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Sammendrag 
 

Forskningsområde 
NOKUT er et statlig organ for kvalitet i utdanningen, og et forvaltningsorgan, underlagt 

Kunnskapsdepartementet, har som formål å sikre og fremme kvaliteten i høyere utdanning i 

Norge. Dette gjør de gjennom å føre tilsyn og informere utdanningsinstitusjonene om hvilke 

krav som stilles for å opprettholde eller bedre kvaliteten på de utdanningsprogram som tilbys 

(NOKUT, i.d.-b). Verktøyet de bruker er det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, som i 

2017 ble forskriftsfestet. Det vil si at læringsutbyttebeskrivelser er et direkte krav til alle 

utdanningsinstitusjoner i Norge (Kunnskapsdepartementet, 2011). Dette kvalitetsarbeidet 

innen norsk høyere utdanning kom som et resultat av to store internasjonale prosesser; 

European Qualification Framework og Bolognaprosessen. Disse prosessene satte i gang store 

endringer innen høyere utdanning i Norge og kvalifikasjonsrammeverket er et resultat av 

dette. Endringer i utdanning og systemene rundt høyere utdanning reguleres gjennom ulike 

aktører med ulike interesser. Denne oppgaven dreier seg dermed om reguleringer av høyere 

utdanning gjennom krav om utforming og bruk av læringsutbyttebeskrivelser som er i tråd 

med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og reguleringer knyttet til dette. Dette er en del 

av en internasjonal trend hvor det forsøkes å regulere høyere utdanning på en annen måte for 

å sikre kvalitet, øke utdanningens relevant og sikre god utnytting av økonomiske ressurser. 

For å sikre og følge opp dette spiller NOKUT en avgjørende rolle og har sitt mandat knyttet 

til dette.  

 

Hva kjennetegner læringsutbyttebeskrivelser som styringsredskap i høyere utdanning? 

 

For å utdype og gi retning til problemstillingen har jeg definert forskningsspørsmålet: 

- Hvordan fremtrer læringsutbytte som et pedagogisk verktøy og et styringsredskap i 

arbeidet med etablering av et nytt masterstudium? 

 

Metode 
Oppgaven er en kvalitativ casestudie. Jeg har benyttet meg av to metoder for å innhente data; 

dokumentanalyse og intervju. I dokumentanalysen gjorde jeg en kvalitativ innholdsanalyse 

hvor jeg så på spesielt fire dokumenter. Veiledningsdokumentet fra NOKUT, søknaden til 
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Politihøgskolen om akkreditering av et nytt masterstudium, NOKUTs tilsynsrapport og 

brevet fra Politihøgskolen med kommentarer til tilsynsrapporten. Intervjuene mine var 

halvstrukturerte og informantene mine var to nøkkelpersoner i Politihøgskolens søknad om 

akkreditering av masterstudiet. Etter at intervjuene ble transkribert i sin helhet identifiserte 

jeg koder og tema ved bruk av tematisk analyse.  

 

Hovedfunn 
Funnene viser at læringsutbyttebeskrivelser er styrende i studieplanarbeidet. Det er imidlertid 

ikke entydig hvor styrende de er. Dette kjennetegnes ved den sterke reguleringen fra NOKUT 

av læringsutbyttebeskrivelsene. Denne styringen har imidlertid kanskje i større grad en 

symbolsk funksjon. Videre viser funnene at læringsutbyttebeskrivelser er mindre styrende i 

undervisningen. Dette fordi undervisere forholder seg lite til studieplanen i undervisningen 

sin. Funnene viser også at det som i stor grad kjennetegner dersom et verktøy ses på som et 

verktøy, og dersom dette verktøyet brukes som et styringsverktøy, er avhengig av lederen og 

den tillitten de ansatte har til lederen. Til slutt viser funnene at implementeringen, og dermed 

også styringen av læringsutbyttebeskrivelser er avhengig av kulturen innad i 

utdanningsinstitusjonen.  
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1 Tema og dets forskningsrelevans 
 

Styring av høyere utdanning kan endres på ulike måter. Hvordan disse endringene skjer, og 

om endringene forblir innad i utdanningsinstitusjoner, er avhengig av flere faktorer. 

Endringer kan skje gjennom studieplaner med spesifikke mål satt av institusjonene, for 

eksempel så kan endring skje gjennom etablering av nye prosedyrer innenfor institusjonen.  

 

Stor studenttilstrømning har f eks ledet til en sterk ekspansjon av 

utdanningskapasiteten og dertil økte offentlige utgifter i forhold til høyere utdanning. 

Dette har ført til bekymringer knyttet til kvalitetsnivået på høyere utdanning og til et 

fokus på effektivitet, noe som igjen gjerne har ledet til endringer i styrings- og 

evalueringssystemene knyttet til utdanningsinstitusjonene. (Stensaker, 2000, s. 14).  

 

Sitatet over viser at endring i styring ofte er basert på de problemstillingene en blir stilt 

ovenfor. Sitatet viser også at det har vært bekymring knyttet til kvalitetsnivået i høyere 

utdanning grunnet flere utenlandske studenter (Stensaker, 2000). Det forutsetter at Norge har 

gode kvalitetssikringssystemer. Det tar meg videre til den typen styring denne oppgaven skal 

handle om; styring gjennom regulering, da spesielt rettsliggjøring av det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket. Denne reguleringen stiller bestemte krav til utformingen av 

læringsutbyttebeskrivelsene i studier og emner i høyere utdanning.  

 

Hvorfor er denne endringen så interessant fra et forskningsperspektiv? Her er det flere 

faktorer en kan se på og noen av dem vil jeg vise til her. Endringer i utdanning og systemene 

rundt høyere utdanning organiseres av ulike aktører med ulike interesser. Dette gjelder for 

eksempel økonomiske interesser, som både er et viktig aspekt for at utdanningssystemet 

fungerer, i tillegg til å være et viktig punkt i hvordan utdanningen formes og styres. Gjennom 

å sikre kvaliteten på utdanning, da gjennom læringsutbyttebeskrivelser, kan en tenke seg en 

økt effektivitet og et resultat hvor studentene i større grad vet hva de får ut av et bestemt 

studium. Arbeidsmarkedet er også en relevant interessent som vil få nytte av at både dem selv 

og studenter vet hva de trolig vil ha av kunnskap og ferdigheter etter endt studium. Ved gode 

beskrivelser av studentenes kunnskap ved endt studium vil arbeidsgiverne vite hva de kan 

forvente av studentene. Beskrivelsene vil trolig på grunn av dette være mer arbeidsrettede og 
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studiet vil forsøke å gjøre det relevant for en jobbsammenheng. Dette spesielt gunstig for 

studium som ikke er profesjonsstudier.  

 

NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen), som er et statlig organ for kvalitet i 

utdanningen, og et forvaltningsorgan, underlagt Kunnskapsdepartementet, har som formål å 

sikre og fremme kvaliteten i høyere utdanning i Norge. Dette gjør de gjennom å føre tilsyn og 

informere utdanningsinstitusjonene om hvilke krav som stilles for å opprettholde eller bedre 

kvaliteten på de utdanningsprogram som tilbys (NOKUT, i.d.-b). Læringsutbyttebeskrivelser 

er et direkte krav gjennom forskriftsfestingen av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. 

Dette kom som et resultat av europeiske ambisjoner om å lage en felles ordning og en felles 

forståelse for hva som er god nok kvalitet og hvilke kriterier som skal dekkes for å være 

innenfor en viss standard av kvalitet (Kunnskapsdepartementet, 2011). Denne ordningen er 

sentral i arbeidet om å øke studenters mobilitet og mulighet til å studere og arbeide på tvers 

av landegrenser, gjennom en forsikring om at kvaliteten på høyere utdanning i 

medlemslandene holder en standard (Kunnskapsdepartementet, 2011).  

 

Oppgaven dreier seg dermed om reguleringer av høyere utdanning gjennom krav om 

utforming og bruk av læringsutbyttebeskrivelser som er i tråd med det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket og reguleringer knyttet til dette. Dette er en del av en 

internasjonal trend hvor det forsøkes å regulere høyere utdanning på en annen måte for å 

sikre kvalitet, øke utdanningens relevans og sikre god utnytting av økonomiske ressurser. For 

å sikre og følge opp dette spiller NOKUT en avgjørende rolle og har sitt mandat knyttet til 

dette.  

 

1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål 
 

Problemstillingens utforming bygger på en forhåndstanke om at læringsutbyttebeskrivelser 

kan ses på som et styringsredskap. Om beskrivelsene er styrende eller om de brukes som 

styringsredskap er avhengig av både implementeringsprosessen fra ledere, tiltroen lederne har 

til utbyttebeskrivelser som et konsept og måten dette føres videre til de ansatte, som både skal 

skrive beskrivelsene og ta dem i bruk.  
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Problemstilling: 

Hva kjennetegner læringsutbyttebeskrivelser som styringsredskap i høyere utdanning? 

 

Jeg har to datakilder for å se på læringsutbytte ved Politihøgskolen. Det ene er intervjuer – 

det andre er dokumentene og den styringen fra dokumentasjonen mellom NOKUT og 

Politihøgskolen. Dette er rammet inn av styringsdokument. For å besvare problemstillingen 

velger jeg å gjøre dette gjennom forskningsspørsmålet: 

 

- Hvordan fremtrer læringsutbytte som et pedagogisk verktøy og et styringsredskap i 

arbeidet med etablering av et nytt masterstudium? 

 

Forskningsspørsmålet mitt angår studieplanarbeidet til prosjektgruppen som arbeidet med 

studiet ‘Master i nordisk politiledelse’ ved Politihøgskolen. Bakgrunn for dette 

forskningsspørsmålet er at jeg er interessert i å undersøke hvordan arbeidet med 

kvalifikasjonsrammeverket og læringsutbyttebeskrivelsene foregår og oppfattes på 

institusjonsnivå. Dette nyopprettede mastergradstilbudet er interessant da det gir innsikt i 

hvordan en akkrediteringsprosess forløper. Gjennom å intervjue to informanter som deltok 

aktivt i søknadsprosessen fra Politihøgskolen, undersøker jeg arbeidet med 

læringsutbyttebeskrivelser på meso-nivå. Jeg vil også analysere overordnede 

styringsdokumenter med vekt på hvordan kvalifikasjonsrammeverket og 

læringsutbyttebeskrivelser som rettslig regulering kommer til uttrykk. Ved å analysere 

dokumentene får jeg innsikt i læringsutbytte på makro-nivå.  

 

1.2 Metodiske og teoretiske rammer 
 

For å besvare på problemstillingen min har jeg benyttet meg av intervjuer og en 

gjennomgang av arbeidet rundt kvalifikasjonsrammeverket på et internasjonalt og et nasjonalt 

plan for å sette alt inn i en kontekst. Gjennom å ha ekspertintervju har jeg hatt muligheter til å 

stille spørsmål og få utdypende svar fra noen som har hatt en sentrale roller og har hatt 

innsikt i hele arbeidet med studiet og søknadsprosessen. Å lage en tidslinje og se hvordan 

arbeidet med kvalifikasjonsrammeverket har foregått, hjelper meg å forstå hva et 

kvalifikasjonsrammeverk er ment å være, for da å kunne forstå hvordan det i dag brukes. Jeg 
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presenterer denne i kapittel 2.0. Jeg vil benytte meg av forskning, artikler og bøker skrevet på 

temaet.  

 

Jeg vil også, slik jeg nevner, gjøre en dokumentanalyse av noen nøkkeldokumenter i 

akkrediteringsprosessen. Dokumentene jeg skal se på er NOKUTs veiledningsdokument; 

‘Veiledning om akkreditering av studietilbud. Veiledning til institusjoner som søker NOKUT 

om akkreditering’, Politihøgskolens søknad ‘Søknad om akkreditering. Nordisk Master i 

Politiledelse’, NOKUTs tilsynsrapport ‘Nordisk master i politiledelse (fellesgrad)’ og 

Politihøgskolens svar på NOKUTs tilsynsrapport ‘Nordisk master i politiledelse – 

kommentarer til sakkyndig rapport’. Jeg vil også se på juridiske dokumenter bruk i 

veiledningsdokumentet; Studietilsynsforskriften, Studiekvalitetsforskriften og Universitets- 

og høyskoleloven. Dette er dermed dokumenter som er av interesse for meg da jeg skal danne 

meg et bilde av hva utdanningsinstitusjonene møter og må forholde seg til i en 

søknadsprosess.  

 

1.3 Begrensninger 
 

Det kan være litt problematisk at jeg skriver om forskriftsfesting og rettsliggjøring da det 

krysser grensen fra pedagogikken over til jussen. Det er ikke ønskelig i denne oppgaven å 

bruke begrepet i en juridisk kontekst, men forankre det fra et pedagogisk ståsted. Det er også 

viktig å påpeke at eksempelet som brukes fra Politihøgskolen kun forteller noe om hvordan 

én utdanningsinstitusjon har oppfattet det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og velger å ta 

det i bruk. Det forteller også kun noe om hvordan én utdanningsinstitusjon velger å legge opp 

søknadsprosessen og deres forhold til bruken av læringsutbyttebeskrivelser og styring i 

høyere utdanning. Det som imidlertid er gjeldende for utdanningsinstitusjonene er 

samarbeidet mellom institusjonen og et statlig organ slik som NOKUT. Hvilke krav som 

stilles og måten institusjonene imøtekommes av for eksempel NOKUT vil være gjeldende for 

utdanningsinstitusjonene i Norge.  
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1.4 Inngang til litteratur  
 

Jeg gikk systematisk til verks og jobbet meg gjennom de søkemotorene jeg fant mest 

relevante for mitt fagfelt, for å få oversikt over tidligere forskning. Her ble det brukt 

søkeskjema, keywords (tekstord) og subject headings (kontrollerte emneord). Jeg brukte blant 

annet søkemotorene IDUNN, NORA og ERIC, og eksempel på noen av søkestrengene jeg 

brukte er; «læringsmål OR læringsutbytte AND (nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk)», 

«(læringsutbytte ELLER læringsutbyttebeskrivelse) OG akkreditering», «(the bologna 

process) AND (Norwegian qualification system)». Litteraturlister fra andre oppgaver og 

forskningsartikler var imidlertid min viktigste kilde til å finne gode og relevante tekster for 

min oppgave. Gjennom denne ‘snøballeffekten’ har jeg funnet mye relevant litteratur som har 

blitt en del av nøkkellitteraturen i oppgaven. Jeg utnyttet også at jeg hadde utført intervjuene 

mine tidlig i prosessen og fikk innsikt i hvilke dokumenter som var viktige i Politihøgskolens 

søkeprosess. Disse dokumentene ble særlig viktige i min dokumentanalyse.  

 

1.5 Oppbygning av oppgaven 
 

Masteroppgaven omfatter til sammen åtte kapitler. Videre i oppgaven vil jeg presentere 

konteksten og gi innføring inn i oppgavens tema. I kapittel tre presenterer jeg relevant 

forskningslitteratur og viktig forskning innenfor feltet. I kapittel fire vil jeg gi en teoretisk 

innramming ved bruk av spesielt to teoretiske innganger; constructive alignment og mål- og 

resultatstyring i ulike former. I kapittel fem viser jeg mine valg av metode og noen 

refleksjoner rundt disse valgene. Kapittel seks rommer empirien som i kapittelet etter, 

kapittel 7, diskuteres opp mot relevant forskning vist til i kapittel tre, og de to teoretiske 

tilnærmingene. Oppgaven avsluttes med noen siste refleksjoner i kapittel åtte.  
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2 Oppgavens kontekst 
 

I dette kapittelet vil jeg gå nærmere inn på den konteksten som rammer inn oppgavens tema.  

Dette skal jeg gjøre ved å vise til kvalitetsarbeidet i norsk høyere utdanning gjennom to store 

internasjonale prosesser: European Qualification Framework (EQF) og Bolognaprosessen. 

For å presentere dette på en oversiktlig måte vil jeg vise to tidslinjer som viser utarbeidelsen 

av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket i Norge, og arbeidet internasjonalt. I tidslinjen 

viser jeg fra arbeidet begynte internasjonalt i 1999 til forskriftsfestingen av 

kvalifikasjonsrammeverket i Norge i 2017. Etter tidslinjen er presentert viser jeg til hvordan 

arbeidet med kvalitetssikring skjer i Norge gjennom NOKUT. Avslutningsvis beskriver jeg 

kontekst for Politihøgskolen og arbeidet med å søke om akkreditering til NOKUT, før jeg 

oppsummerer kapittelet.  

 
Figur 1: Tidslinje for de overordnede prosessene. Forfatterens egen konstruksjon basert på dokumenter. 

 

Figur 2: Milepæler i utviklingen av kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Forfatterens egen 

konstruksjon basert på dokumenter. 

 

2.1 Kvalitetsarbeidet fra 1999-2017 
 

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring bygger på to internasjonale prosesser: 

Bolognaprosessen og arbeidet mot et EQF. Innføringen av rammeverket kan forklares som en 
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konsekvens av at utdanningssektoren og universitet- og høgskolene i større grad gjøres 

ansvarlige for virksomheten og resultatene (Frølich, Hovdhaugen & Terum, 2014).  

 

2.1.1 Bolognadeklarasjonen 1999 
 

Bologna-prosessen er et samarbeid mellom europeiske ministrer i medlemslandene. 

Bolognadeklarasjonen ble undertegnet allerede i 1999 for å skape et felles Europeisk område 

for høyere utdanning. Det holdes regelmessige møter og noen av møtene som er spesielt 

viktig er møtene i Berlin i 2003 og Bergen i 2005 (Kunnskapsdepartementet, 2011). 

 

2.1.2 Berlin 2003 
 

I Berlin i 2003 ble det holdt et ministermøte. Under møtet ble medlemslandene oppfordret til 

å utarbeide nasjonale kvalifikasjonsrammeverk. Ministrene fra de deltagende landene 

forpliktet seg til å utarbeide et rammeverk for deres land inn mot Det overordnede europeiske 

rammeverket for høyere utdanning (EHEA-rammeverket). Det overordnede rammeverket 

skulle bestå av læringsutbyttebeskrivelser for bachelor, master og ph.d. 

(Kunnskapsdepartementet, 2011).  

 

I Norge startet arbeidet med å utarbeide et kvalifikasjonsrammeverk etter ministermøtet i 

2003. «Hjemmel for å innføre et rammeverket ble inntatt i universitets- og høyskoleloven i 

2005, og arbeidet med utforming av et kvalifikasjonsrammeverk for norsk høyere utdanning 

ble igangsatt senere samme år» (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 7). Kvalitetsreformen i 

høyere utdanning er en reform som ble innført ved studiestart i 2003. Dette var en reform i 

tråd med Bolognaprosessen og førte med seg en ny gradsstruktur og ECTS (European Credit 

Transfer System), som er et system for oversetting og overføring av studiepoeng og 

karakterer. Reformen ble innført med et ønske om å kunne delta i internasjonalt 

utdanningssamarbeid. For å muliggjøre dette internasjonale samarbeidet måtte en i Norge 

gjøre endringer som samsvarte med internasjonale standarder. «Norske universiteter og 

høyskoler må kunne måle seg kvalitetsmessig med tilsvarende institusjoner i andre land» 

(Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 2001, s. 15). Høyere utdanning er sterkt 

preget av internasjonale tilstrømminger, og denne ‘internasjonaliseringen’ kan dermed ses på 
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som en viktig faktor for å øke kvaliteten på norsk utdanning. En måte å gjøre dette på er som 

nevnt tidligere i teksten gjennom reguleringer, som nevnt tidligere i teksten.  

 

2.1.3 Bergen 2005 
 

I 2005 ble det holdt et nytt Bologna-møte i Bergen hvor det sammen med medlemslandene 

ble bestemt å utarbeide et overordnet kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, som 

alle medlemslandene skulle følge (Kunnskapsdepartementet, 2011).  

 

I 2006 satte Kunnskapsdepartementet i Norge i gang arbeidet med å etablere et nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk, og en arbeidsgruppe ble opprettet for å gjennomføre dette. 

Arbeidsgruppen bestod av ni personer fra departementet, NOKUT, to studentorganisasjoner 

og Universitet- og høgskolerådet (Karseth, 2008). I 2007 ble det lagt frem en rapport med 

konkrete forslag til et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, som i april samme år ble sendt ut 

til høring. Utredningsarbeidet fikk frist til utløpet av 2008 og i (mars) 2009 ble 

kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning fastsatt i Norge (Kunnskapsdepartementet, 

2011).  

 

2.1.4 European Qualfication Framework (EQF) 2008 
 

I 2008 foreslo EU at et europeisk kvalifikasjonsrammeverk (EQF) for livslang læring skulle 

lages. Dette tredde i kraft samme år. Ønsket var å bruke EQF for å måle kvalifikasjonsnivå i 

form av læringsutbytte og ønsket å bruke det som et verktøy for å kunne lese, forstå og 

sammenligne institusjonene. «EQF omfatter allmennutdanning, yrkesopplæring, høyere 

utdanning og voksenopplæring» (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 6). Det har til sammen 

åtte nivåer som dekker kvalifikasjoner fra grunnskole til doktorgrad.  

 

2.1.5 Verifisering av kvalifikasjonsrammeverket 2011  
 

I 2011 gikk en gruppe gjennom det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og bekreftet at det 

samsvarte med det europeiske kvalifikasjonsrammeverket.  
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2.1.6 Rettsliggjøringen av kvalifikasjonsrammeverket 2017 
 

Forskriftsfestingen av kvalifikasjonsrammeverket, og da også læringsutbyttebeskrivelsene, 

har tatt lang tid da det er en prosess som skal innom og godkjennes og vurderes av flere 

instanser. Først i 2017 har rammeverket blitt forskriftsfestet og alle universiteter og høgskoler 

har en lovlig forpliktelse til å følge rammeverket (Studietilsynsforskriften, 2017).   

 

2.2 Kvalitetssikring og Det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket 
 

Norge har valgt et system for kvalitetssikring av utdanning i henhold til europeiske 

kvalitetsstandarder. Disse standardene er vedtatt av Kunnskapsdepartementet, gjennom 

opprettelsen av NOKUT. Kunnskapsdepartementet har ansvar for å sette i gang prosesser for 

å vurdere kvaliteten og for å vurdere om rettigheter som er gitt kan beholdes (NOKUT, 

2012). Gjennom akkreditering av utdanning forsikrer Norge en standard for kvalitet i høyere 

utdanning. Institusjonene har i Norge selv ansvar for å ha et internt system for 

kvalitetssikring av utdanning og NOKUT fører tilsyn for å forsikre seg om at institusjonene 

forholder seg til dette. NOKUT gjør dette gjennom fem ulike prosesser: 

Institusjonsakkreditering, tilsyn med eksisterende institusjoner, studieakkreditering, tilsyn 

med eksisterende studier og evaluering av system for kvalitetssikring (NOKUT, 2012).  

 

Et grunnleggende element i kvalifikasjonsrammeverket er ifølge Kunnskapsdepartementet 

(2011, s. 8) «at kvalifikasjonene beskrives gjennom læringsutbytte og ikke gjennom 

innsatsfaktorer». Her vises det til læringsutbyttebeskrivelsene. Læringsutbyttebeskrivelsene i 

kvalifikasjonsrammeverket tar utgangspunkt i de ulike nivåene i utdanningssystemet (for 

eksempel: grunnskole, fagskole, bachelor, master, Ph.d.). Nivåene viser oppnådd kompetanse 

i det norske utdanningssystemet. Målet er ifølge kvalifikasjonsrammeverket at 

utbyttebeskrivelsene skal være beskrevet på en slik måte at det er enkelt å se sammenheng 

mellom dem, å skille dem fra hverandre, og å skille dem fra de ulike nivåene. Gjennom 

beskrivelsene er det mulig å se progresjonen i systemet. Særlig arbeidsgivere og 

arbeidstakere er interesserte i hvilke kunnskaper og ferdigheter kandidatene har etter endt 

studie (Kunnskapsdepartementet, 2011). 



