksomhetene og ideelle organisasjonene viser de 

samme tendensene.  

 

Som omtalt tidligere, er faglige innrettede kurs det 

temaet som størst andel av bedriftene oppgir at det 

gis opplæring i. Halvparten av bedriftene sier at 

når slik opplæring gis internt, fører dette sjelden 

eller aldri frem til dokumentasjon. Til sammenlig-

ning sier rundt 30 prosent av bedriftene det samme 

når slik opplæring gis eksternt.  

 

Språkopplæring er det temaet det i minst grad gis 

opplæring i, både internt og eksternt. Hele 60 og 

75 prosent av bedriftene sier at slik opplæring som 

regel eller alltid fører frem til dokumentasjon når 

den gis henholdsvis internt og eksternt.  

 

Det kan i denne sammenheng nevnes at Vox har 

utviklet et «kompetansebevis» som er ment å kun-

ne benyttes i privat sektor for å beskrive opplæring 

på arbeidsplassen (CEDEFOP 2010b). Kompetan-

sebeviset beskriver enkeltindividers profesjonelle 

kompetanse blant annet gjennom å si noe om den 

enkeltes bransjekunnskap, ansvarsområde, ar-

beidsmetodekunnskap og personlige ferdigheter. I 
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tillegg utarbeides det en CV i forbindelse med 

kompetansebeviset. Det finnes ikke statistikk over 

hvor mange personer som har benyttet seg av  

ordningene, men i følge Vox er anvendelsen lite 

utbredt. Dette forklares blant annet med at mange 

bedrifter har egne ordninger for anerkjennelse av 

kompetanse.  

 

 
 FIGUR 8 

Grad av dokumentasjon etter opplæringens temaer – intern opplæring 

  

 

Grad av dokumentasjon etter opplæringens temaer – ekstern opplæring 

 

 

Kilde: DAMVAD 2013 
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8.3 Læringsutbyttebeskrivelser benyttes i 

liten grad 

I spørreundersøkelsen stilte vi spørsmål om det er 

utarbeidet beskrivelser av læringsutbytte for de 

ansatte i tiknytning til opplæringen som tilbys i be-

driftene. Bedriftene ble bedt om å se bort fra opp-

læringen som gis ved offentlig godkjente utdan-

ningsinstitusjoner.  

 

Som tabell 12 viser, er det en lav andel av bedrif-

tene som oppgir at de benytter læringsutbyttebe-

skrivelser, og 77 prosent av bedriftene svarer at 

det ikke er utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser i 

tilknytning til opplæringen som tilbys. Samtidig er 

det 16 prosent som svarer at de ikke vet om det er 

utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser.  

 

I samtlige bransjer er det en relativt stor andel av 

bedriftene som svarer at de ikke benytter lærings-

utbyttebeskrivelser. Dette gjelder særlig for bedrif-

tene innen primærnæringen, tjenesteytende næ-

ringer og transport og lagring.  

 

Halvparten av bedriftene innen overnatting og ser-

vering svarer at de ikke benytter læringsutbyttebe-

skrivelser, og er med dette den bransjen som i 

minst grad svarer at de ikke har utbyttebeskrivelser 

i tilknytning til opplæringen som gis. Bedriftene 

innen denne bransjen er også de som i størst grad 

oppgir at det er utarbeidet læringsutbyttebeskrivel-

ser, og som i størst grad svarer at de ikke vet om 

det er utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser. 

 

I intervjuene vi har gjennomført med organisasjo-

nene i arbeidslivet, er det flere som sier at mange 

arbeidsgivere ikke kjenner til eller ikke har et for-

hold til begrepet «læringsutbyttebeskrivelse». 

 

Dette betyr ikke nødvendigvis at de ikke har en 

bevissthet om eller benytter beskrivelser for hva 

medarbeiderne skal kunne etter endt opplæring. 

Det å ha fokus på hva medarbeiderne skal ha av 

kompetanse er noe som har lang tradisjon i ar-

beidslivet, om enn ikke beskrevet gjennom de 

«formelle» begrepene som man i dag benytter i 

utdanningssektoren.  

 

30 prosent av bedriftene som svarer at de i stor 

grad har behov for at opplæringen godkjennes 

formelt, oppgir at de benytter læringsutbyttebeskri-

velser. Samtidig er det 62 prosent av bedriftene 

med et stort behov for formalisering som ikke har 

utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser. Det er også 

60 prosent av bedriftene som har et delvis behov 

for formell godkjenning, som ikke benytter læreut-

byttebeskrivelser. Det ser med andre ord ikke ut til 

at det er noen sammenheng mellom bedriftene 

som svarer at de har behov for å formalisere opp-

læringen og bruk av utbyttebeskrivelser.  

