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En nationell referensram för kvalifikationer för ett livslångt lärande
Stoppmöbel och träindustrins yrkesnämnd (STYN) lämnar härmed svar på
utbildningsdepartementets remisspromemoria En nationell referensram för kvalifikationer för ett
livslångt lärande. Detta svar har beretts av TMF och GS-facket.
Parterna inom STYN välkomnar den nationella referensramen för kvalifikationer som skapar ett
översättningsverktyg för kvalifikationer mellan unionens medlemsländer vilket underlättar rörligheten
på den inre marknaden.
STYN välkomnar ramverkets fokus på läranderesultat då det underlättar för arbetsgivare att bedöma
kvalifikationer. Referensramens utformning innebär att man erkänner kvalifikationer oavsett var, hur
eller hur länge det tagit att uppnå dem. Det är en grundförutsättning för arbetet med omställning och
validering. Ramverket ökar möjligheterna till erkännande av det lärande som sker i arbetslivet, att
informellt och icke formellt lärande kan nivåbestämmas och erkännas. Detta kommer att leda till en
ökad anställningsbarhet för den enskilde individen.

STYN:s kommentarer till förslagen
4.4 Ett ansökningsförfarande för kvalifikationer som inte fastställs i förordning
STYN anser motsätter sig förslaget om att exkludera nivå åtta från att prövas mot kvalifikationer
erhållna utanför det formella utbildningssystemet. Denna exkludering strider mot
Europaparlamentets och rådets rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för
livslångt lärande från 2008. Däri framgår tydligt att ramverket ska ”bidra till att modernisera
utbildningssystemen, stärka kopplingarna mellan allmän och yrkesinriktad utbildning och arbetsliv
och bygga broar mellan formellt, icke-formellt och informellt lärande, samt leda till validering av
resultaten av erfarenhetsbaserat lärande.”
En viktig grundprincip bör således vara att det ska vara möjligt att få en kvalifikation prövad på
samtliga nivåer och att placeringen i ramverket ska bedömas utifrån referensramens deskriptorer
utifrån en kvalitetssäkrad process, oavsett var lärandet genomförts. Detta är en grundprincip som
har bred förankring bland de intressenter som deltagit i NQF-arbetet. Vi anser att Myndigheten för
yrkeshögskolan ska ansvara för nivå 1-8 i ramverket.

4.5 Ansökningar enligt förordningen prövas av Myndigheten för yrkeshögskolan och får
överklagas till Överklagandenämnden för högskolan
STYN tillstyrker förslagen om att Myndigheten för yrkeshögskolan utses till ansvarig och
granskande myndighet och förutsätter, även om det inte framgår i promemorian, att Myndigheten för
yrkeshögskolan tillskrivs resurser att handlägga de ärenden som ska upp för beslut. Vi tillstyrker
även införandet av ett nationellt råd och de föreslagna reglerna för överklagande.
STYN anser däremot att den föreslagna tioåriga giltighetsperioden bör delas och att en förenklad
granskning ska ske efter fem år för att säkerställa att kvalifikationen fortfarande är relevant i
arbetslivet eller utbildningsvärlden samt att den håller hög kvalitet.
4.6 Ansökningsavgift
STYN tillstyrker förslaget om införandet av en ansökningsavgift för att få kvalifikationer godkända.
Nivån är rimlig men dock bör endast en ansökningsavgiftet utgå om likvärdiga kvalifikationer inom
ett branschområde eller sektor behandlas vid ett och samma tillfälle.
4.7 Kvalitetssäkring
STYN tillstyrker förslaget om att utveckla ett system för kvalitetssäkring och uppföljning. Vi anser
också att det är också viktigt att rutiner finns för att stävja felaktig användning. Det är avgörande att
kvalitetssäkringen bedrivs i samråd med berörda branscher. Då tillgängligheten är avgörande
tillstyrker vi också att godkända kvalifikationer publiceras.
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