	 10	

2.2.1 Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse 
 

Læringsutbyttebeskrivelsene er et krav fra Kunnskapsdepartementet. Ifølge 

Kunnskapsdepartementet (2011, s. 5) handler kunnskap om forståelse av «teori, fakta, 

begreper, prinsipper og prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker/yrkesfelt eller 

bransjer». Ferdigheter viser til evnen for å anvende kunnskap, løse problemstillinger og 

oppgaver. Ferdighetene kan være kognitive, praktiske, kreative og kommunikative. Ifølge 

Kunnskapsdepartementet (2011, s. 5) kan generell kompetanse forstås som «evnen til å 

anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise 

samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og 

yrkessammenheng».  

 

Et eksempel innen kunnskapsområdet er at det under ‘bachelor’ står at kandidaten «kan 

oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet», og for master står det at kandidaten «kan 

anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet» (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 

52). Innenfor ferdigheter står det at en bachelorkandidat «kan finne, vurdere og henvise til 

informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling», mens en 

masterkandidat «kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjons- kilder og 

anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer» 

(Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 53). På generell kompetanse skal kandidaten på 

bachelornivå vise at en «har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger» og på 

masternivå skal kandidaten kunne «analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske 

problemstillinger» (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 54). Eksemplene viser hvordan 

begrepsbruken påvirker graden av kunnskapsnivå kandidatene forventes å ha. Ved å vise til 

disse eksemplene er det mulig å se de store forskjellene mellom nivåene. Det viser også hvor 

viktig det er å spesifisere læringsutbyttebeskrivelsene.  

 

2.3 Politihøgskolen 
 

Politihøgskolen er i Norge en statlig høgskole og en utdanningsinstitusjon for Politi- og 

lensmannsetaten. Den er underlagt Politidirektoratet, som er underlagt Justis- og 

beredskapsdepartementet (Politihøgskolen, 2019). Politihøgskolen må også delvis forholde 

seg til lov om universiteter og høgskoler, og er dermed også underlagt 
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Kunnskapsdepartementet (NOU 2017:11, 2017). Politi- og lensmannsetaten har i Norge en 

lang historie og lensmannsordningen kan spores tilbake til 1200-tallet. På 1800-tallet vokste 

behovet for mer kvalifisert politi og det ble kjempet om en etatskole. I 1990 begynte arbeidet 

med en overgang fra etatskole til høgskole for politiutdanning. Justisdepartementet vedtok 

Studieplanen for politiets grunnutdanning i 1992.  

 

På grunnlag av forskriften som gav Politihøgskolen en ny status med plikter på lik linje med 

andre universiteter og høyskoler, hadde de et stort arbeid i å levere i samsvar med lovens 

regler i akkreditering og evaluering (Politihøgskolen, 2019). Universitets- og høyskoleloven 

§3-3 (2005) viser til universiteter og høgskolers kvalifikasjoner for å kunne akkreditere egne 

studier. Institusjoner som er akkreditert som universitet, som for eksempel Universitetet i 

Oslo, har fullmakt til selv å akkreditere studietilbud. Også institusjoner som er akkreditert 

som vitenskapelige høgskoler kan akkreditere egne studietilbud på et lavere grads nivå, for 

eksempel bachelor, uten å søke til NOKUT. «For fagområder der institusjonene ikke kan 

tildele doktorgrad, må de søke NOKUT om akkreditering av studietilbud på høyere grads 

nivå» (Universitets- og høyskoleloven, 2005, §3-3). Politihøgskolen har ikke denne 

fullmakten til å akkreditere egne studietilbud og må dermed søke til NOKUT når de ønsker å 

opprette studie på høyere grads nivå, for eksempel nye masterstudium.  

 

2.3.1 Søknad til NOKUT om akkreditering 
 

Politihøgskolen har som nevnt ikke akkrediteringsrett på høyere grader over bachelor, og er 

avhengig av å få godkjent studiene sine av NOKUT. Politihøgskolen må sende forespørsel til 

Kunnskapsdepartementet for å be om lov å søke om akkreditering av et nytt masterstudium. 

Etter en bekreftelse fra Kunnskapsdepartementet sendte Politihøgskolen søknad til NOKUT i 

april 2018 (NOKUT, 2018). NOKUT gjør dermed en vurdering og kartlegger om søknaden 

imøtekommer kravene i studietilsynsforskriften § 2-1 til 2-5, hvor det blant annet i § 2-2 (1) 

står; «Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn» 

(Studietilsynsforskriften, 2017), og studiekvalitetsforskriften (spesielt kapittel 3 som 

omhandler akkreditering av studium og institusjoner i høyere utdanning). Deretter oppnevner 

NOKUT sakkyndige til faglig vurdering av søknaden. Dersom NOKUT vurderer at søknaden 

ikke tilfredsstiller de nødvendige kravene får søknadsinstitusjonen mulighet til å endre 
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søknaden, da gjerne basert på råd fra de sakkyndige. For at søknaden skal godkjennes skal 

alle kravene være oppnådd. I tilfellet med Politihøgskolen ble ikke søknaden godkjent i første 

omgang og Politihøgskolen fikk tre uker på å vurdere tilbakemeldingene til NOKUTs 

sakkyndige og enten gjøre endringer eller begrunne hvorfor de har valgt å gjøre det på sin 

måte. NOKUT bestemmer om institusjonens kommentarer skal sendes til de sakkyndige for 

en tilleggsvurdering. I det tilfellet får NOKUTs sakkyndige to uker på å avgi sin vurdering. 

NOKUTs direktør fatter deretter vedtak (NOKUT, 2018).  

 

2.4 Oppsummering  
 

I dette kapittelet har jeg satt oppgaven inn i en kontekst. For å gjøre dette har jeg vist til to 

tidslinjer som representerer utviklingen av kvalitetssikringsarbeidet innenfor utdanning i 

Norge. Jeg ønsket å vise tidslinjene fordi det gir et innblikk i hvordan internasjonale 

prosesser og nasjonale prosesser arbeider om et kvalitetssikringssystem. Tidslinjen viser også 

at det er en lang prosess å lage slike system. Videre redegjør jeg for det overordnede 

kvalitetssikringsdokumentet; det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, alle 

utdanningsinstitusjoner i Norge må forholde seg til. Jeg bruker søknaden fra Politihøgskolen 

som et eksempel på kvalitetsarbeid på en utdanningsinstitusjon og viser videre hvordan 

Politihøgskolen passer inn i dette og hvilke krav de stilles i en akkrediteringsprosess. 

Avslutningsvis viser jeg søknadsprosessen utdanningsinstitusjoner må gjennom ved 

akkreditering av nye studium.  
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3 Relevant forskningslitteratur 
 

I dette kapittelet tar jeg opp sentrale temaer innenfor mitt forskningsområde, som vil belyse 

og være nyttig for å besvare problemstillingen min. Dette vil jeg gjøre ved å vise til 

omfattende forskningen som har blitt gjort, og gi en oversiktlig presentasjon av det som i 

nyere tid problematiseres og diskuteres, basert på forskning og problemer knyttet til 

endringer i samfunnet. Dette kapittelet omhandler læringsutbytte som forskningstema. Jeg 

presenterer sentrale begreper som er med på å belyse problemstillingen min. Dette gjør jeg 

ved å presentere et oversiktlig utvalg av forskning på læringsutbytte. I sin helhet er utvalget 

med på å tegne et bilde av læringsutbytte som forskningstema. 

 

Konseptet om læringsutbytte i høyere utdanning ses på som et undervisningsverktøy, et 

læringsverktøy og et vurderingsverktøy. I tillegg skal det brukes som et styringsverktøy, fordi 

hele introduksjonen av konseptet baserer seg på overgangen til en mer resultatorientert 

tilnærming (Caspersen & Frølich, 2017). Hvordan utdanning defineres har mye å si på 

holdninger til hele utdanningssystemet. Prosjektet HELO, som utdypes i delkapittel 3.3.1, 

definerer utdanning ut ifra hva lærerne bør undervise (the intent) og hva studentene burde ha 

lært (the result). Prosjektet tar utgangspunkt i at konseptet om læringsutbytte i høyere 

utdanning er nøkkelfunksjonen til en rekke endringer i høyere utdanning; politiske endringer 

og endringer til måling og ulike tilnærminger til høyere utdanning (Caspersen & Frølich, 

2017). På bakgrunn av dette undersøkes det i HELO prosjektet forholdet mellom 

læringsutbytte og politiske endringer.   

 

Jeg presenterer forskningen i dette kapittelet etter inndelingen Caspersen og Frølich (2017) 

bruker om læringsutbytte som verktøy for undervisning, læring, vurdering og styring. 

Sentrale tema vil være: begrepsforståelse, pedagogiske perspektiver og styringsperspektiver. 

Begrepsforståelser, for å legge til grunn for de ulike forståelsene av begrepet og hvordan det 

skal brukes, pedagogiske perspektiver som diskuterer læringsutbytte som pedagogiske 

virkemidler, og styringsperspektiver, ettersom læringsutbyttebeskrivelser er ifølge Caspersen 

og Frølich (2017) ment å ha denne funksjonen. I hvert delkapittel introduserer jeg 

forskningen som presenteres og legitimerer for mitt valg av denne forskningen. 
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3.1 Begrepsforståelser 
 

Konseptet om læringsutbytte i høyere utdanning er et relativt nytt fenomen, men har de siste 

årene fått en del oppmerksomhet (Caspersen m.fl., 2017). Læringsutbytte kan ses på som et 

komplekst begrep og konsept. Det vil derfor også være utfordrende å definere, og dermed 

også bruke begrepet. Tine S. Prøitz diskuterer i sin tekst ‘Learning outcomes: What are they? 

Who defines them? When and where are they defined?’ ulike forståelser av begrepet generelt. 

Stephen Adam er også en sentral stemme i å definere begrepet for høyere utdanning innenfor 

rammene for det europeiske kvalifikasjonsrammeverket. Bloom og hans taksonomi har videre 

hatt en stor innvirkning i utviklingen av det norske kvalifikasjonsrammeverket 

(Kunnskapsdepartementet, 2007). Både nivåer og kategorier i kvalifikasjonsrammeverket er 

sterkt påvirket av hans taksonomi, men også av Adam (2006) og hans ideer om hvordan 

kompetanse skal måles hos studentene. «Arbeidsgruppen har lagt til grunn en forståelse av 

begrepet ‘læringsutbytte’ i tråd med beskrivelsen i Stephen Adams rapport Using Learning 

Outcomes, som ble utarbeidet i forbindelse med utviklingen av det europeiske 

kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning» (Kunnskapsdepartementet, 2007, s. 17), 

står det i høringsforslaget til kvalifikasjonsrammeverket.  

 

3.1.1 Begrepsforståelser rundt læringsutbytte 
 

I forskning defineres læringsutbytte ofte med nye definisjoner av forskeren, men forskeren 

kan også låne andres definisjoner og ta utgangspunkt i disse eller videreutvikle dem. Forskere 

som ikke har vært enige i disse definisjonene har laget seg nye alternative definisjoner, 

påpeker Prøitz (2010). Disse definisjonene er ofte avhengige av hva slags utgangspunkt 

forskerne har. Eksempel på dette er Robert Gagné og Elliot Eisner, som begge har vært 

fremtredende i diskusjonen om begrepet læringsutbytte. Jeg velger å vise deres definisjoner 

da jeg opplever at deres ulike definisjoner, og det skillet de lager, er et skille som tydelig 

vises også i andre diskusjoner om læringsutbytte og hvordan det skal brukes og forstås. 

Gagné var en behaviorist og han forklarer at læringsutbytte muliggjør en «refined 

understanding of the learning process and thus permits a drawing of relatively precise 

implications for the design of instruction” (Gagné, 1974, s. 51 ref. i Prøitz, 2010, s. 122). På 

en annen side hevder Eisner at læringsutbytte er «essentially what one ends up with, intended 

or not, after some form of engagement” (Eisner, 1979, s. 101 ref. i Prøitz, 2010, s. 122), og 
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beskrives som en pragmatist og sosialkonstruktivist. Eisner hevder altså at læringsutbytte er 

et resultat av deltagelse, om det er ment som det eller ikke. Gagné mener derimot at 

læringsutbytte muliggjør for en raffinert forståelse av selve læringsprosessen, og legger 

dermed til rette for utformingen av undervisningen. For Eisner handler det om deltageren og 

deltagerens læringsutbytte, mens det for Gagné i større grad handler om underviseren og 

hvordan underviseren kan bruke læringsutbytte for å forme undervisningen sin.  

 

3.1.2 Bruken av læringsutbytte 
 

En annen tilnærming til begrepet læringsutbytte er ifølge Prøitz (2010) at det brukes som et 

måleinstrument av institusjonell effektivitet. Denne oppgaven tar ikke i betraktning hva 

studentene mener, men det er hensiktsmessig å vise til at denne tankegangen er fremtredende 

også hos studentene og deres oppfatning av læringsutbyttet (Prøitz, 2010). Ifølge Biesta 

(2009) kommer denne forståelsen om effektivisering gjennom en tanke om at utdanning kan 

og bør måles. Dette er et spennende punkt det trolig ses tegn til i dag gjennom stor satsing på 

mål- og resultatstyring i høyere utdanning. Dette vil jeg utdype senere i 

forskningsgjennomgangen i delkapittel 3.3 og i teorikapittelet, kapittel 4.0 under delkapittel 

4.3. 

 

Adam (2006, s. 2) skriver at læringsutbytte “are usually defined in terms of a mixture of 

knowledge, skills, abilities, attitudes and understanding that an individual will attain as a 

result of his or her successful engagement in a particular set of higher education 

experiences”. Dette minner i stor grad om hvordan læringsutbytte beskrives i 

kvalifikasjonsrammeverket. Adam (2006) mener imidlertid at læringsutbytte også 

representerer spesiell metodologisk tilnærming for studieplanarbeidet, nivåsettingen og 

Bolognas kvalifikasjonsrammeverk. Læringsutbytte har ifølge Adam (2006) en besetning på 

tre spesifikke nivå: (1) lokalt nivå for individuelle utdanningsinstitusjoner, (2) nasjonalt nivå 

og (3) internasjonalt nivå. Jeg oppfatter dermed det slik at læringsutbytte ikke har samme 

betydning og kan heller ikke brukes som ett og samme begrep for individuelle 

utdanningsinstitusjoner på et nasjonalt og internasjonalt nivå, men at det har ulik betydning i 

ulike kontekster. Jeg vil også argumentere for at begrepet brukes ulikt og hensikten med 

begrepet vil i stor grad variere basert på hvilken kontekst det brukes i. 
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Det er ifølge Adam (2006) ingen felles forståelse eller enighet om hva begrepet 

‘læringsutbytte’ er. Han mener imidlertid at dette ikke er et problem da de fleste som bruker 

begrepet, tilpasser det til eget bruk. De tilpasses egne tradisjoner og egne forståelser av 

begrepets betydning og mening. Etter å ha lest flere definisjoner ser jeg store likheter i 

hvordan læringsutbytte defineres. «A learning outcome is a written statement of what the 

successful student/learner is expected to be able to do at the end of the module/course unit, or 

qualification» (Adam, 2006, s. 5). Definisjonen til Adam sier at læringsutbytte er en skrevet 

uttalelse om hva som forventes av en vellykket student på slutten av et opplæringsløp. Dette 

er en typisk definisjon og de fleste definisjoner går ut på å beskrive spesifikke evner og 

kunnskaper som studenten skal ha lært i løpet av en satt periode. Denne oppfattelsen av 

begrepet minner i stor grad om Eisner.  

 

Det rapporteres av Sørskår (2015) i Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser at de fleste 

studiesteder sier at implementeringen av læringsutbyttebeskrivelser i alle studieplaner i 2012 

viser til en viktig hendelse innen høyere utdanning. «Innen utgangen av 2012 skulle alle 

høyere utdanningsinstitusjoner i Norge ha innført «læringsutbyttebeskrivelser» i program- og 

emneplanene» (Caspersen & Frølich, 2014, s. 59). Dette var et bestemt mål og det påvirket 

alle utdanningsinstitusjoner på høyere nivå i Norge. Jeg vil også påstå å si at dette kravet satte 

i gang en kjedereaksjon i Norge hvor det for alvor ble viet tid og ressurser til å skrive 

læringsutbyttebeskrivelser. Det rapporten til Sørskår (2015) imidlertid viser er at 

utdanningsinstitusjonene i Norge tok lett på hvor omfattende det er å skrive gode 

læringsutbyttebeskrivelser. Det å kunne vise til skrevne utbyttebeskrivelser er én ting, mens 

det å kunne skrive gode beskrivelser og implementere dem inn i praksisen er noe annet.  

 

Ifølge Solbrekke og Karseth (2016) ses læringsutbytte på i dag som en grunnleggende 

byggestein i Bolognaprosessens utdanningsreform. Dette forklares ved at læringsutbytte har 

blitt brukt for å forbedre konkurranseevne, åpenhet, anerkjennelse og mobilitet innen 

europeisk utdanning. Problemet er at selv om en forstår deres påvirkningskraft, er det lavt 

nivå av forståelse for dem og hvordan de implementeres. Det er kun noen få land som har 

detaljerte erfaringer og forståelse av læringsutbytte, både på institusjonsnivå og nasjonalt 

nivå Adam (2006). På bakgrunn av dette argumenterer Adam (2006) at det er viktig å 

prioritere for en bedre forståelse av konseptet. Jeg synes dette er et interessant argument å ha 

med når jeg senere skal presentere funn av to informanter som har hatt ansvar for å skrive 

disse læringsutbyttebeskrivelsene. Læringsutbyttebeskrivelser skrives på Politihøgskolen av 
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både fagansvarlig og av en som regnes som ekspert på å skrive beskrivelser på studium-nivå. 

En av grunnene for å investere både tid og ressurser i dette mener jeg kan være at 

utdanningsinstitusjonene selv føler et press om å utforme gode læringsutbyttebeskrivelser og 

selv ser at arbeidet rundt dette er kompleks og krever mye forståelse. Jeg mener ikke at dette 

nødvendigvis er den eneste grunnen, men jeg tror at flere utdanningsinstitusjoner kan oppleve 

slike rapporter (Karlegging av læringsutbyttebeskrivelser) opplysende.   

 

Ifølge Adam (2006) er det vanlig at mål og læringsutbytte ofte brukes om hverandre. Dette 

blir ifølge Adam (2006) feil og han mener det er viktig å skille mellom dem da de er ulike 

ting. Mål handler om læreren og lærerens intensjoner med læringen, mens læringsutbytte 

fokuserer på selve læringen, og ikke undervisningen. «There is no absolutely correct way of 

writing learning outcomes…” (Adam, 2006, s. 6). Denne diskusjonen fra Adam er interessant 

og vil være av spesiell interesse når Hussey og Smith (2008) presenteres senere i delkapittel 

3.2.2. Slik som Eisner og Gagné presenteres tidligere skiller Hussey og Smith (2008) mellom 

læringsutbytte for underviseren og læringsutbytte for studenten. Det Adam (2006) imidlertid 

sier her og slik jeg oppfatter det, er at undervisere forholder seg til mål, og ikke 

læringsutbytte. Mål skilles betraktelig fra læringsutbytte og minner i stor grad om Hussey og 

Smiths (2008) argumentasjon om hvordan undervisere skal forholde seg til læringsutbytte i 

undervisningstimer. Adam (2006) sier videre at det ikke er noen oppskrift på hvordan 

læringsutbyttebeskrivelser skal skrives og at det forutsettes mye arbeid for å skrive gode 

beskrivelser – for at de ikke skal ende opp som tvangstrøyer for læring. På en annen side kan 

det påstås at Blooms taksonomi er en form for oppskrift for hvordan nivåene i 

læringsutbyttebeskrivelsene bør fordeles.  

 

3.1.3 Utforming av læringsutbytter 
 

Blooms (1956) taksonomi er en måte å kategorisere nivåene på hva som kreves av studenter i 

en undervisning. Det er seks kategorier og hver av dem krever høyere nivå av abstraksjon fra 

studentene. For at studentene skal klatre på denne stigen er det viktig at underviseren legger 

til rette for det. Det som imidlertid ofte skjer er at studenter på prøver kun blir testet på deres 

kunnskaper og evne til å gjengi informasjon. For å skape tenkere, eller studenter som er i 

stand til å tenke selv, er det ifølge Bloom (1956) nødvendig å trekke denne tankegangen inn i 

studieplaner og prøver. Bloom (1956) fokuserer i stor grad på hvordan undervisningen må 
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settes opp, og kan minne om Gagnés forståelse av læringsutbytte. Det minner også om 

Hussey og Smiths (2008) argument for hvordan en ideell undervisningstime skal inneholde 

mål og hvordan vurdering må samsvare med dette. Disse sammenhengene er grunnen til at 

jeg velger å presentere både Bloom og Hussey og Smiths (2008) argumenter, som jeg 

presenterer senere i delkapittel 3.2. Jeg opplever at de presenteres på ulik måte, men at de er 

mer like enn ulike på det grunnleggende.  

 

Blooms (1956) taksonomi har seks kategorier, hvor den ene bygger videre på den andre. 

Disse kategoriene er; kunnskap: som er det nivået hvor studentene skal testes om de klarer å 

gjenfortelle informasjon, slik som viktige historiske datoer. Forståelse: i dette nivået skal de 

gå hakket over å gjenfortelle og vise at de forstår informasjonen og klarer å tolke fakta. 

Studentene skal kunne bruke informasjonen i for eksempel en diskusjon, med egne ord. 

Anvendelse: På dette nivået skal studentene kunne bruke kunnskapen de har lært, i ulike 

situasjoner. Ved å for eksempel lese lover knyttet til et spesifikt tema, skal de kunne diskutere 

skyldspørsmålet i en spesifikk sak. Analyse: Her skal studentene gå et hakk videre igjen og 

kunne se sammenhenger de kan bruke for å analysere et problem. For eksempel så kan 

studentene bli bedt om å lese sagaen om Gunnlaug Ormstunge og bli bedt om å analysere 

teksten og ta i betraktning hvilken tid den er skrevet. Syntese: Studentene skal på dette nivået 

kunne bruke kunnskap og foreslå egne teorier og trekke egne slutninger. For å være i stand til 

dette må studenten kunne bruke kunnskap lært fra ulike fag. Vurdering: På dette øverste 

nivået kan studentene vurdere informasjonen de får og selv konkludere i hvor stor grad det er 

riktig, basert på all kunnskap en har fra før. For eksempel hvilke kilder som er mest 

troverdige.   