 

 

 
 TABELL 12 

Bruk av beskrivelser av læringsutbytte 

Læringsut-
byttebe-
skrivelser 

Total 

Bransjer 

Primær Industri 
Bygg/ 
anlegg 

Varehandel 
Transport/ 

lagring 

Over-
natting/ 
servering 

Tjeneste-
ytende 

 næringer 

Ja 14 % 1 % 20 % 22 % 13 % 21 % 28 % 12 % 

Nei 77 % 99 % 69 % 72 % 72 % 79 % 47 % 83 % 

Vet ikke 9 % 0 % 10 % 7 % 15 % 0 % 25 % 6 % 
 

Kilde: DAMVAD 2013 
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8.4 Lite bruk av prøver 

Avholdelse av prøver er å anse for å være en viktig 

del av kvalitetssikringen av opplæringen som gis 

på arbeidsplassene. Nærliggende forhold som be-

lyser kvaliteten og relevansen av opplæringen, er 

om ansatte er tilfreds med opplæringen og om ar-

beidsgiver merker endringer i de ansattes atferd og 

ytelser (omtalt i kapittel 7).  

 

Det er en relativt lav andel av bedriftene som av-

holder skriftlige eller praktiske prøver i forbindelse 

med opplæringen som gis, for å se om de ansatte 

har tilegnet seg ønsket kompetanse. I underkant 

av 20 prosent av bedriftene svarer at det alltid eller 

ofte avholdes prøver. Til sammenligning svarer 30 

prosent av bedriftene at det sjelden avholdes slike 

prøver og 45 prosent sier at det aldri avholdes 

prøver. Det kan se ut til at avholdelse av prøver 

finner sted i enda mindre grad i de offentlige virk-

somhetene og ideelle organisasjonene, der ingen 

svarer at det alltid avholdes prøver, mens i over-

kant av ti prosent svarer at det ofte avholdes prø-

ver.  

 

Det at en mindre andel av bedriftene avholder teo-

retiske eller praktiske prøver, kan sees i sammen-

heng med at en relativt liten andel av opplæringen 

fører frem til en eller annen form for dokumenta-

sjon. 

Sammenligner man bedriftene etter bransjer, ser vi 

av tabell 13 at det er variasjoner mellom bransjene 

i hvilken grad prøver avholdes i forbindelse med 

opplæringen som tilbys de ansatte.  

 

De fleste bransjene har stor andel av bedrifter som 

sier at det sjeldent eller aldri avholdes prøver. In-

nen varehandel oppgir for eksempel 81 prosent av 

bedriftene at det sjelden eller aldri avholdes prø-

ver. Bransjen der størst andel av bedriftene sier at 

prøver alltid eller ofte avholdes, er innen overnat-

tings- og serveringsbransjen, der 67 prosent oppgir 

et slikt svar. 

 

Av bedriftene som svarer at de har behov for å 

kunne formelt godkjenne opplæringen som tilbys 

de ansatte i stor eller noen grad, er det over 60 

prosent som sjeldent eller aldri avholder teoretiske 

eller praktiske prøver i forbindelse med opplæ-

ringen som gis. Det er kun ti prosent av bedriftene 

som sier de har et stort behov, og sju prosent av 

bedriftene som sier at de har et delvis behov for å 

få opplæringen formelt godkjent, som svarer at de 

alltid gjennomfører prøver. Det er altså ingen 

sammenheng mellom bedriftenes behov for å for-

malisere opplæringen og avholdelse av prøver.  

 

 

 
 TABELL 13 

Bruk av prøver 

Bruk av 
prøver 

Total 

Bransjer 

Primær Industri 
Bygg/ 
anlegg 

Vare-
handel 

Transport/ 
lagring 

Overnatting/ 
servering 

Tjenesteytende 
næringer 

Alltid 6 % 21 % 7 % 4 % 5 % 0 %  1 % 6 % 

Ofte 15 % 21 % 14 % 28 % 11 % 49 % 66 % 10 % 

Sjeldent 30 % 1 % 45 % 38 % 34 % 42 % 10 % 25 % 

Aldri 45 % 58 % 31 % 30 % 47 % 4 % 23 % 53 % 

Vet ikke 4 % 0 %  3 % 0 %  3 % 5 % 0 %  6 % 
 

Kilde: DAMVAD 2013 

 



 KOMPETANSER UTENFOR DET FORMELLE UTDANNINGSSYSTEMET; NESTEN DET SAMME, MEN IKKE HELT? | DAMVAD.COM 73 

8.5 Få kjenner til dagens ordninger for for-

mell anerkjennelse av ikke-formelle kom-

petanser 

Dagens ordninger for formell anerkjennelse av ik-

ke-formelle kompetanser er ukjent både for bedrif-

tene, de offentlige virksomhetene og de ideelle 

organisasjonene. De få som kjenner til ordningene, 

har ikke benyttet seg av dem. 

