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LOs synpunkter på Myndigheten för Yrkeshög-
skolans förslag till nationella kvalitetskriterier 
för NQF, samt inplaceringar av utbildning i 
svenska för invandrare och andra utbildningar i 
NQF 
 
 
Förslag till nationella kvalitetskriterier 
Förslaget som lagts av Myndigheten för Yrkeshögskolan är väl 
genomarbetat genom den process som förslaget grundar sig på. 
LO ställer sig i huvudsak bakom de grundläggande principer som förslaget 
bygger på, men vill ändå problematisera några delar. 
 
I förslaget anges att ”En kvalifikation som ska kunna kopplas till NQF ska ha 
ett läranderesultat som har värde för individ och avnämare.” Hur en sådan 
utgångspunkt ska kunna förstås framgår inte tillräckligt tydligt av förslaget.  
Värdet för den enskilde individen eller en arbetsgivare kan uppfattas som något 
subjektivt och definieras därför av dem. Om man väger in förslagets krav på att 
en kvalifikation ska ha nationell legitimitet och relevans inom arbetslivet eller 
utbildningsvärlden blir värdet, eller nyttan om man så vill, tydligare. Här 
behöver kanske det förstnämnda kravet förtydligas, eller rentav strykas, då det 
inte återkommer som förslag på kvalitetskriterier under avsnittet om 
läranderesultat. 
 
LO stödjer förslaget om att det i ansökan ska beskrivas hur lärandet kommer att 
leda till det resultat som kvalifikationen avser. Det är av vikt då lärande-
processer kan se olika ut beroende på i vilket sammanhang som de sker. 
Det innebär också att man undviker att se det formella lärandet som norm. 
 
När det gäller förslagen som berör ägare av en kvalifikation kan begreppet 
ägare behöva omprövas. Ägaren i detta sammanhang innebär att någon utfärdar 
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en kvalifikation i form av ett certifikat, yrkesbevis eller annan form av 
dokumentation. Samtidigt finns en språklig betydelse i att den som har 
genomgått ett lärande är ägare av den egna kunskapen, eller kvalifikationen. 
Även om det rör sig om semantik, så bör myndigheten överväga om man inte 
istället ska använda begreppet utfärdare. 
 
Till sist vill LO understryka vikten av att kvalifikationens ägare ska visa hur 
man genom validering kan nå den kvalifikation som man vill ha erkänd i 
NQF systemet. 
 
 
Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra 
utbildningar i NQF 
 
I detta förslag har LO inga invändningar eller förslag till förändringar till de 
ställningstaganden som är gjorda. 
 
 
 
Landsorganisationen i Sverige 
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