 

Ved å se på forklaringen av Blooms begreper forstår en hvorfor det forutsettes at studentene 

mestrer den ene evnen før de går videre og prøver å mestre den andre. På sammen måte 

fungerer nivåene i kvalifikasjonsrammeverket. Jeg mener at Blooms taksonomi viser hvorfor 

det er nødvendig å dele kunnskap, ferdighet og generell kompetanse inn i nivå. Studentene 

har ikke forutsetningene tilstede for å oppnå ferdigheter på et høyt nivå dersom de ikke har 

mestret dem på et lavere nivå først. Et godt eksempel på dette er å skille mellom nivåene i en 

bachelorutdanning og en masterutdanning. For eksempel så handler store deler av 

bachelorutdanningen i pedagogikk om å memorere og forstå ulike teorier og filosofer som har 

lagt grunnlaget for å forstå pedagogikken. På masternivået vurderes ikke studentene ut ifra 
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disse kunnskapene, men det er en forutsetning for å kunne forstå faget, bruke det og diskutere 

det på et høyere akademisk nivå.  

 

3.2 Pedagogiske perspektiver 
 

Konseptet om læringsutbytte har jeg forstått kan by på flere utfordringer og problemstillinger 

innenfor pedagogikkens rammer. Caspersen, Frølich og Muller (2017) gjør studie av 

læringsutbyttebeskrivelser, hva meningen med dem er og hvordan de oppfattes. Ved å se på 

ulike tekster vil en i større grad få innblikk i hvilke pedagogiske problemstillinger som 

oppstår når konseptet/begrepet læringsutbytte har ulike roller. Caspersen og Frølich (2017), 

Prøitz (2010) og Adam (2006) er alle enige om at fokuset nå i større grad ligger på studenten. 

Hussey og Smith (2008) mener ved siden av at læringsutbytte nå brukes mer i høyere 

utdanning så misbrukes det også, til den grad at de velger å bruke begrepene kontroversielt 

og byråkratisk byrde. Videre presenterer jeg ulike forklaringer fra Hussey og Smith (2008) 

om hvorfor det er problematisk for undervisere å forholde seg til utbyttebeskrivelsene skrevet 

for studium og emne, og vurdere studentene ut fra dem. Avslutningsvis i dette delkapittelet 

viser jeg til rapporten skrevet av Anne Karine Sørskår; Kartlegging av 

læringsutbyttebeskrivelser og argument knyttet til rapporten av Solbrekke og Karseth (2016).  

 

3.2.1 Læringsutbytte som undervisningsverktøy eller som måling av 

effektivitet 
 

Historisk sett faller meningen ifølge Caspersen (m.fl., 2017) bak læringsutbytte i to 

hovedkategorier; læringsutbytte blir enten sett på som et verktøy for institusjonell 

planlegging eller læreplanutvikling, eller som et verktøy for måling av effektivitet og 

ansvarlighet. Ifølge Caspersen (m.fl., 2017) er det viktig at læringsutbytte i høyere utdanning 

og innføringen av den må tilnærmes med en tanke om at den er et mangesidig fenomen hvor 

variasjonen mellom fagområder er spesielt viktig. Læringsutbytte forklares som et fenomen 

og jeg forstår det slik at en ikke kan forholdes seg til et fenomen på en bestemt måte. Et 

fenomen forstår jeg i denne sammenheng som noe som manifesterer seg innenfor et område, 

og ikke i en kontekst. Altså læringsutbytte må forstås i ulike kontekster og har ulik betydning 

i de ulike kontekstene.  Jeg mener argumentet er viktig å ha med fordi det er en fremtredende 

tanke i diskusjonen om læringsutbytte. Caspersen (m.fl., 2017) argumenterer videre at et 
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viktig punkt ved læringsutbyttebeskrivelser i en utdanningskontekst er at de skal brukes for å 

skille mellom ulike utdanninger. Dette er også et argument som tydeligvis er fremtredende i 

Norge. da det brukes av Kunnskapsdepartementet (2011) i det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket for å forklare hvorfor kvalitetssikring i høyere utdanning er en 

nødvendighet.  

 

 «Internasjonalt blir læringsutbytte presentert som en dreining fra å legge vekt på 

undervisningen til å legge vekt på læring, og som en dreining fra hva lærere underviser til hva 

studentene lærer – altså utbytte av læringen» (Eisner 2005; Otter 1992 ref. i Caspersen & 

Frølich, 2014, s. 60). Prøitz (2010) mener også læringsutbyttebeskrivelser endres fra et 

lærersentrert perspektiv til et studentsentrert. Også Adam (2006) mener læringsutbytte i 

studieplanarbeid representerer endringen fra ‘undervisning’ til ‘læring’, også kjent som 

student-sentrert tilnærming – i kontrast til det tradisjonelle lærer-sentrerte utsiktspunktet. 

Denne tankegangen viser til læringsutbyttebeskrivelser som et ledelsesadministrativt og 

pedagogisk verktøy for utdanningsinstitusjonene. Prøitz (2010) skriver om beskrivelsene som 

pedagogiske verktøy for institusjonene, men ikke som et hjelpemiddel for studentene. Et 

spørsmål som kan stilles er om de kan være et hjelpemiddel for begge? I følge Eisner (1979) 

er det umulig å fordele all læring i pre-definerte beskrivelser da disse er avhengig av både 

studenten, emnet og underviseren. Jeg lurer på om dette kan brukes som et argument for at 

det er ment som et verktøy kun for utdanningsinstitusjonen?  

 

Begrepet læringsutbytte har de siste tiårene blitt utbredt i utdanningslitteraturen, inkludert 

innen høyere utdanning (Hussey & Smith, 2008). Begrepet har også ifølge Hussey og Smith 

(2008), slik det nevnes innledningsvis, gått fra å være et nyttig undervisningsverktøy til en 

byråkratisk byrde. Jeg forstår begrepet som at det brukes for å oppnå en form for styring, men 

kun som en plikt og ikke som at det skal være til nytte for utdanningsinstitusjonen. Jeg går i 

større grad inn på dette temaet senere i forskningen og i diskusjonskapittelet.  

 

3.2.2 Læringsutbytte i undervisning 
 

Hussey og Smith (2008) deler opp bruken av læringsutbytte i (1) de som brukes i individuelle 

undervisningssituasjoner, (2) de som er spesifiserte for emner og (3) de som er for hele 

studieprogram. Jeg ser at i hver av disse områdene vil det oppstå kontroverser og ulike 
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problemstillinger. Ifølge Hussey og Smith (2008) brukes læringsutbytte av undervisere i 

deres planlegging av undervisningen, men de mener det også er viktig å skille mellom hvilke 

‘type’ læringsutbytte som brukes i de ulike kontekstene. Målet med enhver undervisning er 

ifølge Hussey og Smith (2008) å forsterke, forlenge, utdype, kritisere eller bruke et konsept 

som i en tidligere undervisning har blitt introdusert for studentene, eller øve på og utvikle en 

ferdighet. Det er altså viktig å la studentene bygge videre på kunnskap de allerede har, slik 

som det tidligere vises gjennom Blooms (1956) taksonomi. I slike tilfeller hvor 

læringsutbytter brukes av undervisere er det verken mulig eller ønskelig at undervisere skal 

forholde seg til eller formulere spesifikke læringsutbytter, da studentenes evnenivå i den 

enkelte undervisnings- eller læringsperioden i stor grad vil variere. Slike læringsutbytter 

trosser også presise definisjoner fordi beskrivelsene av dem må forstås i form av kunnskap og 

forståelse hos underviseren. Dette fordi nivået og dybden på det som skal læres avhenger av 

konteksten, altså nivået på læringsmaterialet og studentens tidligere faglige forståelse 

(Hussey & Smith, 2008).  

 

Ifølge Hussey og Smith (2008) forsøkes det også å koble læringsutbytte med vurdering, og 

dette kan være problematisk. Læringsutbytter formulert for en undervisningstime er ofte 

veldig spesifikke, og det kan i flere tilfeller kreves flere undervisningstimer for at en student 

skal forstå et konsept, og en ferdighet kan kreve mye trening. Slike beskrivelser kan i liten 

grad vurderes direkte. Hussey og Smith (2008) konkluderer dermed med at læringsutbytter 

som brukes i individuelle læringssituasjoner kan være med på å bygge studenten opp til noe 

som kan vurderes, men i seg selv er de ikke egnet til vurdering. Videre forklarer Hussey og 

Smith (2008) også at det ville vært veldig uheldig om en underviser, i en 

undervisningssituasjon, hadde et ønske om at studentene skulle nå spesifikke læringsutbytter, 

og som bestemt holdt seg til læringsutbyttene uansett hvilke endringer som oppsto. For 

eksempel så er det ønskelig at underviseren ser at nivået på fagstoffet som undervises i er 

riktig, og dersom det ikke er riktig, at underviseren klarer å oppdage det, slik at studentene 

har de riktige forutsetningene for å lære og forstå, og dermed få utbytte av læringen.  

 

Læringsutbytte skrevet for hele studier er en praksis utdanningsinstitusjonene i Norge må 

forholde seg til. Det argumenteres likevel av Hussey og Smith (2008) at slike beskrivelser må 

være brede. En utfordring jeg mener oppstår med brede utbyttebeskrivelser er at de mister sin 

hovedhensikt. De vil nødvendigvis ikke lenger være spesifikke til et studium eller et emne. 
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Dessuten vil det heller ikke være gunstig med spesifikke utbyttebeskrivelser da de på denne 

måten kan miste mye viktig som inngår i faget eller studium uten at det nevnes. Hussey og 

Smith (2008) argumenterer imidlertid at brede beskrivelser går imot deres hensikt, som i 

utgangspunktet er å vise hvilke evner studentene skal ha etter endt studium. Jeg forstår 

Hussey og Smiths (2008) argument ved at de mener begrepet læringsutbytte har mest nytte 

når det brukes av undervisere for å spesifisere hva de vil at studentene skal lære i løpet av en 

spesifikk undervisningssituasjon, gjennom å lage oppnåelige delmål. I slike kontekster vil 

ifølge Hussey og Smith (2008) læringsutbyttet føre til relativt spesifikk og langvarig endring, 

hos studentene som oppnår målene. Det er viktig at de satte målene er av realistisk omfang og 

satt på et riktig nivå. Dette forutsetter at underviseren har en viss forståelse av hvilke 

kunnskaper studentene allerede har om temaet (Hussey & Smith, 2008). Dette kan minne, 

slik jeg også viser tidligere i forskningen, om Adam (2006) og hans skille mellom mål og 

læringsutbytte. Jeg opplever Hussey og Smiths (2008) argumenter som deskriptive og som en 

oppskrift som vil være krevende å følge for undervisere. Jeg synes derimot deres argument 

om at læringsutbytte ikke direkte kan brukes av undervisere er interessant. Jeg tror imidlertid 

Hussey og Smith (2008) mener læringsutbytte kan brukes indirekte ved at undervisere har 

utbyttebeskrivelsene med seg når de planlegger undervisning og når de lager delmål for 

undervisningen.  

 

3.2.3 Arbeidet med læringsutbyttebeskrivelser 
 

Etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet kartlagte NOKUT i hvor stor grad 

utdanningsinstitusjonene på høyere nivå i Norge samsvarte med det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket. Rapporten Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser viser til 

noen konklusjoner: «I rapporten konkluderes det med at drøyt halvparten av 

læringsutbyttebeskrivelsene i kartleggingen ikke er i samsvar med det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket» (Sørskår, 2015, s. i). Beskrivelsene har i tillegg en svak faglig 

profil og innhold. Solbrekke og Karseth (2016) argumenterer, med bakgrunn i rapporten, for 

flere utfordringer knyttet til arbeidet med læringsutbyttebeskrivelser. Et sentralt argument er 

at arbeidet med å utforme læringsutbyttebeskrivelser blir i mange utdanningsinstitusjoner tatt 

hånd om av studieadministrasjonen, som har manglende kunnskap på området grunnet 

begrenset involvering av vitenskapelig ansatte. Også Hussey og Smith (2008) argumenterer 

for at jo større avstand det er mellom studentene og undervisere, og læringsutbyttet, desto 
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mer fjernt, generalisert og irrelevant blir beskrivelsene. Jeg kobler dette opp mot 

Politihøgskolen og lurer igjen på om de har valgt å sette av ressurser og tid til å skrive 

læringsutbyttebeskrivelser fordi de selv har en opplevelse av dette, eller fått erfart det. 

 

Sørskår (2015) viser i rapporten Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser at stort sett alle 

institusjonene de undersøkte hadde utformet læringsutbyttebeskrivelser som en 

kompetansebeskrivelse, men de hadde ikke i like stor grad klart å følge kravene til struktur, 

nivå og faglig profil (Sørskår, 2015). Når det gjelder struktureringen, har NOKUT faste 

rammer for hvordan dette skal se ut, og det skal være sammenheng mellom kategoriene; 

kunnskap, ferdighet og generell kompetanse. Nivået til beskrivelsene skal være i henhold til 

kvalifikasjonsrammeverket og det nivået studiet skal ligge på. Det kan for eksempel være på 

bachelorgradsnivå eller mastergradsnivå. Ved faglig profil menes det at beskrivelsene i 

vitnemålet kan brukes til å vise nivå og det studentene kan. Det er også viktig at 

beskrivelsene ikke er for generelle da det lett kan oppstå misforståelser, for eksempel mellom 

arbeidsgiver og nyutdannet arbeidstaker (Sørskår, 2015).  

 

Sørskår (2015) rapporterer at flere institusjoner mener det viktigste formålet med 

læringsutbyttebeskrivelser er at de synliggjør hva studentene skal ha lært. Institusjonene 

mener også at et viktig formål er at studentene får vitnemål og Diploma Supplement. Et 

Diploma Supplement er et vitnemålstillegg og skal gi utfyllende beskrivelser av hva 

kandidaten skal ha lært etter endt studie på høyere nivå (NOKUT, i.d.-a). Det rapporteres i 

tillegg fra institusjonene problemer med å formulere læringsutbyttebeskrivelser som 

samsvarer med rammeverket samtidig som de dekker studieprogrammets innhold. Jeg forstå 

det slik at utdanningsinstitusjonene oppfatter at læringsutbyttebeskrivelser skal være til nytte 

for å vise hva studentene skal ha lært og at de får et vitnemål. Dette mener jeg kan være en 

grunn til at utdanningsinstitusjonene har problemer med å skrive læringsutbyttebeskrivelser 

og at de i stor grad utformer beskrivelser som kompetansebeskrivelser. Jeg tenker at de 

oppfatter at kompetansebeskrivelsene i størst grad beskriver hva studentene kan etter endt 

studium. Det hele mener jeg er et resultat av at utdanningsinstitusjoner har vansker med å 

skille mellom begrepene kunnskap, ferdighet og generell kompetanse, og de grunnleggende 

tankene om hvorfor akkurat disse begrepene brukes, og hva de ulike begrepene betyr i en 

læringsutbytte-kontekst. Jeg mener ikke at utdanningsinstitusjonene ikke har forutsetninger 

for å skille mellom dem, jeg mener, slik som både Sørskår (2015) rapporterer, og slik som 
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Adam (2006) argumenterer, at de ikke har blitt viet tid for å forstå dem, og slik som 

Solbrekke og Karseth (2016) argumenterer at de har blitt skrevet av studieadministrasjonen 

som, med en selvfølge, har begrenset kunnskap om læringsutbyttebeskrivelser. Jeg synes 

dermed det er interessant å høre med informantene hvordan de oppfatter 

kvalifikasjonsrammeverket og om de oppfatter at det er problematisk å skille mellom de tre 

begrepene som brukes for å skrive læringsutbyttebeskrivelser.  

 

3.3 Styringsperspektiver i læringsutbytte 
 

Frølich (m.fl., 2014, s. 64) beskriver hva som anses å være formålet med innføringen av 

læringsutbyttebeskrivelser og skriver at, «En av de viktigste ideene bak innføringen av 

læringsutbyttebeskrivelser er at beskrivelsene skal inngå i kvalitetsarbeidet med lærestedet». 

På denne måten kan de gjøre lokale endringene det i lang tid har vært ønsket å få til. Det 

anses også å kunne brukes som et styringsredskap, men for at slike verktøy skal kunne sies å 

være nyttige verktøy i arbeidet med kvalitetssikring er det nødvendig med systemer for å 

innhente informasjon og for å bearbeide resultatinformasjon (Frølich, Hovdhaugen & Terum, 

2014). Slik som det nevnes tidligere er for eksempel Politihøgskolen, i likhet med alle andre 

utdanningsinstitusjoner som tilbyr høyere utdanning, under regelmessig tilsyn for deres 

interne kvalitetssikringssystem. Styring ved bruk av læringsutbytte kan diskuteres fra ulike 

sider. For å vise og forklare kompleksiteten til et slikt konsept vil jeg vise til et 

forskningsprosjekt (HELO) hvor styringsspørsmålet er sentralt, med kommentarer fra 

Caspersen og Frølich (2017). Videre vil styring innad utdanningsinstitusjonen og lederens 

rolle i styring innad institusjonen diskuteres ved hjelp av Frølich (m.fl., 2014), Caspersen 

(m.fl., 2017) og Holm (2017). Ragnild Holm har gjort casestudie på studenters subjektive 

læringsutbytte. Avslutningsvis vises det til politisk styring som et styringsperspektiv innen 

høyere utdanning. 

 

3.3.1 Higher education learning outcomes (HELO) 
 

Prosjektet HELO, med tittelen ‘Higher education learning outcomes–transforming higher 

education?’ er et avsluttet samarbeidsprosjekt mellom NIFU (Nordisk institutt for studier av 

innovasjon, forskning og utdanning), IPED (Institutt for pedagogikk), UiB (Universitetet i 

Bergen) og HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet). Hovedformålet med 
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prosjektet er å analysere hvordan læringsutbytte forstås, tolkes og praktiseres i varierende 

høyere utdanningskontekster, og avklare i hvilken grad og under hvilke forhold, 

læringsutbytte resulterer i endringer i administrative ordninger, eller i undervisnings- og 

læringsaktiviteter (UiO, 2017). Prosjektet er designet som et tverrfaglig prosjekt hvor flere 

forskningsmetoder ble benyttet. De samlet inn kvalitative data gjennom semi-strukturerte 

intervju, kvantitative data gjennom undersøkelser, og kombinerte disse med data fra 

offentlige register. Prosjektet baserte seg på komparative case-studier i høyere utdanning i 

Norge og England.  

 

I første delen av prosjektet så de på læringsutbytte i høyere utdanning som et mangesidig 

verktøy for læreplanarbeid, undervisning, læring og vurdering, ved å se hvordan de potensielt 

opprettholdt ulike læreplanfunksjoner. Grunnen til dette var ønsket om å se hvordan 

læringsutbytte i høyere utdanning var brukt og integrert av underviserne, i læring og i 

vurdering. Det var også på bakgrunn av at de ville se hvordan vurderingsinformasjonen 

brukes av lærere og studenter i læringen, undervisningen og læreplanarbeidet etterfulgt av 

vurderingene. Det resultatene tyder på er at det er et tvetydig forhold mellom at 

læringsutbytte i høyere utdanning støtter student-sentrert læring. Slik som det nevnes over 

støttes dette av Eisner (2005; Otter 1992 ref. i Caspersen & Frølich, 2014), Prøitz (2010) og 

Adam (2006). Caspersen og Frølich (2017) kommenterer også resultatene fra prosjektet og 

mener resultatene viser at det er noen betydelige spenninger mellom utfordringene ved 

student-sentrert læring og at de får makt gjennom større valgfrihet, og det at studentenes 

læringsutbytte skal spesifisere vesentlig detaljert. Jeg forstår student-sentrert læring i kontekst 

med læringsutbytte slik at beskrivelsene må ta studentene i betraktning når de skrives. I det 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverket forutsettes det at studentene har nådd de målene 

studentene skal nå på de ulike utdanningsnivåene. Når Caspersen og Frølich (2017) forklarer 

at beskrivelsene skal skrives detaljert forstår jeg det slik at de skal være såpass detaljerte at de 

forteller noe om studentene. Hvilket nivå de ligger på og hvilket nivå de skal ligge på etter 

endt opplæringsløp. Jeg nevner kvalifikasjonsrammeverket fordi det er slik rammeverket er 

bygget opp. Jeg ønsket å vise til dette argumentet da jeg mener det forklarer hva som menes 

med student-sentrert læring i kontekst av læringsutbyttebeskrivelser.  

 

Den andre delen av prosjektet handler om disipliner og interessentnettverk. Her ønsket de å 

se om, hvordan og hvorfor konseptet om læringsutbytte i høyere utdanning på lik linje 

utfordret eller endret verdiene, normene og standardene som i utgangspunktet ble funnet i 
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slike disipliner og profesjoner. I siste delen av prosjektet så en på hvordan læringsutbytte i 

høyere utdanning kan brukes som et styringsverktøy. Denne delen av prosjektet ville se om, 

hvordan og hvorfor læringsutbytte i høyere utdanning brukes som et styringsverktøy av de 

som styrer studium og lederne i høyere utdanningsinstitusjoner. Både ønsket og kravet om å 

lage læringsutbytte i høyere utdanning basert på det europeiske kvalifikasjonsrammeverket 

har resultert i ulike endringer i England og Norge (Caspersen & Frølich, 2017). Det er 

variasjon i funnene om læringsutbytte i høyere utdanning brukes som et politisk verktøy eller 

om det i større grad er avhengig av lederegenskaper. Et av argumentene er at læringsutbytte i 

høyere utdanning deler karakteristikk med det som forårsaker de fleste reformpolitiske 

endringene. Ses dette på et institusjonelt nivå med individuelle utdanningsinstitusjoner ser 

man at utgangspunktet er at høyere utdanningsinstitusjoner er mer avhengige av miljøet 

rundt. Det vil si at slike ‘decision-making structures’ påvirkes ulikt avhengig av land, type 

institusjoner og akademiske disipliner. Det fordi institusjoner og slike disiplinerte grupper er 

en del av ulike politiske miljø, organisatoriske miljø og ulike disipliner. De er også ulike i at 

de har ulike deltagere og et ulikt engasjement i utforming og bruk (Caspersen & Frølich, 

2017). Det disse funnene forteller oss, mener jeg, er at måten læringsutbytte brukes og forstås 

på kontekstavhengig. Det er mulig å oversette denne betydningen til ulike 

utdanningsinstitusjoner også. For eksempel er Politihøgskolen regulert av både 

Justisdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og vil i stor grad styres av politiske 

endringer. Samfunnet er i konstant endring og disse endringene påvirker hva som kreves av 

politiet i Norge. 

 

3.3.2 Styring fra ledelsen innad utdanningsinstitusjonen 
 

«Kvalitetsreformen i norsk høyere utdanning i 2003 innførte nye prinsipper for styring og 

ledelse i høyere utdanning. Reformen styrket den formelle ovenfra-og-ned-holdningen og 

resultatorienterte ledelsen i høyere utdanning. Dette kan bety at faglig ledelse preges av en 

resultatorientert forvaltningslogikk» (Frølich m.fl., 2014, s. 62). Jeg tenker at ledelsen kan på 

bakgrunn av dette føle et ekstra press om å presentere gode resultater. Slike krav vil kunne 

føre til sterkere styring fra ledelsen. Sterkere styring fra ledelsen vil dermed, ifølge Frølich 

(m.fl., 2014), i større grad påvirke om læringsutbyttebeskrivelsene brukes som 

styringsredskap. Jeg vil argumentere for at mye tyder på at utbyttebeskrivelser brukes som et 

styringsredskap på et institusjonsnivå dersom ledere føler seg presset til å levere resultater, 
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hvis de mener at de kan oppnå resultater gjennom sterkere styring og da ved bruk av 

læringsutbyttebeskrivelser.  