 

Som vi tidligere har omtalt, virker dagens ordninger 

for å anerkjenne kvalifikasjoner utenfor det formel-

le utdanningssystemet som lite egnet for å imøte-

komme en arbeidsplass sitt behov for å få formelt 

anerkjent opplæringen de tilbyr sine ansatte. Dette 

kan i seg selv være en forklaring på hvorfor ord-

ningene er ukjente for bedriftene.  

 

Videre sier flere av organisasjonene i arbeidslivet 

at for eksempel godkjenningsmulighetene som 

ligger i NOKUT og Utdanningsdirektoratet i ut-

gangspunktet ikke er ment som ordninger for å 

formelt anerkjenne kvalifikasjoner utenfor det for-

melle utdanningssystemet/anerkjennelse av opp-

læring som finner sted på arbeidsplassene. Disse 

ordningene er derfor først og fremst kjent for aktø-

rene ordningene er rettet inn mot, nemlig aktører 

som er godt kjent med eller som er del av det for-

melle utdanningssystemet. 

 

Realkompetansevurdering 

75 prosent av bedriftene svarer at de ikke kjenner 

til ordningen med realkompetansevurdering, mens 

åtte prosent svarer at de ikke vet om de kjenner til 

ordningen.  

 

Det er 17 prosent som svarer at de kjenner til ord-

ningen. Av disse svarer over halvparten at de opp-

fatter at de ansatte har benyttet seg av mulighete-

ne i mindre grad eller ikke i det hele tatt. 

 

Godkjenning av et nytt programområde eller lære-

fag 

86 prosent av bedriftene svarer at de ikke kjenner 

til mulighetene til å få opplæringen formelt god-

kjente som et nytt programområde eller lærefag 

ved å søke Utdanningsdirektoratet om dette. Ti 

prosent svarer samtidig at de ikke vet om de kjen-

ner til muligheten.  

 

Av de fire prosentene som svarer at de kjenner til 

ordningen, svarer 98 prosent at de eller berørte 

tariffparter ikke har søkt om å opprette et nytt pro-

gramområde eller lærefag på bakgrunn av opplæ-

ringstilbudet i bedriften. 

 

Akkreditering av enkeltstudier eller institusjoner 

90 prosent av bedriftene svarer at de ikke kjenner 

til muligheten for å søke NOKUT om å godkjenne 

opplæringen som tilbys de ansatte.   

 

Av de fire prosentene som sier de kjenner til ord-

ningen, svarer 94 prosent at de ikke har søkt 

NOKUT om godkjenning.  

 

 

8.6 Oppsummering og avsluttende betrakt-

ninger 

Forholdene som er omtalt i dette kapittelet tyder på 

at det kan være utfordrende å skulle formelt vurde-

re den ikke-formelle kompetansen som oppnås på 

norske arbeidsplasser, med tanke på å innplassere 

kvalifikasjonene i det nasjonale kvalifikasjonsram-

meverket. 

 

Til tross for at rundt halvparten av bedriftene sier at 

de har behov for å formalisere opplæringen som 

gis, benyttes læringsutbyttebeskrivelser i liten 

grad. Praktiske eller teoretiske prøver avholdes 

også i liten grad, og mindre deler av opplæringen 

fører frem til en eller annen form for dokumenta-
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sjon. Lav grad av avholdelse av prøver og lav grad 

av dokumentasjon må sees i lys av hverandre. Vi 

vurderer arbeidsgivernes manglende bevissthet 

rundt «formalisering» og kvalitetssikring som påfal-

lende, gitt at en relativt stor andel sier at de har 

behov for å kunne formelt godkjenne opplæringen 

de tilbyr sine ansatte. 

 

Det kan slik sies at grunnlaget for å kunne foreta 

en vurdering av formell anerkjennelse av den ar-

beidsrelaterte opplæringen som tilbys og av kom-

petansene som oppnås er svakt.  

 

Det at opplæringsaktiviteten på norske arbeids-

plasser er stor, og at rundt halvparten av bedrifte-

ne sier de har behov for å formelt godkjenne de 

ikke-formelle kompetansene som gis og oppnås på 

arbeidsplassen, viser at det er behov for å drøfte 

en inkludering av kvalifikasjoner oppnådd utenfor 

det formelle utdanningssystemet i det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket. En del av diskusjonene 

bør omhandle innretningen av ordningene som 

skal kunnes benyttes for vurdering av formell aner-

kjennelse av ikke-formelle kompetanser. 

 

Det at få bedrifter kjenner til de mulighetene som 

finnes for å formelt anerkjenne den ikke-formelle 

kompetansen som gis/oppnås i bedriften, under-

bygger vår tidligere omtale av disse ordningene i 

kapittel 5.  

