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Høyere yrkesrettet utdanning i Europe 

(og i Norge)  

• Hvilke retning skal yrkesutdanningene ta framover?

• Hvilken retning skal høyere utdanning ta framover?

• Hva slags samarbeid skal det være mellom høyere 

utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet?

• Er dagens institusjons- og læringsmodeller de rette; hvilke 

alternativer finnes?

• Hva slags rolle skal praksis- og arbeidslivsorientering 

spille i utdanningspolitikken framover?



Økt fokus på høyere yrkesrettet utdanning …

I mange Europeiske land et sterkere fokus på yrkesorienteringen av 

høyere utdanning

➢ Et bredere kunnskaps- og kompetanseperspektiv

➢ Høyere utdanning handler ikke bare om teoretisk kunnskap, men 

har like mye med avanserte ferdigheter og praktisk rettet 

kompetanse å gjøre

➢ Yrkesorienteringen har blitt synlig gjennom de nye 

kvalifikasjonsrammeverkene (EQF) og fokuset på læringsutbytte



Akademisering eller yrkesretting?

En grunnleggende spenning preger Europeisk høyere 

utdanning

➢ En akademisering av høyere utdanning hvor stadig flere 

fagområder trekkes inn i dragsuget av de tradisjonelle 

forsknings- og eliteorienterte universiteter og hvor fokuset 

rettes mot forskningsbasert kunnskap 

➢ En yrkesretting av høyere utdanning hvor særtrekkene 

fra tradisjonelle yrkesfag legges til grunn for høyere 

utdanning. Fokuset legges på praktiske ferdigheter 

utviklet gjennom en systematisk dialog med arbeidslivet



Høyere yrkesutdanninger i Europe – hva 

slags løsninger?

➢ De fleste Europeiske land opererer med todelte høyere 

utdanningssystemer hvor universitetene lever side om 

side med institusjoner med klar yrkes- og 

profesjonsretting (Tyskland, Sveits, Belgia, Frankrike, 

Nederland, Finland etc.)

➢ I noen få land (for eksempel Norge og Storbritannia) 

opererer vi med ‘enhetlige’ høyere utdanning med en 

forankring i den tradisjonelle universitetssektoren



EQF nivå 5
Prosent av alle høyere utdanningsgrader 
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Hoyere yrkesrettede utdanninger i Europa 

- tendenser

➢ En kraftig styrking av yrkesrettete tilbud på EQF 5 de siste ti 

årene  

➢ Plasseringen av tyske og østerrikske mesterbrev på EQF nivå 6 

signaliserte at universitetene ikke har et monopol på høyere 

utdanning. 

➢ Tyskland introduserte fra 2020 nye yrkesfag titler (Bachelor og 

Master Professionel) på EQF nivå 6 og 7

➢ Land har åpnet for å inkludere yrkesutdanninger på alle EQF 

nivå (1-8), for eksempel Sveits

Reflekterer ett klart behov for avanserte yrkesfaglige ferdigheter og 

kompetanser



Eksempler på yrkesrettet høyere 

utdanning

• De tyske «Duale Hochschulen» kombinerer forskningsorientert 

undervisning med med praktisk læring i bedrifter. Duale Hochschule 

Baden Wurtemberg har 34000 studenter og samarbeider med 9000 

bedrifter i sin region

• De Irske «Institutes of Technology» opererer i tett samarbeid med 

arbeidslivet i (9) regionale ‘cluster’

• Franske «Instituts Universitaires de Technologie»som opererer tett 

opp mot arbeidslivets med et regional fokus 

• Sveits har nå utviklet et helhetlig rammeverk for yrkesfag som går fra 

EQF1 til EQF 8, det vil si at yrkesorientert utdanning tilsvarende 

doktorgradsnivå er en integrert del av det nasjonale systemet   



Yrkesretting i norsk høyere utdanning

– «Akademisk drift» er mer framtredende enn «yrkesretting» 

i det norske systemet 

– De enhetlige norske modellen risikerer å usynliggjøre 

yrkesdimensjonen 

– Ikke et enten/eller mellom akademiske og yrkesrettede 

prioriteringer, men viktig å synliggjore spenningen og 

balansen mellom de to



Yrkesretting i norsk høyere utdanning

Trenger vi å styrke norsk yrkesrettet høyere utdanning?

• Hva innebærer dette institusjonsmessig?

• Hva slags læringsfilosofi?

• Hva slags samarbeidsformer?

• Hva slags samarbeid med forskning?

Viktig å se en slik eventuell nyskaping sammen med en 

videreutvikling av tradisjonelle yrkesfag, en reformert fagskole 

og et fornyet Mesterbrev



En yrkesfaglige søyle i norsk høyere utdanning…

er dette veien å gå?
Nivå Knowldge     → Ferdighets                        → Generell kompetanse Nivå

8 Forskningsbasert 

Ph.D

Utdanning

Forskning og 

utvikling

Erfaring og praksis

Utvikling og 

forskning

Erfaringsbasert doktor 8

7 Master Erfaringsbasert master 7

6 Bachelor Fagskole 2 6

5 Fagskole 1 5

4

Allmenfagseksamen Fagbrev

4

Teori  > Dominrende læringsformer < Praksis



The changing nature and role of VET in Europe

https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/changing-nature-

and-role-vocational-education-and-training-vet-europe
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