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Remissvar på förslag till ett svenskt 

kvalifikationsramverk -NQF 
 

 

 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har av Yrkeshögskolanmydigheten 

fått möjlighet att framföra synpunkter på förslag till ett svenskt 

kvalifikationsramverk -NQF 

 

 

SFS inkommer här med sitt remissvar 

 

 

Stockholm dag som ovan 
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Synpunkter på förslag till ett svenskt 

kvalifikationsramverk – NQF 
 

SFS har deltagit i referensgruppen under processen med framtagandet 

av ett svenskt kvalifikationsramverk. SFS har under våren även fått 

möjlighet att bilda en projektgrupp som aktivt har arbetat med att 

kommentera och framföra åsikter i utvecklingen av 

kvalifikationsramverket NQF utifrån ett studentperspektiv. 

 

Ramverket 

Progression, breddning och fördjupning 

SFS anser att den allvarligaste bristen i ramverket är progressionen 

mellan de åtta nivåerna. Detta gäller både breddningen och 

fördjupningen av de tre indikatorerna. Ramverkets nivåindelning bygger 

på en struktur där kunskap, förståelse och kompetens breddas eller 

fördjupas desto högre nivå en person uppnår. 

 

SFS efterlyser återkommande och jämförbara progressionsfaktorer som 

tydligt kan återkopplas till en breddning eller en fördjupning i någon av 

de tre indikatorerna. I det nuvarande förslaget är det väldigt otydligt 

vilka kunskaper, färdigheter eller kompetenser som utvecklas mellan 

varje nivå och det är svårt att härleda progressionen på ett konsekvent 

sätt genom alla nivåer. 

 

Denna brist på progression skapar för studenten, organisationer, 

företaget och andra berörda ett oöverskådligt ramverk där möjligheten 

att förstå hur kraven förändras mellan de olika nivåerna och inom 

respektive indikatorerna blir ytterst komplext och osammanhängande.  

 

Begreppsanvändning 

SFS har uppmärksammat inkonsekvensen i begreppsanvändningen i 

ramverket. Detta är tydligt kopplat till problematiken med bristen på 

progressionen. Begreppen som ska konkretisera indikatorerna är inte 

konsekvent återkommande i nivåbeskrivningarna. Under indikatorn 

färdigheter tillkommer begrepp (utöver utföra uppgifter och lösa problem 

som är utskrivna under indikatorn), som att tillämpa, söka, följa, 

kommunicera, välja, använda, kommunicera, planera, identifiera och 

analysera. Dessa beskrivande begrepp används inkonsekvent i 

nivåbeskrivningarna vilket får konsekvenser för oklarheten i 

färdigheternas relevans och gör att progressionen blir väldigt otydlig. 

SFS föreslår en mer konsekvent begreppsanvändning i beskrivningen av 

indikatorerna på de olika nivåerna. 
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Indikatorernas oberoende  

När det gäller de tre centralbegreppen anser SFS att utgångspunkten 

bör vara att de tre ska vara så fristående från varandra som möjligt. 

Anledningen är att om det sammanlagda värdet av de tre indikatorernas 

ska avgöra den slutgiltiga nivån måste de tre kunna bedömas oberoende 

av varandra. Det innebär att förutsättningen för t.ex. kompetens inte 

kan vara avhängt kunskap och färdighet. Tillika kan inte färdighet vara 

avhängt kunskap. Det skapar en beroendeställning där kunskap får en 

allt för central roll och kommer vara det som avgör nivåindelningen och 

också rankas som viktigast vilket motsäger centralbegreppens syfte, 

enligt inledningstexten i ramverket. Projektgruppen föreslår en 

skrivning där preciseringen i centralbegreppen inte innehåller något av 

de andra centralbegreppen. 

 

Praktiken 

NQF som verktyg 

SFS anser att det finns sen stor otydlighet i hur ramverket ska 

användas och vem det är riktat mot. Är det ett verktyg för studenterna, 

arbetsgivarna, lärarna, eller högskolorna? Beroende av vem målgruppen 

är ställer det olika krav på utformningen och detta måste tydliggöras. I 

ledningstexten står det att Kunskap, färdighet och kompetens ska kunna 

läsas var för sig….. innebär detta även att kunna värderas, valideras, 

jämföras, och utvärderas? 

 

Ur ett studentperspektiv är detta ytterst relevant i planeringen av 

studiegången och karriärplaneringen för en student och användning 

området för ramverket måste vara tydligt och inte godtyckligt så 

studenterna vet hur de ska kunna ta hjälp av detta i sin studiegång om 

de är målgruppen för ramverket.  

Kontext 

Den akademiska normen 

I arbetet med NQF har ambition varit att anpassa ramverket för att 

kunna spegla såväl akademiska kvalifikationer som sådan som är 

förvärvade utanför det formella utbildningssystemet.  

 

SFS anser att ramverket fortfarande styrs och utgår från en tydlig 

akademisk norm i beskrivningen av nivåerna. SFS ser en stor risk i att 

dokumenterade erfarenheter och kunskaper som kommer från annat 

håll kommer få en begränsad möjlighet att valideras in i systemet. Detta 

gäller främst yrkesinriktade utbildningar och lärande i andra 

situationer och sammanhang 

 

Sammantaget anser SFS att det finns stora brister i det 

kvalifikationsramverk som har skickats ut på remiss. Trots att 

utvecklingen under arbetets gång påtagligt har förbättrat 

kvalifikationsramverket så kvarstår brister som bör åtgärdas för att det 

ska kunna uppfylla de förväntningar som finns på systemet. En 

ordentlig omarbetning med hänsyn till ovanstående är av största 

nödvändighet.  