 

Skal økt «formalisering» av opplæring i arbeidslivet 

bli gjennomførbart for arbeidsgiverne, vil det være 

viktig at det etableres en god dialog mellom Kunn-

skapsdepartementet og hovedorganisasjonene i 

arbeidslivet. Organisasjonene vil ha en viktig rolle 

med å informere, bistå og veilede sine medlems-

organisasjoner og medlemsmassen for øvrig.  
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Datainnhentingen i dette prosjektet baserer seg i 

hovedsak på en spørreundersøkelse og en rekke 

dybdeintervjuer. Dette gjøres det nærmere rede for 

i de følgende kapitelene. 

 

 

9.1 Spørreundersøkelse blant norske bedrif-

ter, offentlige virksomheter og ideelle or-

ganisasjoner 

9.1.1 Spørreundersøkelse som metode 

Å benytte spørreundersøkelse som metode for å 

innhente data, er spesielt hensiktsmessig når man 

skal nå ut til mange respondenter, samt når man 

ikke har behov for å gå for mye i dybden av et te-

ma.  

 

Ved å samle inn informasjon på denne måten får 

man også mulighet til å kvantifisere svarene på en 

enkel måte, samt koble ulike svar opp mot hver-

andre, som i egnede tilfeller vil gi mer informasjon 

enn dersom man kun ser på svarfordelingen i hvert 

enkelt spørsmål. 

 

9.1.2 Spørreundersøkelse blant norske ar-

beidsgivere 

I bedriftsundersøkelsen har vi benyttet Opinion 

Perducos næringslivspanel. Panelet er et av Nor-

ges største næringslivspanel og er basert på et 

representativt tilfeldig utvalg av bedrifter i norsk 

næringsliv innenfor ulike sektorer. 

 

Når man gjennomfører en utvalgsundersøkelse slik 

som her, vil nettoutvalget ikke være identisk med 

populasjonen vi undersøker. Utvalget er derfor 

vektet etter bedriftsstørrelse, bransje og geografi, 

slik at utvalget i størst mulig grad skal tilsvare po-

pulasjonen. 

 

Svarene har et signifikansnivå på fem prosent. 

Dette innebærer at der det foreligger forskjeller i 

svarene, er det 95 prosent sannsynlig at forskjelle-

ne er gjeldende i populasjonen vi undersøker.  

 

Spørreundersøkelsen ble sendt til i overkant av  

10 000 bedrifter i norsk næringsliv. Undersøkelsen 

ble besvart av 525 bedrifter.  

 

 

BOKS 8 

Om gjennomføring av spørreundersøkelsene 

 

Spørreundersøkelsene som ble sendt til bedriftene, de of-

fentlige virksomhetene og ideelle organisasjonene var til-

nærmet like.  

 

Før vi sendte ut spørreundersøkelsen til bedriftene, virk-

somhetene og organisasjonene, gjennomførte vi en pilote-

ring av spørreskjemaet blant virksomhetene og bedriftene. 

Vi sendte da spørreundersøkelsen til et lite tilfeldig utvalg av 

respondenter, som på forhånd hadde sagt seg villig til å 

besvare spørreundersøkelsen. Etter at besvarelsene var 

gjennomført, ringte vi hver enkelt av testpersonene og gikk 

systematisk gjennom spørsmål for spørsmål. Formålet var å 

få tilbakemelding på om ordlyden i spørsmålene var forståe-

lig og entydig, om spørsmålene og svaraltermulighetene var 

relevante, om rutingen fra ett spørsmål til et annet var logisk 

og så videre. 

 

 

 

I tillegg til spørreundersøkelsen blant bedriftene, 

har vi også gjennomført en tilsvarende spørre-

undersøkelse blant offentlige virksomheter og ide-

elle organisasjoner i Norge.  

 

Undersøkelsen ble sendt til et tilfeldig utvalg av 

totalt 50 offentlige virksomheter og 50 ideelle or-

ganisasjoner. 26 virksomheter og 25 organisasjo-

ner har svart på undersøkelsen, noe som tilsvarer 

en total svarprosent på 51 prosent. Svarene vi har 

fått fra disse gruppene er dermed ikke representa-

9 Metode 
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tive, men gir likevel et bilde av opplæringsaktivite-

ten for de ansatte i disse virksomhetene og organi-

sasjonene. Spørreundersøkelsen er ment som et 

supplement til spørreundersøkelsen med bedrifte-

ne.   

 

 

9.2 Dybdeintervjuer med nøkkelinformanter i 

Norge og i andre europeiske land 

9.2.1 Dybdeintervju som metode 

Dybdeintervju er en metode som er hensiktsmes-

sig å benytte når man ønsker å nå en mindre 

gruppe av respondenter, samt når man vil gå i 

dybden av et tema, for eksempel dersom man skal 

forstå komplekse årsakssammenhenger. 