 

Resultatet fra HELO-prosjektet, og konseptet om læringsutbytte i høyere utdanning, varierer 

avhengig av perspektivet til nøkkelpersoner i høyere utdanning eller de som definerer dem 

(Caspersen m.fl., 2017). Ragnhild Holm (2017) har gjort en casestudie og undersøkt 

studentenes subjektive læringsutbytte. Deltagerne i studiet var både studenter på 

lederkandidatstudiet ved Politihøgskolen og lærerne. Holm har i casestudiet kommet frem til 

at måten læringsutbytte spilles inn til studentene er avhengig av lærerens strukturelle grep og 

pedagogiske fagkunnskaper. Slik som det nevnes over har Solbrekke og Karseth (2016) 

konkludert med at noe av problemet ligger i at flere utdanningsinstitusjoners læringsutbytter 

tas hånd om av studieadministrasjonen, som ikke har god kunnskap rundt dem. På denne 

måten vil jeg argumentere for at dersom en implementeringsprosess skal være god er det 

nødvendig at læringsutbyttebeskrivelser skrives av noen med god kunnskap om dem og 

bruken av dem, og undervisere som vet hvordan de skal ta dem i bruk. Jeg mener det er et 

viktig punkt å få med at selv om underviserne vet hvordan beskrivelsene skal tas i bruk så vil 

de ikke nødvendigvis bruke dem uten at de selv mener det er viktig og hensiktsmessig. Dette 

forutsetter både god ledelse, men også en forandring i kultur, som skjer på nivået med 

underviserne. Jeg diskuterer hvem som har ansvaret for at en slik forandring i kulturen 

oppstår og at lederne iverksetter tiltak for god implementering videre i diskusjonskapittelet, 

kapittel 7.0. 

 

Konseptet om læringsutbytte i høyere utdanning kan ifølge Caspersen (m.fl., 2017) ses på 

som et tvetydig, eller misvisende, styringsredskap. Om, hvordan og hvorfor læringsutbytte 

brukes som et styringsredskap av studieansvarlige og ledelsen på universiteter og høgskoler, 

belyser ifølge Caspersen (m.fl., 2017) i hvilken grad læringsutbytte i høyere utdanning kan 

brukes som et styringsredskap, og dermed medvirke til standardisering. Slik jeg forstår det så 

argumenteres det for at dersom læringsutbytte brukes i høyere utdanning som et 

styringsinstrument, så belyser dette om det kan brukes. Altså om det fungerer å bruke det som 

et styringsredskap, vet man gjennom å se om det brukes av ledere i utdanningsinstitusjoner 

(Om det brukes, belyser om det kan brukes). For min del vil det være problematisk å få svar 

på dette, men jeg vil gjennom å intervjue ansatte på en utdanningsinstitusjon få inntrykk av 

om lederne på Politihøgskolen, bruker det som et styringsredskap. Dette kan en for eksempel 
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få en oppfattelse av gjennom å få innblikk ledelsens involvering i utformingen og bruken av 

læringsutbyttebeskrivelser. For eksempel kan en leder ha regelmessige samtaler med 

underviserne sine, sette mål for undervisningen sammen med dem, og ha oppfølging om disse 

målene nås, hvorfor målene eventuelt ikke nås og lage nye planer for hvordan man skal nå 

disse målene. Jeg vil argumentere for at dette er en måte for ledelsen å styre innad i 

institusjonen.  

 

3.3.3 Politisk styring 
 

Etter presentasjonen av forskning rundt læringsutbytte vil jeg påstå å si at læringsutbytte 

brukes ulikt i ulike kontekster. Måten konseptet om læringsutbytte brukes i overordnede 

styringsdokumenter vil trolig ha stor påvirkning på hvordan konseptet oppfattes og brukes. 

Hvilke politiske intensjoner som ligger bak dokumentene og hvordan disse intensjonene 

presenteres vil også være avgjørende, også for de eventuelle policyene som kommer som et 

resultat av dette. Prøitz (2014) har skrevet et bidrag innenfor feltet om læringsutbytte og 

deres rolle i politiske dokumenter. Det er viktig å påpeke at hun ikke kun spesifiserer 

læringsutbytte i høyere utdanning, men jeg ønsker å ha det med da jeg oppfatter det som 

aktuelt. 

 

The starting point for the development of a more results-oriented approach within 

Norwegian education is often linked to an OECD report from 1988 suggesting a stronger 

focus on measurement of results and the need for a system for quality assurance in 

education. (Prøitz, 2014, s. 277). 

 

Selv om OECD i 1988 foreslo at Norge i sterkere grad burde fokusere på å måle resultater og 

iverksette et system for kvalitetssikring av utdanning, ble ikke dette et offisielt system før 

innføring av nasjonale prøver i 2004, Kunnskapsløftet i 2006 og PISA resultatene i 2001, 

som viste at Norge lå under gjennomsnittet (Prøitz, 2014). Dette tenker jeg muligens viser at 

man i Norge i lang tid har vært skeptiske til mål- og resultatstyring. «Innføringen av 

kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning kan forstås som en konsekvens av at det 

stilles økende eksterne krav til utdanningsvirksomheten, og at universiteter og høyskoler i 

større grad må redegjøre for virksomheten og resultatene av den» (Caspersen & Frølich, 

2014, s. 61). Kvalifikasjonsrammeverket er et politisk styringsdokument og ifølge sitatet fra 
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Caspersen og Frølich (2014) baserer det seg på en styring gjennom resultater. Det er 

hensiktsmessig å vise til dette argumentet av Caspersen og Frølich (2014), da det er med på å 

forklare hvorfor styring gjennom resultater har blitt så fremtredende i høyere utdanning i 

Norge. Også Prøitz (2014) bruker Norge som et eksempel fordi kvalitetsreformene i nyere 

tider karakteriserer en endring som har gått fra en prosessorientert tilnærming til en mer 

resultatorientert. Kvalitetsreformen bruker ifølge Prøitz (2014) begrepet læringsutbytte om at 

det har en viktig rolle innenfor internasjonale standardiserte tester, slik som PISA, TIMSS og 

PIRLS. Ut ifra overordnede styringsdokumenter jeg har lest om læringsutbytte, kan det 

forstås hvilken forutsatt forståelse en har om hva læringsutbytte er, hvordan det skal brukes 

og hva meningen er at det skal brukes til.  

 

Innenfor høyere utdanning vil jeg si det har skjedd en rekke politiske endringer på bakgrunn 

av inntredelsen av læringsutbytte i høyere utdanning. Prosjektet HELO som vises til over, har 

undersøkt forholdet mellom læringsutbytte og politiske endringer. En av de politiske 

endringene er forskriftsfestingen av kvalifikasjonsrammeverket, og at den har endret status 

som et rettslig dokument. I litteraturen er det få henvisninger til hvordan det er for 

utdanningsinstitusjoner å forholde seg til den rettslige reguleringen 

læringsutbyttebeskrivelser medfører. På grunnlag av at dette nevnes lite i litteraturen er det 

noe jeg har sett på i forskningen min. Hvordan jeg har valgt å gjøre dette vises i kapittel 5.0, 

hvilke resultater jeg fikk vises i kapittel 6.0 og diskusjonene rundt dette kommer senere i 

kapittel 7.0.  

 

3.4 Oppsummering 
 

Begrepsforståelsen og bruken av læringsutbytte er ulik. I denne delen av 

forskningsgjennomgangen har jeg forsøkt å vise til ulike oppfatninger av begrepet, men også 

hvordan læringsutbytte brukes i ulike områder. Hvordan begrepet forstås og dets hensikt vil 

være avgjørende for hvordan det oppfattes og brukes. Hva læringsutbytte betyr synes det å 

være stor enighet om; at det er læringen deltageren sitter igjen med etter læring i en viss 

periode (Adam, 2006). Det er ikke nødvendigvis store uenigheter om hva læringsutbytte kan 

brukes til, men det er ulike meninger om hva det burde brukes til, og hvordan det på best 

mulig måte skal brukes. Et av de store pedagogiske spørsmålene handler om læringsutbytte 

skal brukes som et undervisningsverktøy eller om det skal brukes for å måle effektiviteten i 
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høyere utdanning. Et annet pedagogisk spørsmål er i hvor stor grad det er mulig å lage/bruke 

læringsutbytte for å strukturere undervisningen og om det er mulig å vurdere slike 

beskrivelser. Rapporten Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser forteller om ulike 

utfordringer det har vært i høyere utdanning i Norge når det gjelder å lage beskrivelsene, men 

riktig struktur, nivå og faglig profil.  

 

Videre i forskningen presenterer jeg ulike styringsperspektiver i læringsutbytte. Dette 

presenteres gjennom funn fra forskningsprosjektet HELO hvor et av resultatene deres viser at 

læringsutbytte i høyere utdanning deler karakteristikk med det som forårsaker de fleste 

reformpolitiske endringene. Hvordan ledelsen innad institusjonen kan bruke læringsutbytte 

som et styringsredskap er interessant da de i stor grad kan bestemme dersom et verktøy er 

styrende og om det brukes som et styringsverktøy. Ansvarsfordelingen vil også ha mye å si 

på dette området og i hvor stor grad utdanningsinstitusjonene og lederne opplever seg presset 

og styrt politisk.  
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4 Teoretisk innramming 
 

I dette kapittelet skal jeg vise til teori som er relevant for oppgavens tema og teori som vil 

være til nytte ved innrammingen av oppgaven. Oppgaven har to hovedkomponenter ved seg; 

den ene delen handler om læringsutbyttebeskrivelsene og den andre delen handler om 

styringsperspektivet. Det er derfor valgt teorier som ramme inn disse områdene. Constructive 

alignment er en teori utarbeidet av John Biggs (2011), hvor han argumenterer for at kvaliteten 

på studentenes læring påvirkes av tre store faktorer; læringsaktiviteter, læringsutbytte og 

vurderingsformer. Denne teorien er valgt fordi den handler om læringsutbytte fra et 

pedagogisk ståsted. Mål- og resultatstyring, accountability, New Public Management og 

byråkratisk styring er teoretiske bidrag som vil ramme styringsperspektivet og handler om 

styring og regulering gjennom kvalifikasjonsrammeverket og de læringsutbyttebeskrivelsene, 

samt dets prosesser og prosedyrer.  

 

4.1 Constructive alignment 
 

I hvor stor grad faktorene læringsaktiviteter, læringsutbytte og vurderingsformer er justert 

slik at de forsterker hverandre, er avgjørende for kvaliteten på læringen og for elevenes 

forståelse av fagstoffet. For å forstå teorien om constructive alignment er det nødvendig å 

vise til Biggs (2011) taksonomi: ‘The Structure of the Observed Learning Outcome (SOLO)’. 

SOLO, som står for strukturen av det observerte læringsutbyttet, danner grunnlaget for å 

forstå hans teori. SOLOtaksonomien baserer seg på forskning om læringsutbytte. Han 

forklarer at når studenter lærer, så vil utbytte av læringen deres vise lignende utvikling 

gjennom en ‘strukturell kompleksitet’. Denne strukturelle kompleksiteten forklares ved at 

studentenes går gjennom en endring hvor kunnskapen kan brukes på en mer kompleks måte. 

Hvordan dette skjer er ifølge Biggs (2011) gjennom to hoved-endringer: Kvantitative 

endringer, som viser til at mengde av detaljer hos studenter øker, og kvalitative endringer, 

når detaljene integreres inn i et strukturelt mønster hos studenten. Det er den kvantitative 

endringen som skjer først, og deretter den kvalitative. Før jeg går videre vil jeg påpeke at 

Biggs har også blitt kritisert for å være for instrumentell. Jeg velger å ikke forholde meg til 

denne kritikken i like stor grad da jeg kun bruker hans begreper og forståelse av hvordan 

studenters kunnskap bygger på hverandre og hvordan deres forståelse utvikles og at denne 
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utviklingen starter på et grunnleggende nivå, før studentene er mottakelige for mer avanserte 

nivå. 

 

SOLO, gir en systematisk måte å beskrive hvordan en students ytelser kjennetegnes av 

økende kompleksitet når en mestrer flere akademiske oppgaver. Det kan brukes for å definere 

læringsutbytter for emner, som forklarer hva studentene skal kunne, og til evaluering av 

læringsutbyttet slik at en kan se hva studenten faktisk kan (Biggs, 2011). SOLO-taksonomien 

beskriver fem forståelsesnivåer (Biggs, 2011). De illustrerer de fem nivåene ved 

taksonomien. Ved bruk av disse nivåene kan det legges til rette for læringsutbytte.  

 

1. Prestrukturelt nivå. På nivået forstår ikke studenten poenget med lærestoffet. 

Studenten kan begreper men vet ikke hvordan de skal bruke dem.  

2. Unistrukturert nivå. Dette nivået er ustrukturert fordi studenten fokuserer kun på en 

del av oppgaven og viser at deres tilnærming til læring kun gjelder ett aspekt ved 

læringen. Unistrukturerte svar handler kun om terminologi. Studentene kan: 

identifisere og gjennomføre enkle prosedyrer.  

3. Multistrukturelt nivå: Nå klarer studenten å se flere relevante aspekter ved læringen, 

men klarer ikke å se sammenhengen mellom lærestoffet. Studentene kan: nummerere, 

beskrive, liste opp, kombinere og utføre enkle algoritmer.   

4. Relasjonelt nivå: På dette nivået har studenten gått gjennom en kvalitativ endring og 

har oppnådd forståelse for lærestoffet. Her har studenten gått over nivået hvor en kun 

kan liste fakta og detaljer. Dette er det første nivået hvor ‘forståelse’ i en faglig 

relevant forstand kan brukes. Studentene kan: sammenligne/vise kontraster, 

årsaksforklare, analysere, relatere og anvende kunnskap.  

5. Utvidet abstrakt nivå: På nivået har studenten tatt det integrerte stoffet til et høyere 

abstraksjonsnivå hvor studenten kan bruke stoffet i andre kontekster og reflektere 

rundt det. Studentene kan: teoretisere, generalisere, danne hypoteser og reflektere.  

 

Læring og undervisning finner sted i et system, med klasserom, på politisk og på 

institusjonsnivå. Ifølge Biggs (2003) er et dårlig system et system hvor de ikke er integrerte 

med hverandre og har ikke en felles forståelse om læring på et høyere nivå, også kjent som 

dybdelæring. Dersom det ikke er et system for det, er det kun ‘akademiske’ studenter som 

oppnår læring på et høyere nivå (high-level learning). I et godt system derimot er det 
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tilrettelagt for at alle studentene lærer på et høyere nivå. Constructive alignment er et slik 

system og systemet har en egen tilnærming til læreplandesign som optimaliserer betingelsene 

for kvalitetsopplæring (Biggs, 2003). I et dårlig system legger underviserne til rette for en 

evaluering hvor studentene kan få gode resultater ved å kun memorere fakta. Studentene vil 

få gode karakterer, men læringsutbyttet vil fremdeles være dårlig.  

 

Constructive alignment har to aspekter; ‘constructive’ og ‘alignment’. Begrepet 

‘constructive’ handler om at studenter konstruerer mening gjennom relevante 

læringsaktiviteter. Det vil si at læring ikke er noe som overføres fra underviseren til 

studenten, men noe studenten må konstruere selv.  

 

If students are to learn desired outcomes in a reasonably effective manner, then the 

teacher's fundamental task is to get students to engage in learning activities that are 

likely to result in their achieving those outcomes... It is helpful to remember that what 

the student does is actually more important in determining what is learned than what 

the teacher does. (Shuell, 1986: 429 ref. i Biggs, 2003, s. 1). 

 

‘Alignment’ aspektet refererer til det læreren gjør, som er å legge til rette for det 

læringsmiljøet som støtter den passende læringsaktiviteten for å oppnå ønsket læringsmål. 

Nøkkelen er at komponentene i læringssystemet, da spesielt læringsmetode og bruken av 

evaluering, passer sammen med læringsaktiviteten i det antatte målet. Den lærende er da 

«fanget» til å lære det som er satt som mål for læringen. Når det tilrettelegges for et 

‘alignment’ system handler det ikke kun om innholdet på emnene, men også kunnskapsnivået 

studentene skal nå. Deretter tilrettelegger for et miljø der det er mest sannsynlig den lærende 

vil aktiveres i aktiviteten designet for å nå de satte læringsmålene. Til slutt velges oppgaver 

som forteller noe om hvor godt elevene har nådd målene, i form av karakterer eller 

godkjenning (Biggs, 2003).  

 

For å definere ønsket læringsutbytte er det nødvendig å se forskjellen på deklarativ kunnskap 

og funksjonell kunnskap. Deklarativ kunnskap er kunnskap som fås gjennom å høre det av 

andre, såkalt annenhåndskunnskap. Kunnskap av akademiske disipliner er deklarativ, og 

studentene må forstå det selektivt. Studentene må jobbe med kunnskapen de har fått og gjøre 

den funksjonell. Det vil si at studentene ikke bare kan gjenfortelle det de har lært med egne 
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ord, men det de har lært vil få dem til å se verden på en annen måte og de vil ha en annen 

tilnærming til den delen av verden som kunnskapen berører (Biggs, 2003). Gode studenter 

klarer selv å få deklarativ kunnskap til å bli funksjonell, men de fleste studenter vil ikke gjøre 

dette dersom de ikke føler de har behov for det. Det første trinnet i å lage mål for 

studieplanen er å legge til grunn hvilket nivå studentene skal ligge på i de ulike emnene, og 

hvilken forståelse av kunnskap vil gi disse resultatene. Et tips, er ifølge Biggs (2003), å gå ut 

ifra verb. Det er for eksempel oftest samsvar mellom verbene brukt for de ulike nivåene i det 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og læringsutbyttebeskrivelsene skrevet for både 

programnivå og emnenivå. De samme verbene brukt i læringsaktivitetene skal brukes i 

vurderingsoppgavene, slik at det holdes lettere styr. Biggs (2003) har selv laget en hierarktisk 

tabell som viser på hvilket nivå de ulike verbene er. Disse vises til i de ulike 

forståelsesnivåene over.  

 

4.2 Styring i høyere utdanning 
 

Mål- og resultatstyring er konsepter som lenge har påvirket måten å organisere 

utdanningsinstitusjonene i Norge. Tiltak som blir satt i gang for å bedre elevers og studenters 

prestasjoner på både nasjonale og internasjonale testinger er et eksempel på denne 

påvirkningen. Marit Granheim og Ulf Lundgren har i 1990 skrevet en sluttrapport fra EMIL-

prosjektet om målstyring og evaluering i norsk skole. Mål- og resultatstyring henger tett 

sammen og i teksten til Granheim og Lundgren (1990) skriver de om målstyring og ledelsens 

rolle innenfor både måletablering og resultatvurdering. Mål- og resultatstyring legger opp til 

ansvarliggjøring på flere områder. Bjørn Stensaker og Lee Harvey skriver om ansvarlighet 

høyere utdanning har for offentligheten. New Public Management brakte med seg nye 

teknikker fra den private sektoren og inn i den offentlige. Robbin Middlehurst brukes her for 

å vise hvilke teknikker det er snakk om og deres innvirkning innen utdanningsinstitusjonene. 

Christian Maroy og hans begrepsfestninger er et teoretisk bidrag innenfor byråkratiske 

reguleringer.  
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4.3 Fra Mål- og resultatstyring til New Public 

Management 
 

Begrepet målstyring kan defineres noe ulikt, men her brukes definisjonen fra St.meld. nr. 4, 

(1988-89): Langtidsprogrammet.  

 

Ved målstyring styrer en overordnet myndighet (f.eks et departement) sine 

underliggende institusjoner ved å fastsette mål og prioriteringer for hver institusjon. 

Innenfor de rammene som følger av de tildelte ressursene, kan institusjonene selv 

bestemme hvordan målene konkret skal nås. Institusjonene skal imidlertid gi rapport 

til sin overordnede myndighet om resultatene av sin innsats. I denne sammenheng 

legges det vekt på å utvikle egne resultatkrav. Departementene vil på grunnlag av 

institusjonenes rapporter kontrollere måloppnåelsen og avvikene fra målene og bidra 

til å gjennomføre de nødvendige korrigeringer. (Granheim & Lundgren, 1990, s. 28).  

 

Det spesielle med konseptet om målstyring er at det legges vekt på å avklare de ulike nivåers 

ansvarsområder. På et overordnet nivå er ansvaret å sette overordnede mål og legge strategi 

for hvordan disse nivåene skal følges opp. Det er ifølge Granheim og Lundgren (1990) det 

øverste ledelsesnivået som har ansvar for at overordnede mål, resultatvurdering og 

oppfølging blir klargjort. Når mål skal konkretiseres er det viktig at de som har ansvar for at 

disse målene blir nådd, er med i arbeidet med å lage målene. Det er for eksempel viktig at de 

som har ansvar for et emne i et studium er med på å lage læringsutbyttebeskrivelsene. Slik 

som det nevnes tidligere vil ikke undervisere legge opp til at beskrivelsene skal nås dersom 

de ikke selv er enige i dem.  

 

For at målstyring skal kunne oppfattes som målstyring er det viktig at ledelsen følger opp de 

satte målene og sørger for at det jobbes med å nå dem. Metode er en sentral del av 

måloppnåelse og vil i de fleste tilfeller bestemmes av den profesjonelle yrkesutøver 

(Granheim & Lundgren, 1990). Det ledelsen kan gjøre er å ha oppfølgende samtaler med 

underviserne. På denne måten kan de diskutere hva som er den beste metoden å nå de satte 

målene på. Dersom målene for eksempel ikke nås kan de igjen, sammen med lederen, vurdere 

å skifte metode. På denne måten har ledelsen kontroll på måloppnåelsen men også en rolle i 
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valg av metode. En kan argumentere for at dersom målstyring utføres på en riktig måte, kan 

ansvarsfordelingen mellom de ulike styringsnivåene bli klare. Det vil være lettere å ha en 

oversikt over hvem som skal rapportere til hvem, hva som skal rapporteres, når, hvordan og 

hvorfor (Granheim & Lundgren, 1990). Prinsippet er overgangen fra regelstyring til 

målstyring.  

 

4.4 ‘Accountability’, New Public Management og 

byråkratiet i høyere utdanning 
 

Meningen bak begrepet ‘accountability’, eller her, ansvarlighet, er at det er et begrep hvor 

bruken i stor grad er avhengig av konteksten. Høyere utdanning er tradisjonelt på et nasjonalt 

ansvarsområde, men på bakgrunn av forandringer en har sett i høyere utdanning de siste 

årene er det vanlig å bruke begrepet innenfor både en nasjonal, internasjonal og global 

kontekst. Som en konsekvens av dette er man ikke kun avhengig av å overholde 

ansvarligheten ovenfor nasjonale myndigheter, men også i større grad på et internasjonalt 

nivå (Stensaker & Harvey, 2011). Det er en økning i internasjonale studenter, undervisere 

som reiser på tvers av landegrenser, global industri, internasjonale rangeringer, internasjonale 

kvalitetssikringer, fellesgrader mm.  

 

However, next external and national schemes were developed with the aim of making 

the institutions take responsibility for providing information to the public on 

performance and effectiveness, often combined with the establishment of national 

regulative framework and independent agencies with a particular responsibility for 

accountability of higher education system. (Stensaker & Gornitzka, 2009 ref. i 

Stensaker & Harvey, 2011, s. 9-10).  

 

Institusjoner skal ta ansvar for å gi tilstrekkelig informasjon om resultater og effektivitet. 

Dette kombineres ofte med etableringen av nasjonale regelverk og uavhengige organer som 

har et spesielt ansvar for ansvarlighetsprinsippet innen høyere utdanning.  

