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Høringsnotat fra Norsk studentorganisasjon om stortingsmelding 20 om kvalitet og
mangfold i fellesskolen 15.04.2013

Meld. St. 20 (2012-2013): På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen
Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å komme på høring om Meld.
St. 20 – på rett vei. Vi vil konsentrere oss om kapittel 6.2.4 som omhandler fag- og
yrkesopplæring og opptak til høyere utdanning.
NSO vil presisere at vi ikke er negative til y-vei, men at dette forutsetter et spesialtilpasset
løp som tar hensyn til fagbakgrunnen elevene har fra videregående. Meldingen gjør
imidlertid at vi stiller spørsmålstegn ved hva regjeringen har tenkte at en y-vei skal bli.

Bakgrunn – hva er en y-vei
I stortingsmeldingen beskrives y-vei i ingeniørutdanning slik: ”Studenter som kommer inn til
ingeniørutdanning via en slik y-vei, får et spesielt tilrettelagt opplegg med mer matematikk
og fysikk det første året.” Dette stemmer ikke overens med det y-vei i ingeniørfag faktisk
innebærer på de institusjonene som tilbyr dette løpet nå. Ved Høgskolen i Telemark får
man for eksempel et spesialtilpasset tilbud i flere år, med sikte på å følge normert
undervisningsplan fra 6. semester. Y-veien er tilpasset studentenes fagbakgrunn.
Studenten må ha eksamen fra yrkesfaglig studieretning og relevant fagbrev. Det manglende
fagrunnlaget i matematikk, fysikk og norsk blir kompensert uten at studietiden forlenges,
fordi grunnleggende studieretningsemner er tatt ut av studiet. I de øvrige
studieretningsemnene går y-veistudentene etter hvert sammen med studentene med
studiespesialiserende bakgrunn.
NSO er positive til en y-vei som innebærer spesiell tilrettelegging som tar hensyn til
kompetansen kandidaten har opparbeidet seg gjennom fagbrevet. Dette er vi positive til og
vi mener det er en ordning som kan utvides til flere institusjoner og til flere fagområder.

Alternativer til y-vei
Det er viktig at vi har en felles forståelse av begrepsbruken i alternative studieløp og
gjennomføring av høyere utdanning. Det finnes flere andre alternativer for elever uten særskilt
studiekompetanse til å opparbeide seg dette i dag.
NSO er også positive til Regjeringens forslag om at elever med yrkesfag får ta påbygging etter
at de er ferdige med fagbrevet.

Tresemesterordning
Tresemesterordning er en ordning for de som har generell studiekompetanse og vil søke en
bachelor i ingeniørfag, men mangler fordypning i matematikk og/eller fysikk som er
tilleggskrav for å få opptak til treårig ingeniørutdanning. Det første studieåret består av tre
semestre (sommeren før 1. studieår, høstsemesteret og et utvidet vårsemester som varer
ut hele juni). Fra og med 2. studieår skal tresemesterstudentene være à jour med øvrige
ingeniørstudenter. Samlet studietid utgjør tre år pluss ett sommersemester før 1. studieår .
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Ordinært forkurs
Mange av institusjonene som tilbyr ingeniør- og teknologiutdanninger har et forkurs for
elever uten generell studiekompetanse, dette er som regel et kurs som går over ett år. Det
er også mulig for elever med generell studiekompetanse som mangler spesiell
studiekompetanse å ta forkurs. På Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) består forkurset av 33
timer per uke i matematikk, norsk, fysikk, teknologi og samfunn og engelsk, hvorav 17 av
disse timene er matematikk og fysikk. Dette er altså ett år med intensiv undervisning som
gjør at studentene kan følge et normalt studieløp i teknologiutdanninger etterpå. Det gir ikke
generell studiekompetanse, men som regel mulighet til å komme inn i en bestemt kvote, på
HiST utgjør det 20 % av de som blir tatt opp til bachelorutdanningen.

Tabell 6.2 Omfang av fellesfag i studieforberedende og yrkesfaglige
utdanningsprogrammer.
Vi viser til tabell 6.2 i stortingsmeldinga som viser det totale antall timer teorifag i både
studiespesialisering og yrkesfag.

Religion og etikk
Norsk
Matematikk
Naturfag
Engelsk
Samfunnsfag
Fremmedspråk
Geografi
Kroppsøving

Studieforberedende
utdanningsprogrammer
Samlet timeomfang på
Vg1, Vg2 og Vg3
84
393
224
140
140
84
225
56
168

Yrkesfaglige
utdanningsprogrammer
Samlet timeomfang på
Vg1 og Vg2
0
112
84
56
140
84
0
0
112

Tabellen viser tydelig at antallet timer teorifag er veldig ulikt. For å kunne søke opptak via
Samordna opptak på treårige ingeniørstudier i dag trenger eleven fordypning i matte R1+R2
og Fysikk 1. Dette kalles spesiell studiekompetanse. Antallet timer matte på yrkesfag er
betydelig mindre enn på studiespesialisering, samtidig som det er en annen type
matematikk enn R-matte. I tillegg inngår ikke fysikk som fag.
I meldingen står det følgende ”Søkerne vil dermed konkurrere om opptak med elever med
generell studiekompetanse med utgangspunkt i oppnådde karakterpoeng.” Det å gi opptak
med likt konkurransevilkår som elever som har opparbeidet seg spesiell studiekompetanse
virker som en utfordrende øvelse. Hvilke karakterer skal gjelde fra yrkesfag og hvordan skal
disse vektes sammenlignet med karakterene i studiespesialisering? Også innen en del fag
i naturbruk kreves spesiell studiekompetanse med realfag som ikke tilbys som en del av
yrkesopplæringen. Dersom elever fra yrkesfag skal konkurrere om de samme plassene
som elevene med studiespesialiserende bakgrunn vil dette føre til en betydelig nedgang i
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studentenes gjennomsnittlige forkunnskaper. Det er vanskelig å se for seg at det ikke vil
medføre en senkning i nivået på utdanningene som sådan.