 

 

BOKS 9 

Om gjennomføring av dybdeintervjuene 

 

Til samtlige av dybdeintervjuene utarbeidet vi en spørs-

målsguide som inneholdt forhåndsdefinerte spørsmål med 

åpne svar. Guiden dannet rammen for intervjuene og var 

med på å sikre at forholdene vi ønsket å få informasjon om 

ble gjennomgått. Samtidig la denne fremgangsmåten til 

rette for at vi kunne følge opp interessante momenter som 

kom opp i løpet av intervjuet, og som det ikke var tatt høyde 

for i spørsmålsguiden.  

 

 

 

Vi har gjennomført dybdeintervjuer både i tilknyt-

ning til den norske og den europeiske delen av 

prosjektet. 

 

9.2.2 Dybdeintervju med nøkkelinformanter i 

Norge 

I tilknytning til den norske delen av prosjektet, har 

vi til sammen intervjuet ti personer fra åtte arbeids-

taker- og arbeidsgiverorganisasjoner og to bran-

sjeorganisasjoner (landsforeninger). Responden-

tene representerte YS, LO, Akademikerne, Unio, 

NHO, Virke, Spekter, KS, Norsk olje og gass og 

Norsk industri. 

 

Formålet med dybdeintervjuene var blant annet: 

 

 Å få innspill til mulige tolkninger av resultatene 

fra spørreundersøkelsen. 

 Å få informasjon om utviklingstrekk i norsk ar-

beidsliv rundt tilbud og etterspørsel av opplæ-

ring.  

 Å få informasjon om hva respondentene opp-

fatter å være utfordringer ved å skulle formali-

sere opplæringen som gis på norske arbeids-

plasser. 

 

9.2.3 Dybdeintervju med nøkkelinformanter i 

andre europeiske land 

I tilknytning til den internasjonale delen av under-

søkelsen har vi intervjuet 16 personer. Respon-

dentene er embetsmenn i Nederland, Danmark, 

Irland, Frankrike og Europakommisjonen, samt 

forskere og bedrifter som tilbyr internasjonale kvali-

fikasjoner.  

 

Intervjuene har blant annet gitt innsikt i: 

 

 Utviklingstendenser med tanke på inkludering 

av ikke-formelle kompetanser og internasjona-

le kvalifikasjoner i landenes nasjonale kvalifi-

kasjonsrammeverk. 

 Utviklingstendenser med hensyn til ikke-formell 

utdanning og opplæring som gir internasjonale 

kvalifikasjoner. 

 Kjennskap til bedrifter som tilbyr internasjonale 

kvalifikasjoner. 
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11.1 Spørreundersøkelsen med offentlige 

virksomheter og ideelle organisasjoner 

Svarene fra de offentlige virksomhetene og ideelle 

organisasjonene er ment som et supplement til 

svarene fra spørreundersøkelsen med de private 

bedriftene. Da svarene fra virksomhetene og orga-

nisasjonene baserer seg på et lite antall respon-

denter, er resultatene ikke representative. Dette er 

nærmere omtalt i kapittel 9. Svarene gir likevel 

grunnlag for å si noe om tendenser, og vi er da 

særlig opptatt av om det er forhold som kan indike-

re at det er likheter eller ulikheter mellom bedrifte-

ne på den ene siden og offentlige virksomheter og 

ideelle organisasjoner på den andre siden.  

 

Da vi har svar fra et lite antall respondenter, gir det 

liten ekstra verdi å gjøre de samme omfattende 

analysene av svarene, som det vi har gjort av sva-

rene fra bedriftene. Omtalen av svarene fra virk-

somhetene og organisasjonene refererer derfor i 

hovedsak til rene frekvenser fra besvarelsene. Av 

samme grunn omtaler vi hovedsakelig svarene fra 

spørreundersøkelsen samlet for virksomhetene og 

organisasjonene. Gitt det begrensede respondent-

grunnlaget, gir det heller ikke så stor mening å vise 

til andeler når vi sammenligner svarene fra virk-

somhetene/organisasjonene og bedriftene. Vi om-

taler derfor sammenligningene gjennom å si noe 

om gradering (hvilke svaralternativer oppgis i 

størst og minst grad).  

 

Svarene fra undersøkelsen med virksomhetene og 

organisasjonene viser i hovedsak at opplæringsak-

tiviteten og øvrige forhold vi har sett nærmere på 

er på linje med tilsvarende forhold i norsk nærings-

liv. 

 

 

 

Opplæringstilbudet er stort i virksomhetene og 

organisasjonene 

Som for bedriftene, ser også opplæringstilbudet i 

virksomhetene og organisasjonene ut til å være 

stort.  

 

Kun én organisasjon har svart at de ikke tilbød si-

ne ansatte opplæring i 2012. Denne ene organisa-

sjonen oppgir at det generelt er for kostbart å tilby 

de ansatte opplæring som forklaring på hvorfor de 

ikke tilbyr ansatte opplæring. 

