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Norsk studentorganisasjon (NSO) mener generell studiekompetanse skal være
hovedveien inn i høyere utdanning. Arbeiderpartiet (AP) åpner i sitt programutkast for et
frislipp av fagbrev som opptak til høyere utdanning.
NSO er sterkt uenig i dette forslaget og mener det kreves en egen kompetanse for å
studere. Denne kompetansen får man i dag ved å gå studieforberedende løp på
videregående skole, enten gjennom studiespesialisering i tre år eller i form av et
påbygningsår etter toårig yrkesfag.
Når AP ønsker å gi et generelt frislipp tar de verken hensyn til den kompetansen man
opparbeider seg gjennom studiespesialisering eller yrkesfag. Poenget med yrkesfagene
er å gi praktisk opplæring i et framtidig yrke. Dette er en kompetanse som er nødvendig
for utvikling av det norske samfunnet videre. Det er også nødvendig for samfunnet at
mange velger høyere utdanning, men vi setter spørsmålstegn om et slikt frislipp vil gi
politiske signaler på at dette bør være et mål for alle, noe vi mener vil være uheldig for
statusen til yrkesfagene.
I dag finnes det mange alternative opptaksveier til å ta høyere utdanning. En løsning
som Y-vei eller realkompetanse sikrer muligheten til å ta høyere utdanning innen det
faget man allerede har god innsikt i, og NSO mener at ordningen med Y-vei og
realkompetanse bør styrkes. NSO mener disse veiene er et godt alternativ til generell
studiekompetanse som sikrer at kandidater med innsikt i et fagfelt og et ønske om å ta
høyere utdanning kan gjøre dette.
Dersom forslaget om frislipp går igjennom, frykter NSO at dette kan få konsekvenser
både for yrkesfagutdanningen og høyere utdanning. En mulig konsekvens er at man må
akademisere yrkesfagene for å kompensere for en nødvendig teoretisk kompetanse. En
annen konsekvens er at man får studenter som ikke er forberedt på høyere utdanning.
Et tilsvarende forslag var oppe til vurdering i forbindelse med St.meld. nr. 30 (2003-2004)
”Kultur for læring”. Der sluttet Stortinget seg til følgende: ”Forslaget vil kreve et større
innslag av allmennfag i de yrkesfaglige studieprogrammene. Yrkesfagene vil dermed
miste sin egenart og bli mer teoretiske, noe som ikke er ønskelig. (…) Dersom

yrkesfaglige utdanningsprogrammer skal gi studiekompetanse uten å redusere det
yrkesfaglige innholdet, vil elevenes forutsetninger for høyere utdanning svekkes. Dette vil
kunne undergrave målsetningene i Kvalitetsreformen i høyere utdanning om at flere
studenter skal gjennomføre på normert tid.”
Kompetanse er noe du tilegner deg, ikke noe du blir tildelt. På samme måte som at en
yrkesfagelev trenger å opparbeide seg en egen kompetanse for å kunne utøve sitt yrke
godt, er det nødvendig for en elev på studiespesialisering å opparbeide seg en særskilt
kompetanse for å kunne studere. Arbeiderpartiet må derfor reversere sitt forslag.
Fagbrev skal ikke automatisk gi generell studiekompetanse.
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