 

På bakgrunn av innføringen av styringsaspekter fra både mål- og resultatstyring og NPM har 

spørsmålet om ansvarlighet fått en større betydning innen utdanningssektoren. Konseptet 
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ansvarlighet brukes på flere styringslinjer og i ulike styringsformer, og er kontekstavhengig. 

Ifølge Middlehurst (2011) brukes dette konseptet i Norge om ansvarlighet for å redusere 

styring fra høyere hold, og heller øke institusjonell autonomi. Når man har en form for 

autonomi, er ansvarlighet forventet. I denne sammenheng vil dette innebære å være 

profesjonelt ansvarlig, etisk og handle moralsk riktig.  

 

Forholdet mellom høyere utdanningsinstitusjoner, regjeringen og regjeringsmodellene av 

høyere utdanningsinstitusjoner har gjennom de siste årene gjennomgått store endringer. 

Amaral (2008) forteller om en invasjon av ledelseskonsepter og holdninger fra den private 

sektoren og inn i tradisjonelle universiteter. Kulturelle konflikter skapes også når 

universiteter blir møtt med en kultur med raske, kortsiktige resultater, som karakteriserer det 

nye informasjonssamfunnet. Videre har veksten av New Public Management (NPM) spilt en 

stor rolle i endringene i forholdet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og regjeringen. Det 

brukes flere definisjoner på hva NPM er, men de fleste går ut på den samme tankegangen.  

 

A shift in the focus of management systems and efforts from inputs (for example staff, 

buildings) and processes (for example teaching, inspecting) towards outputs (test 

results, inspection reports) and outcomes (standards of literacy in the community; 

institutions which repeatedly fail inspections being closed down). (Pollitt and 

Bouckaert 2000 ref. i Pollitt, 2003, s. 27).  

 

Slik som sitatet over viser så skiftes fokuset til det som produseres i institusjonene. Altså mot 

resultater og inspeksjoner av resultater. Denne endringen legger også til rette for rangeringer 

av for eksempel ulike utdanningsinstitusjoner og kan være årsaken til at foreldre velger en 

annen skole fremfor en som viser dårlige elevresultater. Skiftet har et større preg av 

organisasjonskultur og markedskultur, og vil også påvirke hvordan det velges å organisere og 

styre utdanningsinstitusjonene.  

 

Konseptet NPM handler om å introdusere teknikker brukt i privat sektor inn i hvordan den 

offentlige sektoren styres, gjennom økonomi og effektivitet (Amaral, 2008). Innføringen av 

NPM i høyere utdanning brakte med seg, ifølge Amaral (2008), to konsekvenser. Den første 

var at en så på offentlige ledere som entreprenører av en ny, og i større grad, privatisert 

regjering som etterlignet både praksisen og verdiene til forretninger, som videre førte til 
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bruken av ledelsesteknikker brukt i privat sektor. Den andre konsekvensen gikk ut på at 

troverdigheten til offentlige tjenester ble svekket, inkludert universiteter og den akademiske 

profesjonen. Sammen med innføringen av NPM implementeres kontrollmekanismer, som 

inkluderte et detaljert rammeverk hvor resultatene ble ‘overvåket’ og vurdert nøye. 

Universiteter er også under større press om å samarbeide med bransjer utenfor 

utdanningssektoren og det å introdusere bransjer innenfor for eksempel teknologien og få 

overført kunnskap på en annen måte. Det er viktig å påpeke at bakgrunnen for å innføre, eller 

bruke prinsippene innenfor NPM er uenighet eller misnøye med hvordan tilstanden er her og 

nå. NPM betydde nedgang for byråkratiet, den organisasjonsformen som legitimerer for stor 

grad av detaljkontroll fra ledelsen (Amaral, 2008).  

 

Maroy (2008) skriver i sin tekst om overgangen fra det profesjonell-byråkratiske til det post-

byråkratiske styringsperspektivet. Teksten hans er en analyse av fremgangsmåter for 

utviklingen av institusjonell regulering, og baserer seg på studier om de viktigste 

morfologiske og institusjonelle egenskapene til skolesystemene i fem land (Belgia, England, 

Frankrike, Ungarn og Portugal), primært videregående skoler. Han linker utdanningspolitikk 

til to post-byråkratiske modeller; ‘quasi-market’ og ‘evaluative state’. Felles for modellene er 

at de deler sin motstand til den ‘byråkratisk-profesjonelle’ modellen, som i forskjellig grad 

har satt sitt fotfeste i de overnevnte landene. For å forstå disse to begrepene er det 

hensiktsmessig å vise til forskjellen mellom en profesjonell-byråkratisk og en post-

byråkratisk regulering.  

 

Den byråkratisk-profesjonelle modellen beskrives som en modell hvor for eksempel lærerne 

har mye makt og kan bestemme mye på egen hånd. Det er et hierarki hvor det er klare regler 

og forventninger. Lærerne er autonome, og foreldrene har lite de selv skulle sagt. I den post-

byråkratiske modellen mister lærerne mye av denne autonomien, og foreldre får mye av 

makten selv, på grunn av en sterk styring gjennom evaluering. Det er viktig å påpeke at selv 

om det har skjedd en utvikling fra den ene modellen til den andre så finnes de begge samtidig 

(Maroy, 2008).  

 

I et kvasi-marked er staten fremdeles tilstedeværende og er med på å definere målene i 

systemet og hva læreplanene skal inneholde. Det gir imidlertid autonomi for å velge hvilke 

virkemidler som skal brukes for å nå disse målene til utdanningsinstitusjonen. For å heve 
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kvaliteten og svare på forventninger av samfunnet, brukers et kvasi-markedssystem. Det vil si 

at skoler i større grad konkurrerer om å utføre mål satt for utdanningen, basert på de målene 

som er satt fra sentralt hold. På denne måten kan en selv velge hvilken ‘skoleleverandør’ man 

foretrekker (for eksempel private eller offentlige skoler), og fremdeles være sikkert på at 

skolene har godt definerte program og er sertifiserte. ‘The central state», eller regjeringen, 

bruker et slags byrå for å informere brukerne (de som skal benytte seg av 

utdanningsinstitusjonene) om resultater og effektiviteten til de ulike utdanningsinstitusjonene 

slik at denne måten å velge skole på setter press på institusjonene til å vise gode resultater 

(Maroy, 2008).  

 

‘The evaluative state’ modellen handler om at lokale skoler gjør rede for og definerer deres 

mål og program og viser til deres brede autonomi av pedagogisk og økonomisk styring. 

Regjeringen, og for eksempel skolen, setter mål og delegerer mellom seg ansvarsområder og 

måter å nå disse målene (lager kontrakt), hvor skolens utgangspunkt tas i betraktning. 

Skolene kan også evalueres av eksterne og legge opp til at de kan få symbolske eller 

materielle oppmuntringer som goder for å forbedre resultater og nå målene i kontrakten. 

Målet er å se at institusjoner gjennomgår en organisatorisk og profesjonell læring som også 

resulterer i høyere kvalitet hos lokale skoler. Skolene får både pedagogisk og økonomisk 

autonomi ved at de viser at de kan nå målene satt av autoriteter. Denne type styring kalles 

også for ‘styring av resultater’ og er avhengig av at de evalueres med interne evalueringer av 

noen som ønsker å forbedre deres praksis og resultater, så vel som på eksterne evalueringer 

(Maroy, 2008).  

 

4.5 Oppsummering 
 

I dette kapittelet har jeg presentert to teoretiske retninger som er avgjørende for å ramme inn 

oppgaven min. Biggs teori om ‘constructive alignment’ og hans taksonomi har gitt meg flere 

verktøy for å diskutere læringsutbytte. Videre presenterte jeg mål- og resultatstyring, og 

NPM som nye styringsmetoder introdusert i utdanningssektoren. Disse fører meg seg egne 

problemstillinger innad i utdanningssektoren. Jeg avslutter teorikapittelet ved å se på 

‘accountability’ logikken innad utdanning og hvordan byråkratiet viser seg innad i høyere 

utdanning.  
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5 Metodiske valg og refleksjoner 
 

«En av de viktigste begrunnelsene for bruk av metode er å sikre holdbarheten av de påstander 

vi kommer med» (Kvernbekk, 2002, s. 19). I dette metodekapittelet skal jeg redegjøre for 

fremgangsmåten, og begrunnelsene mine rundt disse, for å vise hvordan jeg sikrer at 

analysene og konklusjonene er gyldige. Ifølge Kvernbekk (2002) har begrepet ‘vitenskap’ to 

hoved-betydninger. Dette handler på den ene siden om prosedyrer og metoder, slik som jeg 

vil vise i dette kapittelet, og som «den systematiske og ordnede kunnskapen som er resultatet 

av disse metodene» (Kvernbekk, 2002, s. 20), som jeg vil vise ved presentasjonen av funnene 

mine i kapittel 6.0. Jeg viser til valgene jeg har tatt før forskningsprosjektet ble satt i gang og 

valgene jeg tok underveis. Disse valgene er avgjørende for de konklusjonene jeg senere vil 

fatte og de er avgjørende for min holdning til datamaterialet og fremstillingen av disse.  

 

I dette kapittelet skal jeg først presentere mine metodiske tilnærminger til prosjektet og vise 

hvorfor jeg mener at valget mitt om å gjøre dokumentanalyse og ha ekspertintervju er det 

mest hensiktsmessige for dette prosjektet. Jeg viser først til dokumentanalysen, 

dokumentutvalget og analysemetoden for dokumentene, kvalitativ innholdsanalyse. Videre 

vil jeg presentere arbeidet rundt intervjuet med valg av utvalg, arbeidet med intervjuguiden, 

opptak og transkribering og analysemetoden jeg benyttet med av; tematisk analyse. 

Avslutningsvis viser jeg til reliabiliteten, validiteten og generaliserbarheten prosjektet kan ha, 

og noen etiske refleksjoner rundt prosjektet.  Det vil også gis en oppsummering i slutten av 

kapittelet.  

 

5.1 Dokumentanalyse 
 

For å besvare problemstillingen min var det viktig for meg å sette meg godt inn i aktuelle 

dokumenter. Dokumentanalyse kan gjøres på ulike måter og de genererer ulike oppfatninger. 

Jeg har i dette arbeidet benyttet meg av en innholdsanalyse. Jeg begynner med å vise hvilke 

dokumenter jeg benytter meg av i dokumentanalysen, deretter redegjør jeg for 

innholdsanalysens hovedtrekk og forklarer hvordan jeg har analysert mine dokumenter i 

henhold til disse trekkene. 
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5.1.1 Dokumentutvalg 
 

Dokumentene brukt i dokumentanalysen var overordnede styringsdokumenter som hadde en 

sentral rolle i søknadsprosessen til Politihøgskolen. Disse dokumentene nevnes 

innledningsvis og i analysen og er; veiledningsdokumentet fra NOKUT; «Veiledning om 

akkreditering av studietilbud. Veiledning til institusjoner som søker NOKUT om 

akkreditering» (NOKUT, 2017), Politihøgskolens «Søknad om akkreditering - Nordisk 

Master i Politiledelse» (Politihøgskolen, 2018b), og NOKUTs tilsynsrapport «Nordisk master 

i politiledelse (fellesgrad)» (NOKUT, 2018). Jeg har også sett på forskriftene som både 

veiledningsdokumentet fra NOKUT, Politihøgskolens søknad og NOKUTs tilsynsrapport 

forholder seg til.  

 

5.1.2 Kvalitativ innholdsanalyse 
 

Innholdsanalyse kan forstås som «en teknikk for å trekke repliserbare og valide slutninger fra 

data til kontekst» (Krippendorf, 2012, s. 21 ref. i Bratberg, 2017, s. 101). For meg er det 

viktig å vise til disse dokumentene for å sette konteksten for resten av dataen min. Hensikten 

med en slik analyse er å gjengi innholdet i tekstmaterialet. Ved siden av dette har 

innholdsanalyse ofte en ambisjon om å trekke slutninger utenfor teksten, slik som 

Krippendorf over viser til. «Den umiddelbare relasjonen mellom tekst og kontekst handler 

om tekstens opphav og tilblivelse. Innholdsanalysen skal kunne si noe distinkt om ideer, 

verdier, holdninger hos den som har forfattet teksten» (Bratberg, 2017, s. 102). Gjennom å se 

på de aktuelle dokumentene vil dette fortelle meg hva som er krav, hvordan kravene er 

oppfattet av Politihøgskolen og derom NOKUT er enig i disse oppfatningene. 

Innholdsanalysen sier derimot ingenting om hva forskeren skal se etter i teksten eller hvordan 

dette skal forstås (Bratberg, 2017). Dette passer seg bra i denne sammenheng da jeg heller 

ønsker å lese dokumentene og finne punkt som er av spesiell interesse for min oppgave og 

mitt tema. Det vil si at jeg ikke ønsker å følge en ‘oppskrift’ hvor jeg for eksempel skal finne 

antall bruk av spesifikke ord. Innholdsanalyse gir heller ikke rom for å tolke egne meninger, 

slik det gjerne gjøres i idéanalyse og diskursanalyse. Empirien skrives dermed slik 

informantene mine selv har formulert seg, uten at jeg ‘leser mellom linjene’. 
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5.2 Intervju 
 

Etter at jeg i større grad ble kjent med hvem som arbeidet i prosjektgruppen på 

Politihøgskolen og hvilken rolle de hadde i utarbeidelsen av studiet ‘Master i nordisk 

politiledelse’, ønsket jeg å intervjue dem jeg så på som ekspertene. Å bruke ekspertintervju er 

mer effektivt og det er en mer konsentrert metode å samle inn data på enn vanlig intervju 

(Bogner, Littig & Menz, 2009). Ved siden av å få raske resultater ved å bruke ekspertintervju, 

vil også resultatene, eller svarene, være gode (Bogner m.fl., 2009). Dette var et viktig punkt 

for meg da jeg ønsket å ha færre å intervjue og heller ha dypere intervju. En ulempe det 

imidlertid kan være med å ha ekspertintervju er at informantenes kunnskap kan være veldig 

spisset. Det vil si at de kan mye på et felt, men kanskje sliter med å svare på det som ligger 

rundt. Dette påvirker måten de oppfatter spørsmålene og måten de velger å svare på 

spørsmålene.  

 

Intervjuet ble gjennomført i en halvstrukturert form. Det betyr at jeg i utgangspunktet hadde 

en intervjuguide jeg kunne forholde meg til enten slavisk, dersom informantene svarte kun på 

det jeg spurte om, eller jeg kunne bruke den som en pekepinne for hvilke tema jeg ville 

innom i løpet av intervjuet. Å bruke en semistrukturert form gjorde at det i større grad var flyt 

i samtalen og temaene kom naturlig. De skrevne temaene jeg hadde bygget i utgangspunktet 

på hverandre, og det gjorde de også naturlig i samtalen da alt hang tett sammen.  

 

5.2.1 Utvalg 
 

I intervjuene mine ønsket jeg å intervjue den prosjektgruppen som hadde jobbet med 

søknaden om akkreditering av masterstudiet. Jeg så ikke behovet for å intervju hele 

prosjektgruppen, men jobbet mot å få tak i to nøkkelpersoner fra gruppen. Her ville det vært 

ideelt vært dersom jeg fikk en person fra faggruppen som jobbet primært med utformingen av 

det faglige i mastergraden, og en fagperson som primært jobbet med utformingen av 

læringsutbyttebeskrivelser. Utvalget jeg endte opp med var to nøkkelpersoner fra 

prosjektgruppen. Den ene informanten min hadde faglig ansvar for det største emnet i studiet 

og informanten hadde, i samsvar med andre, ansvar for å utforme læringsutbyttebeskrivelser 

på emnenivå. Den andre informanten min hadde ansvar for å skrive 

læringsutbyttebeskrivelser for hele studiet. Bakgrunnen for informantene mine er ulik og de 
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vil derfor også oppfatte spørsmålene mine på ulike måter. Den ene informanten min har 

bakgrunn i ordenstjeneste, utrykningspolitiet, PST, Justisdepartementet og faglig bakgrunn i 

politiet, juss, statsvitenskap, pedagogikk og ledelse og styring. Den andre informanten har 

vært professor i organisasjon og ledelse ved et universitet i nesten 40 år. Informanten har 

også ved tidligere tilfeller jobbet med prosjekter som har vært i samarbeid med CBS. På 

denne måten hadde informanten også kjennskap til det danske systemet.   

 

På grunnlag av kompleksiteten til masterstudiet fra Politihøgskolen, var det også nødvendig 

for meg å forstå forholdet til universitetene/høgskolene som samarbeidet om 

fellesprogrammet. Dette er interessant for å se Politihøgskolens utforming av 

læringsutbyttebeskrivelser på programnivå. Hvert emne har egne læringsutbyttebeskrivelser 

og de som tilbyr emnene er i dette tilfellet de som har ansvar for å lage disse beskrivelsene. 

Informantene antas å ha innsikt i hvordan samarbeidet fungerer og om/eller dette samarbeidet 

påvirker hvordan utformingen av læringsutbyttebeskrivelsene skjer. Utvalget vil i dette 

prosjektet være anonymt, da det i denne oppgaven ikke har noen hensikt i å navngi dem. 

 

5.2.2 Utvikling av intervjuguide 
 

I utformingen av intervjuguiden valgte jeg å utarbeide en intervjuguide som jeg benyttet for 

de to informantene. Utformingen av den faglige delen i studiet og utformingen av 

læringsutbyttebeskrivelser, og det å forholde seg til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, er 

prinsipper/arbeid som går på tvers av hverandre. Dermed bestemte jeg meg for å utforme en 

intervjuguide som ville være dekkende for begge informantene, uten at det skulle gå på 

bekostning av informasjonen jeg kunne få. Avhengig av hvem jeg intervjuer ville jeg brukt 

den samme intervjuguiden, men jeg ville gjerne spurt flere oppfølgingsspørsmål og bedt dem 

gå dypere inn på tema jeg vet de har arbeidet mye med. Jeg tenkte forskjellen mellom 

informantene var at de ville kunne svare mer utdypende på de ulike delene.  

 

Jeg fokuserte på forskningsspørsmålet; Hvordan fremtrer læringsutbytte som et pedagogisk 

verktøy og et styringsredskap i arbeidet med etablering av et nytt masterstudium? i intervjuet. 

For å forsikre meg om at jeg dekker de områdene som var viktige for meg, delte jeg opp 

spørsmålene mine i tema. Jeg startet med noen bakgrunnspørsmål om informantene og 

prosjektgruppen. Videre stilte jeg spørsmål om det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og 
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læringsutbyttebeskrivelser. Jeg ønsket å få informasjon om deres tilnærming til rettslige 

dokumenter og hvordan de forholdt seg til disse i arbeidet sitt. Avslutningsvis ønsket jeg å 

vite mer om arbeidet med NOKUT.  Jeg viser til intervjuguiden i vedlegg 2.  

 

Jeg hadde en viss forståelse av hvilke dokumenter som var sentrale i søknadsprosessen. Disse 

henvises til i søknaden og er tilgjengelige i NOKUTs offentlige journal. I intervjuet ønsket 

jeg å vite hvilke dokumenter som var spesielt viktige for hele søknadsprosessen og hva de har 

fokusert på i disse dokumentene. Dette har vært både forskrifter, brev fra 

Kunnskapsdepartementet og veiledning fra NOKUT.  

 

5.2.3 Opptak og transkribering 
 

Det ble tatt opptak av intervjuene etter samtykke fra begge informantene. Det ble imidlertid 

fastslått at selv om det ble brukt opptak, kom ikke jeg til å bruke deres navn verken i 

oppgaven eller i transkriberingen. Universitetet i Oslo (UiO) har utstyr som kan lånes og som 

er sikret slik at data ikke kan hentes opp igjen fra opptakene etter at de er slettet. Det ble på 

forhånd laget en datahåndteringsplan med UiO sin egen mal hvor jeg forklarer at dataen kun 

lagres på et sikkert område på UiOs egne datamaskiner, som kun jeg har tilgang til. Når 

prosjektet er avsluttet vil datamaterialet slettes på en sikker måte. Transkriberingen ble gjort 

på UiO sine datamaskiner i programmet InqScribe. Det ble ikke gjort noen endringer i 

transkriberingen for å tilpasse analysedelen. Analysearbeidet gjorde jeg etter transkriberingen 

var ferdig, for å ikke gjøre noen feil og ikke kompromittere datamaterialet. Transkriberingen 

er dermed akkurat det som ble sagt i intervjuet, utenom navn.  

 

5.2.4 Tematisk analyse av intervju 
 

Jeg bygger analysen min på teksten Using thematic analysis in psychology av Braun og 

Clarke (2006). Både hvordan å kode og lage tema for kodingen av data er hentet fra denne 

teksten. For å analysere dataen skal jeg bruke en tematisk analyse. Dette fordi en tematisk 

analyse identifiserer, analyserer og rapporterer mønster eller tema innenfor dataen (Braune & 

Clarke, 2006). Selv om tematisk analyse er en analyse som ofte brukes, er det ingen 

bestemmelser for hva en tematisk analyse er og hvordan den skal brukes. Det som derimot 

ofte forbindes med en slik analyse er fleksibilitet. Braune og Clarke (2006, s. 78) 



 45 

argumenterer også for at «thematic analysis should be seen as a foundational method for 

qualitative analysis” og er en av begrunnelsene for hvorfor jeg velger å bruke den. 

 

Et tema fanger opp hva som er viktig i dataen i forskningsspørsmålet og representerer en 

form for mønster som går igjen i dataen. Hva som kan kategoriseres som et tema, og hvor 

ofte en kode må oppstå for at det skal være et tema er det i kvalitativ analyse ingen faste svar. 

Det vil si at forskerens dømmekraft er nødvendig når tema skal fastslås (Braune & Clarke, 

2006). Det er videre flere bestemmelser jeg har måtte gjøre før kodingen og før jeg laget 

tema. Jeg skal gjøre en induktiv tematisk analyse, som vil si at temaene jeg lager vil være 

sterkt koblet opp mot hele settet med data. Induktiv analyse er derfor en prosess hvor data 

kodes uten en forhåndstanke om at det skal passe inn med tema som allerede er laget. Det 

som imidlertid vil være en påvirkningsfaktor i kodingen og tematiseringen, er forskerens 

teoretiske bestemmelser. Videre bruker jeg en semantisk tilnærming som vil si at jeg lager 

tema til den dataen jeg har (Braune & Clarke, 2006). 

 

Intervjuene mine ble begge tatt opp med båndopptak, og intervjuene ble transkribert før jeg 

kunne bearbeide dataene. Analysen er videre delt opp i faser. Fase 1: For å lager koder og 

tema er det ifølge Braune og Clarke (2006) viktig å bli godt kjent med dataen. Det vil si å 

lese data, gjerne flere ganger, og lete etter mening og mønster. Allerede nå er det lurt å notere 

seg koder og tema som en vil komme tilbake til. Fase 2: Nå er det på tide å lage koder som 

vil være av interesse for analysen. Rådata organiseres til koder som er meningsfulle for 

analysen. Fase 3: Når all rådata har blitt om til koder skal disse sorteres til tema. Dette er 

delen hvor forskerens tolkning vil spille en rolle. Fase 4: I denne fasen vil det være enkelt å 

se om kodene passer med temaene og om temaene er riktige i forhold til kodene. Det kan 

hende to tema kan settes sammen til ett tema eller at ett tema må deles opp i flere. Fase 5: På 

dette tidspunktet defineres temaene som er valgt for analysen, altså hva ‘essensen’ av 

temaene er. Fase 6: Til slutt er det produksjonen av selve rapporten. Det vil si å presentere, 

ofte komplisert data, på en slik måte som overbeviser leseren om verdien og gyldigheten av 

analysen.  
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5.3 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhet  
 

Reliabilitet har med forskningsfunnenes konsistens å gjøre (Kvale, 1997). Det knytter seg til 

spørsmålet om resultatene er repeterbare og konsistente. Dette spørsmålet er knyttet tett opp 

til særlig kvantitativ forskning. Det handler altså om hvordan dataen er samlet inn, hvilke 

data som er samlet inn og hvordan dataen brukes (Bryman, 2008). Reliabiliteten kan i stor 

grad svekkes dersom det stilles ledende spørsmål (Kvale, 1997). I intervjuene var det dermed 

viktig for meg å ikke stille spørsmålene på en ledende måte. Dette kan til tider være 

utfordrende da det er viktig å holde informanten innenfor visse rammer. Det var for eksempel 

jeg som brukte begrepet ‘rettsliggjøring’ fordi det ikke var et begrep noen av informantene 

pleide å bruke eller hadde et forhold til.  