 

 

Opplæringen initieres av både ansatte og le-

delse 

Det er størst andel av virksomhetene og organisa-

sjonene som sier at opplæringen initieres både av 

ansatte og ledelsen. Det samme bildet tegner seg 

fra svarene fra bedriftene. 

 

I underkant av 80 prosent av virksomhetene og 

organisasjonen svarer at opplæringen er initiert av 

ansatte og ledelse i fellesskap, mens resterende 

svarer ledelsen alene. Ingen av virksomhetene 

eller organisasjonen oppgir at ansatte alene eller 

eksterne tilbydere tar initiativ til opplæringsaktivite-

ten på arbeidsplassen.  

 

 

Den viktigste motivasjonen for å tilby de ansat-

te opplæring er arbeidsgivers kompetansebe-

hov 

På linje med svarene fra bedriftene, er det å øke 

ansattes kompetanse for å dekke arbeidsgivers 

kompetansebehov og ansattes ønske om opplæ-

ring henholdsvis den mest og nest mest oppgitte 

motivasjonsfaktoren for at virksomhetene og orga-

nisasjonene tilbyr de ansatte opplæring. 92 pro-

sent av virksomhetene og organisasjonene svarer 

at å dekke arbeidsgivers kompetansebehov er en 

viktig motivasjonsfaktor, mens 63 prosent svarer at 

11 Vedlegg  
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ansattes ønske om opplæring er en viktig motiva-

sjonsfaktor.  

 

Rangeringen av de andre motivasjonsfaktorene 

skiller seg heller ikke særlig fra bedriftenes svar. 

 

De aller fleste virksomhetene og organisasjonene 

svarer at opplæringen er tilpasset arbeidsgivers 

behov, ikke et allment behov eller den enkelte ar-

beidstakers behov. Dette er også tilfellet for bedrif-

tene. 

 

 

Benytter seg i stor grad av offentlige utdan-

ningsinstitusjoner 

På linje med bedriftene, gis opplæringen i virk-

somhetene og organisasjonene både internt og av 

eksterne aktører. Så å si alle virksomhetene og 

organisasjonene svarer at opplæringen både ble 

tilbudt internt og av eksterne aktører.  

 

Virksomhetene og organisasjonene benytter seg i 

størst grad av private kursarrangører når opplæ-

ringen gis av eksterne. Dette var også tilfellet for 

bedriftene.  

 

Ser vi på rangeringen av hvilke eksterne aktører 

som benyttes, er den mest påfallende forskjellen til 

bedriftene at virksomhetene og organisasjonene 

oppgir offentlige utdanningsinstitusjoner på andre-

plass over hvilke eksterne aktører de benytter seg 

av, mens offentlige utdanningsinstitusjoner range-

res som nummer fire av bedriftene. 77 prosent av 

virksomhetene og organisasjonene oppgir at de 

benytter seg av skoler, fagskoler, høgskoler eller 

universiteter når eksterne aktører benyttes. 

 

 

Både obligatorisk og frivillig opplæring 

De fleste virksomhetene og organisasjonene sva-

rer at noe av opplæringen er obligatorisk og noe er 

frivillig. Åtte prosent svarer at all opplæring var fri-

villig og to prosent svarer at all opplæring var obli-

gatorisk. 

 

Også en relativt stor andel av bedriftene oppgir at 

opplæringen er delvis obligatorisk og delvis frivillig. 

Samtidig svarer den største andelen av bedriftene 

at opplæringen er frivillig. 

 

 

Litt over halvparten har behov for at opplæ-

ringen blir offentlig godkjent 

Det ser ikke ut til å være noen forskjell mellom be-

driftenes og virksomhetenes/organisasjonenes 

vurdering av behovet for å kunne formelt godkjen-

ne opplæringen som gis.  

 

Som for bedriftene, er det i overkant av halvparten 

av virksomhetene og organisasjonene som sier at 

de i stor eller i noen grad har et slikt behov.  

 

 

Det er ikke sammenheng mellom hvilke typer 

kurs det gis mest opplæring i og grad av do-

kumentasjon.  

Det gis opplæring innen en rekke temaer internt og 

eksternt i virksomhetene og organisasjonene. 

Spredningen av temaer virker å være større for 

den eksterne enn for den interne opplæringen.  

 

Av figuren V1 kan vi se at bruk av dokumentasjon i 

forbindelse med opplæringen varierer med hva 

opplæringen omhandler og om den gis internt eller 

eksternt. Det er større grad av dokumentasjon av 

opplæringen som gis av eksterne aktører enn for 

opplæringen som gis internt på arbeidsplassen. 

Det ser imidlertid ikke ut til at det er noen sam-

menheng mellom hvilke kurs som tilbys mest og 

grad av dokumentasjon. 
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Tilsvarende forhold ser vi av svarene fra spørre-

undersøkelsen med bedriftene. 