Behov for et spesielt tilrettelagt løp
Meldingen er ikke veldig tydelig på om y-vei skal være spesialtilpasset. ”Forslaget
innebærer at opptak ikke lenger vil skje på lokal basis ved det enkelte universitet eller den
enkelte høyskole, og at studenter kan tas inn uten spesiell tilrettelegging.” NSO kan ikke
se at denne løsningen tar hensyn til utfordringene med fagsammensetning og en
manglende teoretisk kompetanse hos elever med fagbrev.
Det er også vanskelig å vite hva som menes med at ”Y-veier må dessuten bygge på den
enkelte utdanningsinstitusjons evne til å utforme opplæringstilbud som anerkjenner at
studentene har en annen faglig bakgrunn enn elever fra studieforberedende
utdanningsprogrammer.” Betyr dette at y-vei skal være et spesialtilpasset løp som
institusjonene oppretter og som er på dagens nivå i krav til kunnskaper, ferdigheter og
generell kompetanse eller betyr det at de faglige kravene skal senkes for alle studenter på
det aktuelle studieprogrammet? Vi etterlyser en klargjøring av hva denne tilsynelatende
endringen i hva y-vei innebærer vil bety for institusjonene med tanke på organisering av
studiet.
En spennende argumentasjon for at det kreves noe spesielt å studere blir fremmet i kapittel
6.3.1: ”Økte utdanningsambisjoner og store ungdomskull gjør at universiteter og høyskoler
har et stort ansvar for å tilpasse seg en mer sammensatt studentgruppe. Den delen av
videregående opplæring som er studieforberedende, må samtidig i større grad gjøre
elevene kjent med hva som kreves i en studiesituasjon”. Dette er en viktig presisering av
kompetansen som trengs for å studere.
Men noen spørsmål stiller vi til dette:
 Hvordan er det tenkt at dette skal ivaretas for elever som er tatt inn på bakgrunn av
yrkesfag?
 Hvordan skal de klare seg i en studiesituasjon på lik linje med de som har
studieforberedende utdanning?
 Betyr dette at man skal legge inn mer studieforberedelse på VG1 og VG2 i
yrkesfagene?
Det er viktig å anerkjenne den kompetansen en elev har etter å ha gått
studiespesialiserende på samme måte som det er viktig å anerkjenne den kompetansen en
elev har etter å ha fått et fagbrev. Konsekvensene kan være at man på sikt enten får en
svekket kvalitet på høyere utdanning fordi institusjonene må tilpasse seg studenter uten
studiekompetanse, eller at man får en akademisering av yrkesfagene fordi det blir
nødvendig for at elevene skal kunne forberede seg til høyere utdanning
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Y-vei for flere fagområder
NSO lurer også på hvordan regjeringen har tenkt å ”stimulere til etablering av y-veier fra
flere fagområder med lokalt opptak og tilrettelegging ved høyskoler og universiteter, særlig
innenfor helse- og oppvekstfag”. Y-vei er i dag brukt i fag der man har sett utfordringer med
rekrutteringen til utdanningene. Når det gjelder y-vei i helse- og sosialfaglige utdanninger er
NSO bekymret for både mangelen på sykepleiere og mangelen på helsefagarbeidere. Når
helsesektoren mangler så mange arbeidere med alle utdanningsbakgrunner, må man heller
se på rekrutteringstiltak enn å legge opp til y-veier.
NSO er veldig fornøyd med at regjeringen presiserer at det ikke er forsvarlig å opprette yveier fra alle yrkesfag: ”Lov om universiteter og høyskoler gir utdanningsinstitusjonene
betydelige faglige fullmakter, og departementet mener at det ikke er forsvarlig å opprette yveier fra alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer, uten at forutsetningene for å ta inn
studenter med en annen faglig bakgrunn er tilstede.”

Oppsummering
Y-vei er – og skal være – en spesialtilpasset vei, ikke bare inn til høyere utdanning, men
også i selve studieløpet. NSO mener regjeringen må presisere hva de egentlig mener en yvei er og gi tydelige virkemidler for hvordan institusjonene kan møte utfordringene og
ressursbehovet en y-vei trenger. NSO er positive til en økt satsing på y-veier, men under
forutsetning av at disse er spesialtilpassede løp som gir mulighet for studenter med
yrkesfaglig bakgrunn til å opparbeide seg det samme læringsutbytte og sluttkompetanse
som studenter som går en ”vanlig” studievei.

Kilder:


http://www.regjeringen.no/upload/KD/Rundskriv/2011/Nasjonale_retningslinjer_ingen
ioerutdanning.pdf



http://www.uhr.no/documents/Rapport____Evaluering_og_kvalitetssikring_av_Y_vei
_og_TRES__2_.pdf



http://hist.no/ingforkurs/



http://www.hig.no/studietilbud/tresemester



http://www.hit.no/nor/HiT/Soeker/Y-veien
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