 

Når validitet skal sikres, handler det ifølge Kvale (1997) om sannhet og kunnskap. «Et valid 

argument er et fornuftig, velfundert, berettiget, sterkt og overbevisende argument» (Kvale, 

1997, s. 165). For meg var det viktig å presentere konteksten til læringsutbytte for å gi leseren 

en forståelse av sammenhengen og hvor begrepet kom fra. Videre var det viktig for meg å 

presentere relevant forskning, og forskning som har vært viktig innenfor feltet, for å i størst 

mulig grad kartlegge relevant forskning. Det har også vært viktig for meg å presentere 

funnene mine uavhengig av problemstillingen min og forskningsspørsmålet mitt, slik at disse 

ikke ble farget av egne ønsker rundt å få svar på mine spørsmål. 

 Disse punktene har vært avgjørende for å validere diskusjonskapittelet mitt.   

 

Generaliserbarhet er et begrep Kvale (1997) bruker. I denne sammenheng passer det seg å 

bruke det litt mer spesifikke begrepet, naturalistisk generalisering. Den typen 

generaliseringen baserer seg på personlige erfaringer. «Den hviler på stilltiende kunnskaper 

om hvordan ting er, og gir forventninger heller enn formelle forutsigelser» (Kvale, 1997, s. 

161). Om informasjonen er generaliserbar har altså mye å si for hvem som intervjues og om 

deres opplevelser oppfattes som sannheter. I mitt tilfelle vil jeg ikke eksplisitt si om 

informasjonen er generaliserbar eller ikke da det er flere faktorer som må være på plass for å 

vurdere dets generaliserbarhet. Det kan tenke seg at mennesker i like stillinger og som møter 

på like problemstillinger kan forholde seg til denne informasjonen. Å forholde seg til 

kvalifikasjonsrammeverket er slik som det nevnes flere ganger, forskriftsfestet og det er ikke 
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mulig å unngå det. På dette området kan det tenkes å finne overførbar og generaliserbar 

informasjon.  

 

5.4 Etiske refleksjoner 
 

Når informanter brukes i et forskningsprosjekt er det muligens ekstra viktig å ha noen etiske 

refleksjoner rundt hvordan informantene behandles, alt fra første kontakt med informantene, 

til at identiteten beskyttes dersom det er avtalt, intervjusituasjonen, transkriberingen og 

oppbevaringen av både rådata og transkribering, fremstilling mm. Det er også et viktig punkt 

å henvise riktig slik at det klart vises når arbeid gjort av andre brukes. Jeg vil her presentere 

noen etiske refleksjoner rundt dette. Jeg vil først presentere mitt forhold til både NOKUT og 

Politihøgskolen. 

 

Jeg har både vært i praksis på Politihøgskolen og hatt en stilling ved høgskolen. Jeg har ikke 

gjennom noe arbeid hatt kontakt med informantene mine før prosjektet. Jeg var også i kontakt 

med NOKUT før prosjektet mitt startet for å få ideer om hva jeg kunne skrive om. Det var 

her jeg fikk ideen om å skrive om læringsutbyttebeskrivelser. NOKUT hadde en annen 

retning de ville gå, og jeg en annen, så det endte med å være den eneste kontakten, bortsett 

fra noe mail, jeg hadde med dem. Jeg viser til dette for å si at jeg er bevisst over kontakten 

jeg har hatt, men at jeg ikke har latt det påvirke forskningen min.   

 

Før prosjektet startet var jeg i en posisjon hvor jeg arbeidet på Politihøgskolen og hadde 

tilgang til alle ansattes epostadresser. Jeg valgte imidlertid å ikke kontakte informantene mine 

direkte, og gikk gjennom avdelingslederen, som tok kontakt med informantene og gjorde det 

klart at dersom noen var interesserte så kunne de ta kontakt med meg. Jeg sendte med 

samtykkeerklæring hvor jeg forklarer hva jeg ønsker å gjøre i prosjektet. Dette har imidlertid 

i senere tid blitt endret, men endringene har ikke påvirket informantenes rettigheter. Fra 

avdelingsleder fikk jeg kontaktinformasjonen til min første informant. Min andre informant 

fant jeg gjennom offentlige dokumenter og jeg tok direkte kontakt med informanten, gjennom 

UiO sin egen epost. Jeg har i senere tid slettet disse så det ikke skal være mulig å finne 

tilbake til informanten.  
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Når det gjelder transkribering og oppbevaring av data lagde jeg i forkant av intervjuene en 

datahåndteringsplan. I planen har jeg skrevet hva jeg skal gjøre før datainnsamlingen, ved å 

skrive samtykkeskjema, med informasjon informanten trenger i forhold til innsamlingens 

formål, bruk og fremstilling. Jeg forklarer hvordan jeg oppbevarer personopplysninger og at 

lydopptak kun oppbevares på UiO sine datamaskiner i ‘M-området’, som er et sikkert 

område. Mens transkriberingen pågikk ble datamaterialet lagret kun her, og det vil slettes på 

en forsvarlig måte ved prosjektets avslutning. Prosjektet er meldt inn og godkjent av NSD og 

der er det også opplyst at datamaterialet slettes til en dato.  

 

I ettertid har jeg sendt tilbake oppgaven min til informantene mine slik at jeg kan rette opp 

eventuelle feiltolkninger gjort fra min side, eller dersom de opplever at det jeg har skrevet 

ikke samsvarer med det de har ment, eller om de ønsker å trekke utsagnene sine.  

 

Gjennom hele oppgaven har jeg brukt referanser der jeg har brukt informasjon eller forskning 

gjort av andre. Jeg har gjort det klart når det har vært mine meninger, skildringer og 

antagelser, slik at andres arbeid ikke skal oppfattes som mitt.  

 

5.5 Oppsummering 
 

I dette kapittelet har jeg presentert valg av metode og valg jeg har tatt som har vært 

avgjørende for hvordan oppgaven har endt opp med å se ut. Jeg presenterer først 

dokumentanalysen, dokumentutvalget og metoden jeg brukte for å analysere de utvalgte 

dokumentene. Videre presenterer jeg min andre datakilde, intervju, utvalget mitt, utviklingen 

av intervjuguiden, opptaket og transkriberingen og jeg presenterer metoden jeg brukte for å 

kode intervjuene mine. Avslutningsvis ser jeg på reliabiliteten, validiteten og 

generaliserbarheten ved oppgaven og noen etiske refleksjoner.  



 49 

6 Empiri: analyse av søknad og intervjuene 
 

Søknaden om akkreditering av studiet ‘Master i nordisk politiledelse’ er skrevet og utformet 

av en prosjektgruppe. I denne prosjektgruppen hadde alle ulike arbeidsoppgaver, selv om 

flere av disse oppgavene gikk på tvers av hverandre. Alle delene av søknaden henger sammen 

med hverandre og det legger dermed opp for et tett samarbeid mellom de ulike delene. Noen 

har forholdt seg til å skrive selve søknaden, noen har sett på de pedagogiske aspektene ved 

studiet, noen har jobbet med det faglige som skal inn i emnene, noen har skrevet 

læringsutbyttebeskrivelser på programnivå, andre har skrevet dem på emnenivå og noen har 

hatt overordnet ansvar for at alle disse delene henger sammen og utgjør en god helhet.  

 

Presentasjonen av funnene vil presenteres todelt. Først vil jeg presentere noen funn gjort i 

forbindelse med dokumentanalysen av fire nøkkeldokumenter i Politihøgskolens 

søknadsprosess, fra de begynte med søknaden til de fikk den godkjent av NOKUT. Jeg 

presenterer kort veiledningsdokumentet fra NOKUT, søknaden til Politihøgskolen, før jeg 

mer detaljert viser til bemerkelser gjort av NOKUT i Politihøgskolens søknad da disse er 

spesielt interessante for min oppgave. Jeg viser også til kommentarene fra Politihøgskolen til 

NOKUTs tilsynsrapport og til studieplanen for masterprogrammet slik det ser ut i dag.  

 

Etter presentasjonen av funnene i dokumentene vil jeg presentere funnene fra informantene 

mine. Informant 1 som har jobbet med den faglige delen som Politihøgskolen har ansvar for, 

og utarbeidelsen av læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå. Deretter vil jeg presentere 

funnene av Informant 2 som i hovedsak har hatt ansvar for å skrive søknaden og skrive 

læringsutbyttebeskrivelsene på programnivå. Jeg skiller mellom informantene ved å referere 

til «informant (1)» og «informant (2)». Funnene presenteres separat fordi informantene 

representerer to forskjellige synspunkt. Hvor for eksempel den ene informanten forteller om 

styringsaspektet og hvordan det påvirker informantens arbeid med å skrive 

læringsutbyttebeskrivelsene og styring i undervisning, så forteller den andre informanten om 

styring som et generelt begrep og hvordan ledelsen kan ta i bruk verktøy for styring. 

Avslutningsvis vil jeg oppsummere hovedpoengene til begge informantene for å gi en 

oversikt. Funnene er delt opp i aktuelle tema for de ulike informantene. Under vises tabell for 

hvordan de ulike temaene er delt inn. Data som presenteres er uavhengig av 

problemstillingen.  
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6.1 Dokumentanalyse 
 

Dokumentene knyttet til prosessen om å akkreditere studium forteller hva 

utdanningsinstitusjonene må forholde seg til. Veiledningsdokumentet fra NOKUT, søknaden 

fra Politihøgskolen, svaret fra NOKUT til Politihøgskolen og brevet fra Politihøgskolen til 

NOKUT med endringer i søknaden, forteller også om hvordan det er å forholde seg til kravet 

om læringsutbyttebeskrivelser, hvordan disse kravene forstås og prøves løst, hvordan 

NOKUT vurderer disse løsningsforslagene og hvordan Politihøgskolen vurderer NOKUTs 

vurderinger. Det vil være spesielt interessant å vise til bemerkelsene gjort av NOKUTs 

sakkyndige i søknaden til Politihøgskolen og punktene de sakkyndige ikke har oppfattet som 

tilfredsstillende i forhold til kravene. Det er disse punkt jeg vil ha med i analysen min, og i 

diskusjonskapittelet, kapittel 7.0.   

 

6.1.1 Veiledning om akkreditering av studietilbud 
 

Dokumentet ‘Veiledning om akkreditering av studietilbud. Veiledning til institusjoner som 

søker NOKUT om akkreditering’ inneholder krav og beskrivelser av hva institusjonene må 

gjøre rede for og dokumentere for at NOKUT skal vurdere søknaden (NOKUT, 2017). 

Akkreditering av studietilbud er regulert gjennom sentrale lover og forskrifter: Lov om 

universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), Forskrift om kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) og 

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften). 

Dokumentet presenterer de ulike reguleringene men dokumentet i sin helhet fokuserer i større 

grad på studietilsynsforskriften som omhandler § 2-1 til 2-5. I tillegg vises det til § 3-2 i 

studiekvalitetsforskriften. Disse forskriftene utgjør veiledningsdokumentet. 

Veiledningsdokumentet inneholder 44 sider med informasjon til institusjonene, beskrivelser 

og forklaringer for hva som kreves i de ulike delene. For eksempel så kreves det at 

institusjonene skriver læringsutbyttebeskrivelser fordelt på kunnskap, ferdighet og generell 

kompetanse både på programnivå og emnenivå. På slutten av dokumentet beskrives 

søknadsprosessen i NOKUT. Dette er fordelt i to deler, hvor den ene omhandler hva som 

skjer ved en positiv vurdering, altså at institusjonen får akkreditering. Den andre er en 

negativ vurdering og det forklares hvilke kriterier som ikke er nådd.  
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6.1.2 Søknad om akkreditering - Nordisk Master i Politiledelse 
 

Søknaden ‘Søknad om akkreditering. Nordisk Master i Politiledelse’ viser til de aktuelle 

forskriftene og rammeplanene de forholder seg til i søknaden. Det står også at de aktivt 

bruker veiledningsdokumentet fra NOKUT. Søknaden er bygget opp slik at den svarer på 

ønskene fra veiledningsdokumentet til NOKUT. Alt fra generelle krav som å forholde seg til 

universitet- og høyskoleloven, ha et godt faglig miljø, til spesifikke krav om 

læringsutbyttebeskrivelser, forsøker Politihøgskolen å møte i sin søknad. Søknaden er et 

omfattende dokument på 101 sider og 13 vedlegger kommer i tillegg. Den er delt inn i fem 

kapitler. Det begynner med en innledning som sier noe om studiet, noe om Politihøgskolen, 

program som tilbys og antallet studenter på ulike program, studiefagets profil og 

institusjonens begrunnelse for å søke om akkreditering. Kapittel to sier noe om aktuelle 

forskrifter og rekruttering av studenter. Kapittel tre handler om læringsutbytte, studiets navn, 

studiets relevans for studier og arbeidsliv, innhold og oppbygning og undervisnings-, lærings- 

og vurderingsformer, internasjonalisering m.m. Kapittel fire omhandler i størst grad 

fagmiljøet på Politihøgskolen. Kapittel fem handler om utviklingen av et felles nordisk 

masterprogram i politiledelse. Vedleggene er for eksempel studieplanen, rammeavtalen 

mellom Politihøgskolen, CBS og LU, og dokumentasjoner på akkreditering fra CBS og LU 

(Politihøgskolen, 2018b). Jeg har i min analyse forholdt meg til kapittel tre, da 

læringsutbyttebeskrivelsene står i dette kapittelet. 

 

Læringsutbyttebeskrivelser skrevet for hele programmet, under Kunnskap er skrevet med fire 

beskrivelser. K1, K2, K3 og K4 representerer disse beskrivelsene. Under Ferdigheter 

representerer F1, F2, F3 og F4 beskrivelsene. Det samme gjelder for Generell kompetanse, 

her representerer G1, G2, G3, G4 og G5 beskrivelsene. I søknaden forklares også alle 

beskrivelsene for hvorfor de er skrevet slik de er skrevet (Politihøgskolen, 2018b).  

 

6.1.3 NOKUTs svar på søknad og Politihøgskolens kommentarer 
 

I NOKUTs svar på søknaden til Politihøgskolen går de systematisk gjennom søknaden og 

vurderer i hvor stor grad søknaden tilfredsstiller kravene fra veiledningsdokumentet til 

NOKUT. Dokumentet er på 34 sider hvor kommentarene er på 20 sider. I dokumentet skriver 

NOKUT hva Politihøgskolen burde forandre på, og hva de må forandre for å få godkjenning. 
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De neste sidene er Politihøgskolens kommentarer og NOKUTs reviderte avgjørelse og 

NOKUTs tilleggsvurdering. Det er flere punkter Politihøgskolen får godkjent, men de 

punktene som er spesielt interessante for meg, er de punktene NOKUT kommenterer eller 

markerer som ikke utfyllende. Et eksempel på dette er under § 2-1 (2) Informasjon om 

studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og progresjon, samt 

muligheter for studentutveksling (NOKUT, 2018). Her har Politihøgskolen fått beskjed av 

NOKUT om å enten formulere læringsutbyttebeskrivelser på generell kompetanse på 

emnenivå, eller redegjøre for hvorfor generell kompetanse ikke er inkludert i emneplanene 

(NOKUT, 2018).  

 

I punkt § 2-2 (1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn 

(Studietilsynsforskriften, 2018), får Politihøgskolen noen bemerkelser av NOKUTs 

sakkyndige. Her mener de sakkyndige at K3 og K4 (læringsutbyttebeskrivelse nummer 3 og 

4 under kunnskap) ikke er skrevet på riktig nivå i forhold til det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket. I søknaden sto det under ‘kunnskap’ at studentene har etter 

gjennomført masterutdanning: 

 

• K3: «innsikt i hvordan kunnskap om ledelse kan anvendes i forbindelse med nye 

utfordringer knyttet til videreutvikling av justisetaten både i operativ og strategisk 

retning» (Politihøgskolen, 2018b, s. 18). 

• K4: «innsikt i hvordan faglige problemstillinger kan analyseres med utgangspunkt i 

ledelsesteori og teoriens betydning for politiets evne til bekjemping og forebygging av 

kriminalitet» (Politihøgskolen, 2018b, s. 18).  

 

NOKUTs sakkyndige mener beskrivelsene er skrevet på nivå 6, og skal være på nivå 7, 

ettersom det er snakk om et masterstudium. Disse beskrivelsene er endret til;  

 

• K3: «anvende sine kunnskaper i forbindelse med nye utfordringer knyttet til 

videreutvikling av politietaten og justissektoren» (Politihøgskolen, 2018, 16. oktober, 

s. 5). 

• K4: «analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i ledelsesteori i bred 

forstand, og teoriens relevans for politiets evne til å bekjempe og forebygge 
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kriminalitet, herunder å sikre at idømt straff gjennomføres på en måte som motvirker 

nye straffbare handlinger» (Politihøgskolen, 2018, 16. oktober, s. 5).  

 

Begrepet «anvende» brukes i NKR både på et lavere nivå og masternivå under ‘kunnskap’. 

Det brukes også under ‘ferdigheter’ på masternivå og lavere nivå. Også under ‘generell 

kompetanse’ brukes begrepet på masternivå og lavere nivå. Begrepet «analysere» finnes i 

NKR kun under ‘kunnskap’ og ‘generell kompetanse’ på masternivå. Under ‘ferdigheter’ er 

begrepet oppført på masternivå og lavere nivå (Kunnskapsdepartementet, 2011).  

 

I § 3-2 (1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig 

bredde (NOKUT, 2018) mener de sakkyndige fra NOKUT at Politihøgskolen må tydeliggjøre 

faglig bredde i emnet, «tydeliggjøre et perspektiv på kvalitetsstyring i offentlig forvaltning i 

Politiledelse i et helhetlig perspektiv» og «redegjøre for hvordan studietilbudet skal ivareta 

og imøtekomme at studiet er rettet mot ledere fra hele justissektoren» (NOKUT, 2018, s. 13). 

I denne delen av søknaden mener NOKUTs sakkyndige at formuleringene for generell 

kompetanse på programnivå må omformuleres, da de mener de knyttes for spesifikt til en 

politifaglig kontekst. De blir også igjen bedt om enten å skrive utbyttebeskrivelser for 

generell kompetanse på emnenivå, eller å redegjøre for hvorfor dette ikke er nødvendig å ha 

med på emnenivå (NOKUT, 2018). Beskrivelsen før den ble endret het; 

 

• «analysere etiske problemstillinger innenfor politiet både ut fra et faglig, et 

yrkesmessig og et forskningsmessig perspektiv» (Politihøgskolen, 2018, 16. oktober, 

s. 4). 

 

Beskrivelsen ble endret til; 

 

• «analysere etiske problemstillinger knyttet til politiledelse både ut fra et faglig, et 

yrkesmessig og et forskningsmessig perspektiv» (Politihøgskolen, 2018, 16. oktober, 

s. 4). 

 

Igjen er NOKUT inne på begrepsbruken og dette vil jeg diskutere mer i diskusjonskapittelet i 

delkapittel 7.2.6, da jeg ønsker å vise til informantenes forklaring og argument.  
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6.2 Intervju  
 

Videre presenterer jeg empirien fra intervjuene mine. Jeg presenterer først søknadsprosessen 

og deretter presenterer jeg temaene som viser hvordan jeg ønsker å presentere funnene mine. 

Temaene er noe ulike hos informantene. Dette fordi de representerer hva informantene selv 

har lagt fokus på i intervjuene.  

 

6.2.1 Søknadsprosess 
 

Arbeidet med søknaden startet i januar 2016 og var ferdig og godkjent i november 2018. Når 

det formelle var på plass begynte de å lage en mal for søknaden og skrive inn i malen. Midt i 

prosessen ble veiledningen fra NOKUT forandret og de måtte dermed forholde seg til den 

nye veiledningen. I første omgang var planen å sende søknaden i utgangen av mars 2017, 

med da trakk Copenhagen Business School (CBS) seg fra avtalen. De mente det var et for lite 

faglig avtrykk fra CBS og at reglene i Norge er andre fra det danske utdanningsministeriet, 

som de må følge. På grunnlag av at dette ikke lengre kunne være en fellesgrad, måtte 

Politihøgskolen avklare med Kunnskapsdepartementet hvilke retningslinjer de skulle følge i 

søknaden. Det ble bestemt av Kunnskapsdepartementet at Politihøgskolen kunne søke med de 

samme vilkårene for en fellesgrad, uten at det skal være en fellesgrad. Nå skulle det være et 

fellesprogram hvor Politihøgskolen skulle ha faglig ansvar for studiet og både CBS og 

Linnéuniversitetet (LU) skulle være underleverandører av til sammen fire emner. 

Organisatorisk forble det likt som tidligere. Det var en styringsgruppe øverst, ledet av 

avdelingsleder på etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen, og representanter fra CBS 

og LU. Under denne var det et programstyre bestående av tre faglig ansatte; én fra 

Politihøgskolen, én fra CBS og én fra LU. Under programstyre er de emneansvarlige. 

Informant 1 er emneansvarlig for det største emnet ‘Politiledelse i et helhetlig perspektiv’.  

 

 

 

 

 

 



 55 

6.3 Tema 
 

 Tema 

Informant 1 Forholdet til dokumentet ‘Det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket’ 

 Rettsliggjøringen 

 Læringsutbyttebeskrivelser i undervisningssituasjoner 

 Studieplanarbeid 

 Styring av læringsutbyttebeskrivelser 

 Mål- og resultatstyring 

Informant 2  

 Veiledning fra NOKUT 

 Skrive læringsutbyttebeskrivelser 

 Mål- og resultatstyring - læringsutbyttebeskrivelser 

 Rettsliggjøringen 

Tabell 1: Tema fra informasjon av informanter. Forfatterens egen konstruksjon basert på koding fra intervju. 

 
 

6.4 Informant 1 
 
6.4.1 Forholdet til dokumentet ‘Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket’ 
 
Når en skal skrive søknad om å akkreditere studier er det enkelte dokumenter en må forholde 

seg til. En av disse dokumentene er det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Det å forholde 

seg til rammeverket har ifølge Informant 1 ført til at bevisstheten, eller presisjonsnivået hos 

dem som har laget studiet, har vært høyere på grunn av det. Det er imidlertid ikke slik at 

arbeidsprosessen begynner med kvalifikasjonsrammeverket og det å skrive 

læringsutbyttebeskrivelsene kommer i neste fase. Forholdet til rammeverket hadde ifølge 

informanten to hovedfaktorer: (1) skrive beskrivelsene på masternivå og (2) innhente 

kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Informanten mener kvaliteten i større grad 

kan beholdes eller sikres på denne måten. Det kan også være utfordringer å måtte forholde 

seg til et slikt rammeverk med en klar ‘oppskrift’.  
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Kvalitetsrammeverket og læringsutbyttebeskrivelser kan kanskje ha en for 

instrumentell form og at det er en rigiditet rundt det som ikke nødvendigvis føles av 

praktisk undervisning, av læringsarbeid. At det er en viss avstand mellom kart og 

terreng her. (Informant 1). 