 

Tema for opplæringen 

På spørsmål om hvilke temaer det gis opplæring i, 

kunne respondentene oppgi flere svar.  

 

Som figur V1 viser, er det flest virksomheter og 

organisasjoner som svarer at den interne opplæ-

ringen er faglig innrettet. Dernest oppgis den inter-

ne opplæringen å omhandle IKT-opplæring. Disse 

to forholden var også de som i størst grad ble opp-

gitt å være tema for den interne opplæringen i be-

driftene. 

 

Salg og markedsføring er det temaet for den inter-

ne opplæringen som rangeres lavest av virksom-

het og organisasjonene. Til sammenligning range-

rer bedriftene salg og markedsføring som nummer 

fire i forhold til hvilke temaer det gis mest opplæ-

ring i. 

 

Det er særlig fire temaer som rangeres høyt av 

virksomhetene og organisasjonene for den ekster-

ne opplæringen. Disse er ledelse, personal og or-

ganisasjonsutvikling, IKT-opplæring, HMS-kurs og 

faglig innrettet opplæring. 

 

Det gis minst ekstern opplæring i beredskap og 

samfunnssikkerhet og sikkerhetskurs for ansatte 

med risikoutsatte yrker. Disse temaene rangeres 

noe høyere for den eksterne opplæringen i bedrif-

tene. Virksomhetene og organisasjonene rangerer 

imidlertid språkopplæring og kommunikasjons- og 

skrivekurs noe høyre enn det bedriftene gjør, der 

disse temaene rangeres lavest. 

 

Det er noen forskjeller i hvilke temaer som er mest 

og minst vanlig å gi opplæring i når den interne og 

eksterne opplæringen i virksomhetene og bedrifte-

ne sammenlignes. Samtidig er det stort sett de 

samme temaene som befinner seg innen gruppen 

av de mest og minst vanlige temaene, både for 

den interne og eksterne opplæringen. 

 

Dokumentasjon av opplæringen 

Det er en lavere andel av virksomhetene og orga-

nisasjonene som svarer at den interne opplæ-

ringen har ført til en eller annen form for dokumen-

tasjon, enn andelen som svarer at den eksterne 

opplæringen fører frem til dokumentasjon. Dette 

tilsvarer trenden i bedriftene. Rundt 1/3 av virk-

somhetene og organisasjonene har svart at opplæ-

ringen gir dokumentasjon, mens ca. 2/3 oppgir at 

dette gjelder for den eksterne opplæringen.  

 

Som for bedriftene, ser det ikke ut til å være sam-

menheng mellom hvilke temaer det gis mest opp-

læring i i virksomhetene og organisasjonene og 

grad av dokumentasjon for opplæringen som. Det-

te gjelder både for den interne og eksterne opplæ-

ringen. For eksempel er det kun 15 prosent av 

virksomhetene og organisasjonene som svarer at 

den interne opplæringen omhandler sikkerhetskurs 

for ansatte med risikoutsatte yrker. Samtidig fører 

store deler av disse kursene frem til en eller annen 

form for dokumentasjon (figur V1). 

 

 

Lite bruk av læringsutbyttebeskrivelser 

Det er størst del av virksomhetene og organisasjo-

nene som svarer at de ikke benytter læringsutbyt-

tebeskrivelser i forbindelse med opplæringen som 

gis. Det er også størst andel av bedriftene som 

svarer dette. Halvparten av virksomhetene og or-

ganisasjonene svarer at de ikke benytter lærings-

utbyttebeskrivelser. 15 prosent svarer at de ikke 

vet. 
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De ansatte er tilfreds med opplæringen 

Både virksomhetene, organisasjonene og bedrifte-

ne svarer i stor grad at de ansatte alltid eller ofte er 

tilfreds med opplæringen. Dette gjelder for rundt 75 

prosent av virksomhetene. Samtidig er det i under-

kant av 20 prosent av virksomhetene og organisa-

sjonene som svarer at dette ikke er målt. 

 

Ansattes atferd og ytelser endres 

Den største andelen av virksomhetene og organi-

sasjonene, med 60 prosent, svarer at de i stor eller 

noen grad opplever at ansattes atferd og ytelser 

endrer seg etter opplæring. Dette er i tråd med 

svarene fra bedriftene. Ti prosent svare at atferden 

og ytelsene endres i liten grad og kun to prosent 

svarer at atferden og ytelsene ikke endres i det 

 
 FIGUR V1 

Grad av dokumentasjon etter opplæringens temaer – intern opplæring 

  

 

Grad av dokumentasjon etter opplæringens temaer – ekstern opplæring 
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92

87

83

73

71

67

62

58

50

36

17

8

13

17

27

29

33

38

42

50

64

83

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Kommunikasjons- og skrivekurs (50 %)

Motivasjon, bedriftskultur, personlig utvikling (33 %)

Økonomi og regnskap (38 %)

IKT-opplæring (71 %)

Ledelse, personal, orgnaisasjonsutvikling (58 %)

Språkopplæring (25 %)

Faglig innrettet opplæring (77 %)

Beredskap, samfunnssikkerhet (25 %)

Salg og markedsføring (4 %)

HMS-kurs (52 %)

Sikkerhetskurs for risikoutsatte yrker (15 %)

Sjelden/aldri

Som regel/alltid

67

57

55

50

44

43

41

33

32

25

23

19

33

43

45

50

56

57

59

67

68

75

77

81

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Salg og markedsføring (13 %)

Ledelse, personal, orgnaisasjonsutvikling (63 %)

Motivasjon, bedriftskultur, personlig utvikling (38 %)

Kommunikasjons- og skrivekurs (29 %)

Faglig innrettet opplæring (58 %)

IKT-opplæring (58 %)

Språkopplæring (35 %)

Beredskap, samfunnssikkerhet (15 %)

Økonomi og regnskap (46 %)

Sikkerhetskurs for risikoutsatte yrker (8 %)

Tillitsvalgt/fagforeningskurs (40 %)

HMS-kurs (58 %)

Sjelden/aldri

Som regel/alltid



 
 

82 KOMPETANSER UTENFOR DET FORMELLE UTDANNINGSSYSTEMET; NESTEN DET SAMME, MEN IKKE HELT? | DAMVAD.COM 

hele tatt. Det er samtidig rundt 30 prosent av virk-

somhetene og organisasjonene som svarer at de 

ikke vet om det foreligger endring eller ikke. Sva-

rene er i det store og hele i tråd med svarene fra 

bedriftene. 

 

 

Lite bruk av skriftlige eller praktiske tester 

Ingen av virksomhetene eller organisasjonene sva-

rer at det alltid avholdes skriftlige eller praktiske 

prøver i forbindelse med opplæringen, for å se om 

ansatte har tilegnet seg ønsket kompetanse. 12 

prosent svarer at det ofte avholdes slike prøver.  

 

70 prosent av virksomhetene og organisasjonene 

svarer at det sjeldent eller aldri avholdes prøver. 

Det er samtidig i underkant av 20 prosent av virk-

somhetene og organisasjonene som sier de ikke 

vet om det er avholdt prøver. 

 

Også av svarene fra bedriftene ser vi at praktiske 

eller teoretiske prøver benyttes i liten grad. 

 

 

Lite kjennskap til ordningene for formell aner-

kjennelse av kvalifikasjoner utenfor det formel-

le utdanningssystemet 

Virksomhetene og organisasjonene kjenner i liten 

grad til ordningene som i dag er mulig å benytte 

seg av for å få formelt anerkjent kvalifikasjoner 

utenfor det formelle utdanningssystemet. Det 

samme gjelder for bedriftene. 

 

28 prosent av virksomhetene og bedriftene sier de 

kjenner til ordningen med realkompetansevurde-

ring. Disse svarer i hovedsak at de oppfatter at de 

ansatte i liten grad eller ikke i det hele tatt benytter 

seg av ordningen.  

 

18 prosent svarer at de kjenner til muligheten om å 

søke NOKUT om akkreditering. Disse svarer ho-

vedsakelig at de ikke har benyttet seg av mulighe-

ten.  

 

 

Opplæringen er anvendbar for andre arbeidsgi-

vere 

Så å si alle virksomhetene og organisasjonene 

svarer at de tror at opplæringen til de ansatte i stor 

eller i noen grad gir kompetanse som er anvendbar 

for andre norske arbeidsgivere. I underkant av 60 

prosent svarer i tillegg at de i stor eller i noen grad 

tror at kompetansen er anvendbar for arbeidsgive-

re i utlandet. Det samme bildet tegner seg fra sva-

rene fra spørreundersøkelsen med bedriftene. 

 

 

Det finnes standardiserte opplæringsopplegg 

på tvers av enheter i Norge 

På linje med bedriftene, svarer store deler av virk-

somhetene og organisasjonene som er del av en 

større administrativ eller organisatorisk enhet, at 

det finnes standardiserte opplæringsopplegg på 

tvers av kontorer/enheter i Norge.  

 

70 prosent av virksomhetene og organisasjonene 

svarer at de er del av en større administrativ eller 

organisatorisk enhet og at det finnes flere enheter i 

Norge. 58 prosent av disse svarere at det tilbys 

standardiserte opplæringsopplegg på tvers av en-

hetene.  

 

Kun åtte virksomheter og organisasjoner oppgir at 

de er del av en større organisatorisk og administra-

tiv enhet som medfører at det finnes flere kontorer 

eller enheter i utlandet. Halvparten av disse oppgir 

at det tilbys standardiserte opplæringstiltak på 

tvers av landene.  
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