 

Selv om en kan føle at rammeverket kan få en for instrumentell form, forteller informanten at 

det ikke er krevende å forholde seg til kvalifikasjonsrammeverket, det er heller selve 

prosessen med å skrive læringsutbyttebeskrivelsene som er krevende. Det er generelt høy 

bevissthet knyttet til kvalifikasjonsrammeverket ved Politihøgskolen. Det kommer av at det 

er en ganske fersk høgskole. Kvalifikasjonsrammeverket er viktig for å gi retning for hvordan 

en skal skrive læringsutbyttebeskrivelsene.  

 

Det handler om å få rett nivå på det i forhold til de ulike utdanningsnivåene som vi har 

i Norge, men også kunne sammenholde norske utdanninger, eller deler av norske 

utdanninger mot tilsvarende utenlandske. Det står i forhold til det europeiske 

kvalifikasjonsrammeverket også. (Informant 1). 

 
 
 
6.4.2 Rettsliggjøringen 
 
«For det første så synes jeg at rettsliggjøring er litt fremmed begrep for meg knyttet til dette 

her». Det er imidlertid, ifølge informanten, mye pedagogisk kompetanse på Politihøgskolen 

som kjenner regelverket og vet hvordan man skal forholde seg til disse, og eventuelle 

endringer. Informanten forteller at det gjennom hele prosessen har vært en ganske høy 

bevissthet på hvilke regelverk de må forholde seg til, og hvordan de skal forholde seg til 

disse.  

 

Jeg vil tro at der hvor man må søke NOKUT godkjenning, så legger man mer vekt på 

reglement, enn kanskje ved et universitet hvor man har selvakkrediteringsfullmakt.  

Det vet jeg ikke, men jeg tenker at det er en mulig tanke å sette frem. (Informant 1). 
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6.4.3 Læringsutbyttebeskrivelser i undervisningssituasjoner 
 

Det kan ifølge informanten ofte være en avstand fra de enkelte konkrete 

læringsutbyttebeskrivelsene, og det som foregår i et klasserom. Selv sier informant 1 at 

vedkommende ikke forholder seg til beskrivelsene i egen undervisning. Informanten viser til 

at det er viktig å tenke på at undervisere også har ulike læringsstiler. Noen er gode til å se 

ferdigheter, mens andre i større grad fokuserer på studentenes kunnskap. «Jeg synes det er 

styrende gjennom hele arbeidet, altså faktisk fram til opplegget som skal lages, men ikke i 

undervisningen. Det blir en form for distanse i selve undervisningssituasjonen».  

 

6.4.4 Studieplanarbeidet 
 

I studieplanarbeidet fulgte arbeidsgruppen, ifølge informanten, de regelverkene og 

rammeverkene som har vært gjeldende til enhver tid. Pedagogene på Politihøgskolen har hatt 

ekspertkunnskap på studieplanarbeid og kvalifikasjonsrammeverk. Det er dermed ulike 

kompetanser som har møttes i dette arbeidet. Sett i forhold til å utarbeide en studieplan som 

tilfredsstiller de kravene som er, er det nødvendig med et slikt samarbeid. Informanten sier 

videre at selv om man har vært helt avhengig av å ha en pedagog som er ekspert på dette 

området, har pedagogene kanskje hatt en litt for instrumentell tilnærming. Kanskje en litt 

virkelighetsfjern tilnærming også. «Det er ganske utfordrende – hvilken virkelighet som er 

den viktigste» (Informant 1). 

 

Noen ganger er det flere av oss som har blitt ganske frustrerte over det. Ikke fordi vi 

ikke har makten selv, men fordi vi diskuterer med ulike bakgrunner. Jeg kan en del 

om organisasjon og ledelse, og gitt min bakgrunn kan jeg mer av det enn pedagogen, 

det skulle bare mangle, men likevel vil det i mange sammenhenger være pedagogens 

vurderinger som kommer med. Men det har jo stort sett alltid endt opp med noe som 

er bra og noe som har blitt godkjent. (Informant 1). 
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6.4.5 Styring av læringsutbyttebeskrivelser 
 

Det med nivå og det at vi bruker de tre hovedbegrepene; kunnskap, ferdighet og 

generell kompetanse, det har vært førende. Det kommer til uttrykk selvsagt i både 

studieplanen i seg selv, men også i søknaden til NOKUT. Det vil også være styrende 

for den operasjonaliseringen av utdanningen. Sånn sett så er det gjennomgående 

styring for utdanningen. (Informant 1).  

 

På grunnlag av at det er styrende er det også ifølge informanten krevende å skrive 

læringsutbyttebeskrivelsene. Det er krevende å skille mellom begrepene og det blir en slags 

øvelse hvor en lærer seg å bruke noen verb som gjør det slik at det blir et skille mellom dem. 

Det er ikke nødvendigvis så lett i en læringssituasjon å skille mellom de tre elementene.  

 

Jeg oppfatter det som ganske styrende fordi at jeg ser, slik jeg prøver å vise deg, det er 

en linje her med temaer. Hva er planen til en studieplan? Da konkretiseres den i 

henhold til de kravene som er. Det kommer også igjen i søknaden, men med mer 

detaljer og større omfang. Når vi skal operasjonalisere dette, jeg kaller denne fasen vi 

er i nå ‘studieplan til masterprogram’, vil emnebeskrivelser og de tre elementene være 

førende og sørge for at de blir ivaretatt i læringsarenaen eller utdanningen. Jeg vil si at 

emnebeskrivelser og læringsutbyttebeskrivelser er styrende for arbeidet mitt i alle 

faser. (Informant 1).  

 

Informanten forteller at det er styrende og hvorfor det er styrende. Informanten forteller 

videre at det er bra at det er styrende fordi det skjerper kvaliteten og målrettingen på 

utdanningen.  

 

6.4.6 Mål- og resultatstyring 
 

Informanten velger å sammenligne kvalitetsarbeidet med utdanning, med mål- og 

resultatstyring og begrunner det med at det er noe av den samme tankegangen.  

 

Det er noe med å bruke ressurser på en fornuftig måte og målerette innsats for å få til 

en form for resultat. Læringsutbytte i den ene og fornuftig bruk av ressurser, god 
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polititjeneste, god undervisning, god helsetjeneste. Jeg er skeptisk til hvor godt det 

faktisk virker både med hensyn til undervisningsplanlegging og kvalitetssikring og 

også i forhold til mål- og resultatstyring. Det er visse ting det er lett å måle med 

målebånd, andre ting som i seg selv er viktig, for eksempel dannelse, er ikke lett å 

måle. Man lager et slags system for å sikre kvalitet, og så er det ikke sikkert at man 

gjør det. Det er forskjeller hvor tett det er på den læringen man legger opp til og det 

som står i studieplanen. Det er et sånt utsagn jeg har hørt her og det har kommet fra 

pedagoger, med et smil, at det ikke er den studieplanen som ikke kan tilpasses min 

undervisning. Det er en liten vitsing på det (Informant1).  

 

 

6.5 Informant 2 
 

6.5.1 Veiledning fra NOKUT 
 

De fleste som skriver søknader forholder seg til veiledningen fra NOKUT. Veiledningen 

dekker ulike dimensjoner slik at arbeidsgruppen vet at de skal dekke alle disse dimensjonene. 

Å få veiledning fra NOKUT kan imidlertid bli problematisk. Ifølge informanten skal 

NOKUT bearbeide to roller; i den ene rollen skal de være et kontrollorgan, mens i den andre 

rollen skal de være et serviceorgan. Det er dermed vanskelig å diskutere søknaden og hva de 

mener burde gjøres med den, da de ikke kan si mye og føre søkeren, men de skal også gi 

veiledning. Informanten forteller imidlertid at noe av veiledningen ikke var så god da de i 

søknaden ble bedt om å redegjøre for det samme flere plasser. Da det ble bestemt fra 

informantens side å kun redegjøre for det den ene plassen, var dette ikke greit. De har ifølge 

informanten laget et system som ikke er prinsipielt, hvor det er viktig å kunne ‘tikke av’ for 

at noe er gjort slik det står oppført i veiledningsdokumentet.  

 

Det er veldig byråkratisk. Vi fikk mange møter med dem, men det er klart de skal 

balansere to roller. I den ene rollen skal de være et kontrollorgan, på den andre rollen 

skal de være et slags serviceorgan. Det kan være veldig vanskelig. Hvis du gjør 

service, så har du plutselig forlovet deg. «Du sa jo vi skulle gjøre sånn». Dermed gir 

de ingen anbefalinger og ingen forhåndsgodkjenninger. Vi diskuterte med dem, men 
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det var ikke alltid at den diskusjonen var så meningsfull på grunn av at de ikke kunne 

rettlede på den måten. (Informant 2).  

 

 

6.5.2 Skrive læringsutbyttebeskrivelser 
 

Læringsutbyttebeskrivelser er ifølge informanten det viktigste med 

kvalifikasjonsrammeverket og å formulere gode mål. De som er studieansvarlige skriver 

læringsutbyttebeskrivelsene for hele studiumet, og de som er emneansvarlige har ansvar for å 

skrive beskrivelsene på emnenivå. På emnenivå er det ifølge informanten ikke nødvendig å 

ha med generell kompetanse, men kun kunnskap og ferdigheter. «Det sies jo at du trenger 

ikke ha med alle, generell kompetanse trenger du ikke ofte ha med på emnenivå. Det er nok 

med ferdigheter og kunnskaper da» (Informant 2). Dette begrunnes med; «Så skulle vi hatt de 

med så hadde man tatt og kopiert den på plannivå og lagt dem inn på emnenivå hvis du 

ønsker å ha med. Men kunnskap og ferdigheter kan tilpasses alle emner» (Informant 2).		

	

Det er ifølge informanten heller ikke vanskelig å skille mellom begrepene. «Jeg vil si at jeg 

har et greit forhold til hva som er ferdighet og hva som er kunnskap» (Informant 2). 

Informanten sier imidlertid at det er mange dårlig læringsutbyttebeskrivelser fordi mange har 

antageligvis ikke skjønt hva som ligger i disse tre begrepene. Delvis er de alene om å skrive 

læringsutbyttebeskrivelsene, og delvis i diskusjon med andre. 

 

Jeg skriver læringsutbyttebeskrivelser. Det føler jeg er en kognitiv prosess hvor man 

sitter alene og finner gode formuleringer for hva som passer inn i det faktiske 

systemet. Man kan ikke diskutere det. Du har regelverket du skal forholde deg til og 

så skal du finne de gode formuleringene. Det er snakk om å ha utsagn som er 

meningsfulle, som er presise og hvor disse ulike setningene skiller seg fra hverandre. 

Man skal lage en helhet. Jeg føler det er et mer intellektuelt arbeid. Det å skrive en 

god tekst må en være presis, spesifikk og treffe ulike enkeltområder og da lage en 

helhet. (Informant 2).  

 

Det er ifølge informanten viktig å finne gode formuleringer som også er innenfor kravene fra 

NOKUT. De må være meningsfulle samtidig som de er tilpasset det studium. Siden det er en 



 61 

erfaringsbasert master i politisektoren, så har informanten prøvd å få inn konteksten så ofte 

som mulig og knytte læringsutbyttebeskrivelsene direkte til en politikontekst. På den måten 

blir de ikke generelle og mer spesifikke mot en kontekst. 

 

Ifølge informanten er det å skrive beskrivelsene en skriveprosess hvor en skal finne gode og 

ulike adjektiver. Informanten forteller videre om det å finne gode uttrykk. Informanten 

uttrykker at en slik prosess, hvor en skal finne de helt presise setningene, ikke egner seg for 

gruppearbeid. De kan lages ferdige, så kan de diskuteres, og andre kan komme med innspill. 

«Du skal beskrive de underliggende dimensjonene bak, og når du har dem klare så kan de 

brukes til å bli styrende for neste fase, som handler om hvordan du skal lære dem bort og hva 

en skal lære bort» (Informant 2). De underliggende dimensjonene bak beskrivelsene skal 

skrives; hvordan en har tenkt og hva en har tenkt at de skal dekke. Når disse er klare, så kan 

de brukes til å bli styrende for neste fase; om hvordan de skal læres bort og hva en skal lære 

bort. 

 

Informanten forteller at begrepet generell kompetanse er et vanskelig begrep, sammenlignet 

med begrepene ferdighet og kunnskap. «Generell kompetanse derimot er et begrep som er 

vanskelig, og diffust, men det er definert på den måten at det skal fange en større bredde 

ovenfor læring og andre perspektiver» (Informant 2). 

 

Styring av mål, resultater og læringsutbyttebeskrivelser 
 

Et styringsredskap, det er et system, en struktur, som gir deg retningslinjer, ting som 

skal gjøres, ting som kan måles, registreres, følges opp. Et system kan noen ganger 

være veldig styrende og andre ganger ikke styrende i det hele tatt. Det er snakk om 

man gjør det styrende eller ikke. (Informant 2). 

 

Skal et styringsverktøy bli styrende, må det ifølge informanten ha en leder som kan og ønsker 

å gjøre det styrende. Styringen kommer dermed fra ledelsen, som bruker et instrument til å 

påvirke medarbeidere. Det er lederen som gjør det til et instrument. Hvis ikke lederen legger 

noe energi i det så blir det heller ikke styrende.  

 



	 62	

Informanten forteller om at læringsutbyttebeskrivelser har to intensjoner; en rasjonell 

funksjon og en symbolsk funksjon. 

 

Jeg tror det med utbyttebeskrivelser er en del av målstyringsideologien, som kommer 

til syne på mange måter. Jeg tror at sånne systemer da har to intensjoner; Den ene er at 

det er en rasjonell funksjon, passe på og føre at de får bedre undervisning, enten 

gjennom at den som underviser gjerne har disse beskrivelsene og tenker over det. På 

den andre siden kan de ha en symbolsk funksjon. De symboliserer at du har en god 

styring. Altså at det fremstår som god styring. I forhold til NOKUT, dokumenter, 

papirer og alle slags styringsgrunnlag der er alt på plass, selv om det er stor forskjell 

mellom liv og lære. (Informant 2). 

 

Videre så forklarer informanten hvorfor det er slik. 

 

Jeg kan si at jeg har jobbet mye med styring, og målstyring var slik at du setter opp 

mål og et utbytte, og så gir du dem som skal gjøre det frihet til å velge virkemidlene. 

Så sammenligner du det med målene. Hvis resultatet er godt så er alt greit. Hvis det da 

ikke er godt, da får du beskjed om at du må gjøre det på en annen måte. Det offentlige 

er problematisk på flere måter ved at du bestemmer målene, men du er ikke i stand til 

å måle resultatene. Hva gjør du da? Ja da lager du en oppskrift fra mål og så 

bestemmer du hva som skal gjøres, en form for regjeringsstyring. Styring hvor man 

blir forpliktet til å gjøre noe på en bestemt måte. (Informant 2). 

 

Informanten mener at læringsutbyttebeskrivelsene er et overordnet styringsinstrument. «Jeg 

er litt kritisk til sånne overordnede systemer. Jeg føler de er laget av byråkrater og at det er 

litt for fjernt fra der vi jobber» (Informant 2). Informanten forteller at alt som kommer fra 

slike systemer er ofte litt firkantet i forhold til hva som ønskes av profesjonen. Informanten 

nevner et eksempel hvor det samme ble sagt om politiet etter 22. juli. Informanten forteller at 

det ble sagt at målstyringssystemet var «helt vanvittig». Ingen politi turte å agere, fordi de var 

redd for å gjøre noe feil. Det er ifølge informanten ofte det som skjer når en begynner å lage 

systemer med mål til profesjonelle. Det er regler rundt dem og når en lager regler rundt dem, 

begrenses handlingsrommet deres. Den gangen var målstyringssystemet kritisert for at det var 

dysfunksjonelt og at det var for detaljert. Det var for mange mål som gjorde at en mistet 
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prioriteringen av de viktigste målene. Her påpekes det ifølge informanten (2) også at det 

kanskje var kulturen som var for dårlig og forteller om hva som skal til for at kultur endres.  

 

Kulturen starter i bunnen. Skal man endre kulturen i politi så er det han nederste 

lederen som sammen med sine syv ansatte som begynner å være en annen type leder. 

De prater hvordan de skal være, holder den dialogen i gang konstant. Så kulturen må 

skapes i den nederste delen. (Informant 2). 

 

Endringer kommer dermed ikke fra prinsipper hvor en har læringsutbyttebeskrivelser, og så 

er de styringsverktøy. Det kommer ifølge informanten for eksempel fra en dekan som er 

interessert i å endre praksis. Ifølge informanten kan praksisen forandres, men som regel ikke 

fordi det er sjefene som har sagt det, men fordi de er fått fra noen man snakker med og 

respekterer. Det handler altså om legitimitet. 

 

6.5.3 Rettsliggjøringen 
 

Rettsliggjøringen kan man tenke seg har mange potensielle effekter. Jeg tror det at en 

rettsliggjøring vil ha stor effekt på det som er organisasjon, fordi de er vant til å 

forholde seg til et regelverk, og vant til at et regelverk skal følges. Det ligger innenfor 

deres logikk, det er deres måte å tenke på. Ofte snakkes det om ulike former for 

logikk som systemer i samfunnet gjør gjennom virksomhet. En logikk kaller vi en 

byråkratisk logikk. Den logikken er at man skal følge systemene. Det er logisk viktig 

å følge et system så godt det lar seg gjøre. (Informant 2).  

 

179 Ifølge informanten vil de som er undervisningsansvarlige ofte ha en annen logikk enn 

den byråkratiske. Det vil si at de ikke i like stor grad forholder seg til endringer i rettslige 

reguleringer, men heller forholder seg til det de får beskjed om, uten å ha en formening om 

det. Som ansvarlig for å skrive søknaden hadde informanten god kjennskap til regelverket og 

hadde lest det som var av forskrifter og lover. Selv om det skjedde en forskriftfestning og 

rettsliggjøring midt i søknadsprosessen påvirket ikke det arbeidet, da arbeidet rundt de 

rettslige reguleringene ikke var det første de gjorde i søknadsprosessen. Dette kom senere og 

de ble ikke påvirket av endringene. 
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6.6 Hovedfunn fra informantene 
 

Her ønsker jeg å presentere hovedfunnene mine. Disse har jeg basert på temaene jeg viser til i 

begynnelsen av kapittelet. Dette er funn som har skilt seg ut og som jeg ønsker å bruke videre 

i diskusjonskapittelet mitt. 

 Hovedfunn 

Informant 1 Økt bevissthet rundt kvalifikasjonsrammeverket 

 (1) Skrive riktig nivå på beskrivelsene, (2) skille mellom 

kunnskap, ferdighet og generell kompetanse 

 Rettsliggjøring er et fremmed begrep, men det er en forståelse at 

de må forholdes  

 I undervisningen har en i liten grad noen forhold til 

læringsutbyttebeskrivelser 

 Krevende i studieplanarbeidet å forholde seg til/samarbeide med 

de som har ulik bakgrunn fra seg selv 

 Læringsutbyttebeskrivelser er styrende for arbeidet i alle faser – 

men det er bra at det er styrende fordi det skjerper en i kvalitet og 

målretting på utdanningen. 

Informant 2 Det viktigste med kvalifikasjonsrammeverket er 

læringsutbyttebeskrivelsene 

 Det viktigste med læringsutbyttebeskrivelser er at det formuleres 

gode mål med riktig nivå 

 På emnenivå: kunnskap og ferdigheter, fordi disse kan tilpasses 

emnenivå. Det kan ikke generell kompetanse. 

 Generell kompetanse er et vanskelig begrep å forholde seg til 

 Ikke problematisk å skille mellom begrepene 

 Kognitiv prosess å skrive læringsutbyttebeskrivelser 

 I læringsutbyttebeskrivelsene er det viktig å få inn politikonteksten 

 Et styringsredskap er styrende hvis lederen bruker den på en slik 

måte at det blir styrende 

 Målstyring påvirkes i stor grad av kulturen – som må endres på 

bunnen av den nederste lederen 

Tabell 2: Hovedfunn fra informanter. Forfatterens egen konstruksjon basert på funn fra to informanter. 

 

6.7 Oppsummering 
 

I dette kapittelet har jeg presentert empirien min. Jeg har sett på fire dokumenter. Disse fire 

dokumentene er interessante fordi de er avhengige av hverandre, og for å forstå søknaden til 

Politihøgskolen er det viktig å få en forståelse av hva som kreves av veiledningsdokumentet, 

hva som bemerkes i tilsynsrapporten og hvilke endringer Politihøgskolen gjør. Jeg får et 
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inntrykk av tilsynsrapporten at den er styrende fordi det ikke nødvendigvis er så opplysende 

hvorfor noen krav stilles. Spørsmål jeg selv ønsker å stille er om det her i større grad er snakk 

om en symbolsk styring. Jeg kategoriserte empirien i intervjuene i deler jeg opplevde tok 

mest plass under intervjuene. Jeg har også avsluttet empirien fra intervjuene med hovedfunn.  
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7 Diskusjon og drøfting av funn 
 

209 I dette kapitlet vil jeg diskutere og drøfte funnene mine opp mot forskningen som jeg 

presenterer og teoriene som rammer oppgaven min. Jeg skal gjennom drøftingen besvare 

forskningsspørsmålet: Hvordan fremtrer læringsutbytte som et pedagogisk verktøy og et 

styringsredskap i arbeidet med etablering av et nytt masterstudium? og dermed også besvare 

problemstillingen min: Hva kjennetegner læringsutbyttebeskrivelser som styringsredskap i 

høyere utdanning? 

 

Jeg vil presentere diskusjonen min i primært to deler. Den første delen forholder seg til 

læringsutbytte som et pedagogisk konsept, og hvordan dette kan virke, eller er styrende. Den 

andre delen fokuserer i større grad på styringskonseptet innen høyere utdanning. Jeg velger å 

gjøre det på denne måten fordi jeg både med forskningsgjennomgangen min og teorien har 

laget et skille mellom pedagogikken og styringen. Før jeg gjør dette vil jeg imidlertid skrive 

om tolkningen av kvalifikasjonsrammeverket, da dette har mye å si for hvor styrende det er 

eller oppfattes. Jeg skriver så om læringsutbyttebeskrivelsens rolle innenfor undervisningen 

og hvordan det kan være til hjelp for studenten. Deretter skriver jeg om styringsaspektet rundt 

læringsutbytte og læringsutbyttebeskrivelser, og i tillegg tar jeg opp noen diskusjoner rundt 

styring i dokumentene jeg nevner i dokumentanalysen.  

 

7.1 Læringsutbytte som pedagogisk konsept 
 

7.1.1 Tolking av kvalifikasjonsrammeverket 
 

Slik som tidslinjen min i kapittel 2.0 viser så har kvalifikasjonsrammeverket som er brukt i 

Norge i dag blitt påvirket av internasjonale prosesser og organer. For eksempel er EQF 

grunnen til at nivåene er laget på den måten de er. Dette forteller oss at det i stor grad er 

nødvendig å forstå hvordan disse ulike organene henger sammen for å forstå rammeverket.  

 

Hvordan kvalifikasjonsrammeverket tolkes og oppfattes har mye å si for hvor styrende det er. 

Dersom det for eksempel er vanskelig å forstå rammeverket og det er stort rom for tolkning 

kan det muligens oppleves som mer styrende da søknaden ikke godkjennes fordi begrepene 
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ikke er forstått riktig. Begrepene kunnskap, ferdighet og generell kompetanse er 

grunnleggende for læringsutbyttebeskrivelsene. Det er dermed viktig å forstå hva begrepene 

innebærer for å kunne skrive gode beskrivelser, og at de skrives på riktig nivå. Slik som det 

vises i forskningskapittelet med både Bloom (1956) og Adam (2006) bygger kunnskap på 

hverandre. Ifølge informant 1 er det førende å måtte forholde seg til tre spesifikke begrep. 

Dette kommer til uttrykk i studieplanen, men også i Politihøgskolens søknad til NOKUT. 

Informant 1 mener det er styrende og at det dermed også er krevende å skrive 

læringsutbyttebeskrivelsene. Også i rapporten Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser 

(Sørskår, 2015) rapporteres det at institusjonene har problemer med å formulere 

læringsutbyttebeskrivelser som samsvarer med rammeverket samtidig som de dekker 

studieprogrammets innhold. På et emnenivå uttrykker informant 1 at det kan være krevende å 

forholde seg til rammeverket. På programnivå opplever ikke informant 2 at det er krevende å 

forholde seg til rammeverket. Det er kanskje en forskjell for dem som skriver beskrivelsene 

på emnenivå og programnivå. For eksempel så forteller informant 2 at generelle ferdigheter 

ikke tas med på emnenivå fordi de ville blitt for generelle og like på alle emnene. Jeg nevner 

også tidligere at styring har noe å si for hvordan det selv oppleves. I dette tilfellet kan dette 

være en aktuell forklaring.  

 

7.1.2 Læringsutbytte i undervisning 
 

Læringsutbytte i undervisningen forstås som at det skal være et verktøy for undervisere. Et 

verktøy for å planlegge undervisningen, forholde seg til læringsutbyttebeskrivelser og for å 

vurdere studentene (Caspersen & Frølich, 2017). Sammen med disse bruksområdene oppstår 

det ulike problemstillinger. Det er flere utfordringer knyttet til det å planlegge undervisningen 

sin på en slik måte at det treffer riktig nivå og at vurderingsmetodene er passende for å måle 

studentenes kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse innenfor emnet. Det kan for 

eksempel være utfordrende for underviseren å ha kjennskap til hvor i taksonomien (Blooms 

taksonomi som et referansepunkt) studenten befinner seg. Det vil dermed være vanskelig å 

legge til rette for et bestemt læringsutbytte. Det er også et meget omfattende arbeid for 

underviseren og det er enklere for undervisere å vurdere studenter til de lavere taksonomiene 

(Bloom, 1956). Ifølge teorien om constructive alignment er det avgjørende at faktorene; 

læringsaktiviteter, læringsutbytte og vurderingsformer brukes om hverandre og på denne 

måten forsterker hverandre for at kvaliteten på studentenes læring skal være optimal (Biggs, 



	 68	

2011). Å vurdere en students analysekunnskaper er mer krevende enn å vurdere 

faktaopplysninger (Bloom, 1956). Biggs (2003) mener at dette legger til rette for et dårlig 

system. Undervisere legger til rette for en evaluering hvor studentene får gode resultater ved 

å memorere fakta. Studentene vet hva de skal gjøre for å få gode karakterer, og vil kanskje 

ikke vie tid til å forstå fagstoffet. De vil få gode karakterer, men læringsutbyttet deres vil 

være dårlig (Biggs, 2003).  

 

Også ifølge Hussey og Smith (2008) kan det være problematisk å koble læringsutbytte og 

vurderingsformer. For eksempel kreves det av studentene flere undervisningstimer for å lære 

et konsept. Dermed kan ikke slike læringsutbytter vurderes direkte. Slik som jeg nevner i 

forskningsgjennomgangen så konkluderer Hussey og Smith (2008) med at læringsutbytter 

som brukes i individuelle læringssituasjoner kan være med på å bygge studenten opp til noe 

som kan vurderes, men i seg selv er de ikke egnet til vurdering. Ifølge Biggs (1956) må de 

samme verbene brukt i læringsaktivitetene brukes i vurderingsoppgavene. Vurdering og 

vurderingsformer har blitt viet enda mer plass med større fokus på mål- og resultatstyring. 

Informant 1 forteller imidlertid at det er visse ting det ikke er lett å vurdere og måle. Ting 

som er viktige innenfor utdanningen, som for eksempel dannelse. Informanten forteller at 

man prøver å lage et system for å sikre kvalitet, men så er det ikke sikkert det er det som 

skjer. Informant 1 forteller også at det er forskjeller mellom læringen som settes opp og det 

som står i studieplanen. Dette tenker jeg også kan være problematisk når vurderingen skal 

styres gjennom slike dokumenter, men dokumentet ikke brukes. Dokumentene skal i 

utgangspunktet brukes for å sikre kvaliteten på undervisningen og sikre at studentene får god 

kvalitet på utdanningen sin. Jeg lurer på om det kan argumenteres for at dette er 

kvalitetssikring, eller om det kan argumenteres for at den måten man har valgt å føre 

kvalitetssikring, ikke passer med realiteten. 

 

7.1.3 Læringsutbytte som hjelpemiddel for studenter 
 

En interessant diskusjon rundt læringsutbyttebeskrivelsene er at de menes å være student-

sentrerte (Caspersen & Frølich, 2017). Når det snakkes om at noe er student-sentrert, menes 

det i all hovedsak at dette gjelder alle studentene. Slik som det tidligere nevnes i oppgaven så 

brukes Blooms taksonomi for å legitimere de ulike nivåene i kvalifikasjonsrammeverkene. 

Kunnskap bygger på hverandre og for at studentene skal utvikle sin mentale kapasitet er det 
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nødvendig å mestre det ene nivået før en går videre. Det som er interessant her er å spørre 

hvem som skriver disse beskrivelsene. Ifølge Solbrekke og Karseth (2016) er det ofte 

studieadministrasjonen som skriver beskrivelsene. Studieadministrasjonen har i de fleste 

tilfeller lite kjennskap til dynamikken i et undervisningsrom og det er lite sannsynlig at de 

beskrivelsene kan kategoriseres som gode beskrivelser. De forutsetter også at alle studentene 

ligger på et likt nivå. Student-sentrert læring nevnte jeg skal omhandle alle studentene. 

Dersom dette arbeidet med beskrivelsene fortsetter likt er det muligens kun de ‘flinke’ 

studentene som klarer seg og oppnår disse ønskelige målene som alle studentene skal nå. 

Spørsmålet er da; kan det argumenteres for at det er student-sentrert, eller er det et ønske om 

at det skal være det? På en annen side går de ut fra nivåene i kvalifikasjonsrammeverket og 

spørsmålet stilles muligens til rammeverket, og hvor gunstig det er med disse 

nivåbeskrivelsene.  

 

Det kan argumenteres for at Hussey og Smiths (2008) forståelse av læringsutbytte i 

undervisningen er inne på et «løsningsforslag». De diskuterer hvilken ‘type’ læringsutbytte 

som brukes av undervisere. De argumenterer for at studentenes evnenivå i stor grad varierer 

og at det dermed ikke er ønskelig at undervisere skal forholde seg til spesifiserte 

læringsutbyttebeskrivelser. De foreslår at undervisere heller forholder seg til oppnåelige mål 

satt for hver undervisning. Slik også Adam (2006) argumenterer for så er det en vesentlig 

forskjell mellom mål og læringsutbytte og det er viktig at undervisere vet hvordan de skal 

forholde seg til de to ulike konseptene. Hussey og Smith (2008) konkluderer med at 

underviserne skal ha utbyttebeskrivelsene for emnet i bakhodet når de lager delmål for en 

spesifikk undervisningstime. Jeg har fått inntrykk at dette ikke er en vanlig 

undervisningspraksis og at det er få undervisere som forholder seg til 

læringsutbyttebeskrivelsene. Dette har jeg fått inntrykk av både gjennom intervjuene min, 

hvor informant 1 forteller de ikke bruker dem i undervisningen sin, og gjennom rapporten 

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser (Sørskår, 2015).  

 

Slik jeg har vist tidligere har det vært vane å skille mellom læringsutbytte for undervisere og 

læringsutbytte for deltagerne. Allerede i begynnelsen av forskningsgjennomgangen skiller jeg 

mellom Gagné og Eisner hvor Gagné forholder seg til læringsutbytte for utforming av 

undervisning, mens sistnevnte har deltagerne i fokus. Jeg stiller i oppgaven spørsmål om det 

kan være et hjelpemiddel for begge. Jeg mener det er et samarbeid mellom at studentene må 
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konstruere egen mening gjennom læringsutbyttebeskrivelser, og at undervisere legger til rette 

for et godt læringsmiljø med passende læringsaktiviteter.  

 

7.2 Styring 
 

7.2.1 Organisasjonskultur innad i utdanningsinstitusjoner 
 

Amaral (2008) forteller også om en invasjon av ledelseskonsepter og holdninger fra privat 

sektor inn i tradisjonelle universiteter. Kulturelle konflikter skapes også ifølge Amaral (2008) 

når universiteter blir møtt med en kultur med raske kortsiktige resultater som karakteriserer 

det nye informasjonssamfunnet. Slik jeg skriver tidligere, møtes to ulike kulturer; 

pedagogenes og fagpersonenes to ulike virkeligheter. Overgangen til NPM innad i 

utdanningsinstitusjonene fører med seg flere konsepter. Det fokuseres for eksempel i større 

grad mot resultater og inspeksjoner av resultater (Pollitt and Bouckaert 2000 ref. i Pollitt, 

2003). En slik endring vil påvirke hvordan man velger å organisere og styre 

utdanningsinstitusjonene.  

 

Et annet viktig poeng å ta med når det er snakk om kultur, er at det ved ulike 

utdanningsinstitusjoner også er ulike fagkulturer. Politihøgskolen er for eksempel preget av at 

det er et tverrfaglig kunnskapsfelt. Arbeidet som skjer på Politihøgskolen er dermed stort sett 

preget av denne kulturen og for eksempel så forteller informant 2 at det var viktig for dem å 

kontekstualisere læringsutbyttebeskrivelsene slik at de passet inn i en politifaglig kontekst. 

Slik som det står i tilsynsrapporten mente NOKUTs sakkyndige at de generelle 

kompetansebeskrivelsene på programnivået var for spesifikke og at de måtte være mer 

generelle. Dette er et eksempel på to ulike faglige kulturer som møtes og hvordan det kan by 

på noen utfordringer.  

 

7.2.2 Hvor styrende er organisasjonskulturen? 
 

I hvor stor grad læringsutbytte implementeres suksessfullt i høyere utdanning avhenger i stor 

grad av kulturen innad i organisasjonen. Dette fordi selv med gode læringsutbyttebeskrivelser 

vil ikke disse brukes dersom brukerne ikke er enige med dem og ikke er enige i konseptet bak 
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dem. Dette forutsetter både god ledelse, men også en forandring i kultur, som skjer på nivået 

med underviserne (Informant 2). I forskningen stiller jeg spørsmålet om hvem som har 

ansvaret for at en slik forandring i kulturen oppstår. Organisasjoner kan for eksempel tenkes 

som ‘organiserte anarkier’ og hvor disse i sterkere grad styres av interne kulturer enn av 

planlagte mål og andre rasjonelle styringsinstrumenter. Informant 2 viser til et eksempel hvor 

kulturen innad i organisasjonen stod i veien for politiets arbeid under 22 juli. Informant 2 

forteller at kultur er noe som starter i bunnen, og dersom det er et ønske om å endre kulturen 

er det den nederste lederen som sammen med sine ansatte må samarbeide om hvordan de vil 

det skal være, gjennom å holde en konstant dialog. Informanten konkluderer med at endringer 

ikke kommer fra prinsipper hvor læringsutbyttebeskrivelser innføres, og så er de automatisk 

styringsverktøy og styrende. Slik som jeg nevner tidligere så skjer ikke endring kun fordi 

lederen i en organisasjon forteller at noe må endres. Det skjer ved at lederen selv mener at 

implementering av et nytt konsept er den beste løsningen for et problem. For at lederens 

ansatte skal ta til seg denne tanken er det en forutsetning at lederen har de ansattes tillit, og at 

de ansatte selv mener at den nye implementeringen er den beste. Dersom de ikke gjør det, vil 

de heller ikke forholde seg til dem. For eksempel i en undervisningssituasjon vil ikke 

undervisere forholde seg til læringsutbyttebeskrivelsene dersom de er uenig med dem. Emnet 

som Politihøgskolen har ansvar for i studiet ‘Master i nordisk politiledelse’ er skrevet av 

fagansvarlig. Dette gir en bedre forutsetning for at beskrivelsene vil brukes i undervisningen. 

Fagansvarlig har sterkere forhold til beskrivelsene og har vært sentral i å bestemme hva 

beskrivelsene skal inneholde. Slik som jeg nevner tidligere så mener Hussey og Smith (2008) 

at jo større avstand det er mellom studentene og undervisere, og læringsutbyttet, desto mer 

fjernt, generalisert og irrelevant blir beskrivelsene. 

 

Jeg synes det er viktig å påpeke at det ikke er enkelt å endre kulturen slik jeg beskriver over. 

Kultur og «slik gjør vi det her» sitter langt inne hos de fleste og det skal mye til for å endre 

dette. Ifølge Bento (2013, ref. i Solbrekke & Karseth, 2016, s. 67) viser studier «at felles 

engasjement for et studieprogram er vanskelig å få til i kulturer som er preget av høy grad av 

individuell autonomi». Høyere utdanning som er sterkt påvirket av «accountability-logikken» 

står i veien for vitenskapelig ansatte da de i større grad må forholde seg til et system bygget 

av sterk administrativ støtte som kontrollerer studieprogrammene. Dette mener jeg kan 

argumenteres som en negativ effekt av større kontroll i høyere utdanning. Rapporten 

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser viser derimot at; «Institusjonene på sin side må 
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fortsette arbeidet med å forankre det å utvikle læringsutbyttebeskrivelser i fagmiljøene og at 

beskrivelsene brukes som et verktøy for å videreutvikle kvaliteten i studieprogrammene» 

(Sørskår, 2015, s. i). Kulturen, slik som jeg nevner, forandres på nivået med underviserne. 

Det legges dermed enda mer ansvar på underviserne for at implementeringen av 

læringsutbyttebeskrivelser er god.  

 

7.2.3 Pedagogisk verktøy eller byråkratisk styringsredskap? 
 

I følge Hussey og Smith (2008) har læringsutbytte gått fra å være et nyttig verktøy til en 

byråkratisk byrde. Læringsutbytte brukes og forstås i ulike sammenheng. Læringsutbytte kan 

forstås som et redskap for læring og undervisning, det kan forstås som informasjon til 

potensielle studenter, arbeidsgivere eller andre institusjoner, eller det kan for eksempel 

forstås som et utgangspunkt for å sammenligne institusjoner og drive med kvalitetskontroll. 

Det er denne kvalitetskontrollen Hussey og Smith (2008) mener har blitt en byråkratisk 

byrde, da det ikke lengre er læringsutbyttets intensjoner som trer frem, altså at de skal brukes 

som et pedagogisk verktøy for læring og undervisning. I følge HELO-prosjektet mener de 

også at konseptet om læringsutbytte i høyere utdanning bør ses på som et 

undervisningsverktøy, et læringsverktøy og et vurderingsverktøy (Caspersen & Frølich, 

2017). Informanten min sier imidlertid at beskrivelsene i liten grad brukes i 

undervisningssituasjoner og de brukes i liten grad til å planlegge undervisningen. Informant 1 

forteller at det er krevende å skille mellom begrepene når beskrivelsene skal skrives. Spesielt 

i læringssituasjoner er det vanskelig å skille mellom de tre elementene; kunnskap, ferdighet 

og generell kompetanse. Funnene mine viser at det ikke nødvendigvis er krevende å forholde 

seg til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, men det er selve prosessen med å skrive 

læringsutbyttebeskrivelsene som er krevende. Det kan dermed oppleves som en byråkratisk 

byrde å skrive læringsutbyttebeskrivelsene etter en bestemt oppskrift. Slik jeg diskuterer 

tidligere så lurer jeg på i hvor stor grad noe kan være styrende, uten at det brukes i praksis. 

 

7.2.4 Styrende for de som skriver læringsutbyttebeskrivelsene? 
 

Et av funnene jeg oppdaget mens jeg hadde intervju med informant 2 var hvor annerledes 

informantene oppfattet spørsmålene, og da også hvor ulikt de svarte på spørsmålene. Måten 

de oppfattet spørsmålene baserte seg i stor grad på deres akademiske og erfaringsmessige 
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bakgrunn. Når jeg spurte om læringsutbytte som et styringsredskap og om de følte seg styrt 

av det fikk jeg et svar som gikk på personlig oppfattelse av hvor styrende det var for 

vedkommende. Vedkommende mente det i stor grad var styrende da det for vedkommende 

opplevdes som en plikt å skrive beskrivelsene basert på en oppskrift, og det var heller ikke 

noe vedkommende benyttet seg av i undervisningen sin. Min andre informant mente at det 

ikke var styrende for vedkommendes arbeid med å skrive læringsutbyttebeskrivelsene. 

Vedkommende mente også at det kun kunne være styrende dersom lederen la opp til at det 

skulle være styrende og brukte det som et styringsverktøy. HELO-prosjektet viser klart at 

læringsutbytte skal være et styringsverktøy fordi konseptet baserer seg på overgangen til en 

mer resultatorientert tilnærming (Caspersen & Frølich, 2017). Funnene mine viser at det ikke 

nødvendigvis handler om hva intensjonen er, men hvordan en selv oppfatter det. Dersom man 

selv synes læringsutbytte er viktig og at det fremmer god læring, er det også lettere å 

legitimere for bruken av dem. Da oppfattes det ikke nødvendigvis som styrende. 

Informantene er begge enige i at det fra utsiden kan ses på som styrende på grunnlag av de 

formelle reguleringene, for eksempel ved at de må forholde seg til veiledningsdokument fra 

NOKUT og følge dette som en oppskrift. Slik som jeg nevner tidligere kan dette også være et 

argument for at det kun er symbolsk styring, og at styring kun har effekt når det skjer tettere 

på de som skal styres, altså sterk styring fra ledelsen.  

 

7.2.5 Forskriftsfesting av kvalifikasjonsrammeverket 
 

Som nevnt tidligere ble kvalifikasjonsrammeverket i 2017 forskriftsfestet. Det vil si at 

Politihøgskolen i arbeidet med søknaden måtte forholde seg til et nytt reglement. I 

intervjuene mine ville jeg vite i hvor stor grad det påvirket dem å måtte forholde seg til et 

annet reglement og i hvor stor grad de følte seg styrt av en slik forskriftsfesting. Informant 2 

forteller at en slik rettsliggjøring i stor grad vil påvirke det som er organisasjon, fordi 

vedkommende mener de er vant til å forholde seg til regelverk. Det passer også inn i deres 

logikk om systemer i samfunnet og i utdanningsinstitusjoner. Deres logikk forteller dem at de 

skal følge systemene og at det er logisk viktig å følge et system, så godt det lar seg gjøre 

(Informant 2). Slik jeg forstår informanten så forholder undervisere seg i større grad til andre 

logikker. For eksempel i Maroys (2008) byråkratisk-profesjonelle modell har undervisere i 

større grad autonomi. Det kan argumenteres at undervisere møter på retningslinjer det ikke 

faller seg naturlig å følge og at det krever mer av dem for å tilpasse seg disse endringene. 
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Informant 2 forteller at denne rettsliggjøringen som skjedde midt i søknadsprosessen ikke 

påvirket vedkommendes arbeid, da arbeidet rundt de rettslige reguleringene ikke var det 

første som ble gjort i søknaden. Informant 1 forteller også at arbeidet i liten grad ble påvirket 

av denne rettsliggjøringen. Det var også et litt fremmed begrep knyttet til arbeidet med 

læringsutbytte. Informanten (1) mener også at det på Politihøgskolen er god pedagogisk 

kompetanse og godt kjennskap til regelverket. På grunn av dette er det pedagogene som 

forholder seg til endringer som skjer i reglementet.   

 

7.2.6 Styring av dokumenter 
 

Det kan argumenteres at læringsutbyttebeskrivelser fremmer en form for regelstyring, 

gjennom sterk styring av prosedyrer. Disse prosedyrer er både kvalifikasjonsrammeverket og 

veiledningsdokumentet fra NOKUT. Ved å se på tilsynsrapporten til NOKUT får en et 

inntrykk av hvor viktig det er for dem at prosedyrene følges etter punkt og prikke. Dette er 

ifølge informantene mine ikke like ønskelig.  

 

NOKUTs tilsynsrapport (NOKUT, 2018) viser flere bemerkelser gjort av deres sakkyndige i 

vurderingen av søknaden til Politihøgskolen. En bemerkelse som de har gjort seg er de 

beskrivelsene jeg presenterer i dokumentanalysen. K3 og K4 endres med nye formuleringer 

og det blir brukt nye begrep for å beskrive studentenes kunnskap. Disse formuleringene viser 

jeg i delkapittel 6.1.3. Begrep søkerne brukte i søknaden var «innsikt», mens i de nye 

formuleringene bruker de «anvende» og «analysere». Begrepsbruken forteller informant 2 har 

vært en stor del av arbeidet rundt å skrive læringsutbyttebeskrivelsene. Ifølge begge 

informantene er det viktig å skrive beskrivelsene på et riktig nivå, og de bruker dermed lang 

tid på å finne gode verb. Når søknaden til Politihøgskolen først ble sendt ble den ikke 

godkjent grunnet feil nivå på K3 og K4. Imidlertid står det i veiledningsdokumentet at selv 

om institusjonene skal skrive beskrivelsene på nivå 7 når de søker om et mastergradsstudium, 

er det «likevel mulig å bruke noen kompetansebeskrivelser (enkeltformuleringer under 

kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse) fra nivå 6 (bachelor) eller nivå 8 (ph.d) i en 

læringsutbyttebeskrivelse på nivå 7 (master)» (NOKUT, 2017). Dette viser at til tross for 

åpninger i NKR, har NOKUT en bestemt forståelse av verbbruken. Begrepet «bred» brukes 

også i den nye K4 formuleringen, som også brukes på nivå 7 i NKR.  
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Under ‘generell kompetanse’ får Politihøgskolen kommentarer om at beskrivelsene må 

omformuleres da NOKUT mener de knyttes for spesifikt til en politifaglig kontekst. I brevet 

fra Politihøgskolen til NOKUT står det;  

 

For å forsterke disse perspektivene har PHS valgt å justere læringsutbyttene for 

generell kompetanse slik at de ikke lengre inneholder begrepet «politifaglig 

kontekst». Derved er det åpnet for at studentene skal utvikle en kompetanse i 

politiledelse som lar seg videreutvikle innenfor hele justissektoren. (Politihøgskolen, 

2018, 16. oktober, s. 2). 

 

I samtale med informant 2 ble jeg fortalt at informanten jobbet med beskrivelsene på en slik 

måte at vedkommende skrev dem i en spesifikk politifaglig kontekst. Hvis ikke mente 

informanten at de ville bli for generelle. Når det gjelder nivåene på K3 og K4 hadde ikke 

informanten noen særlige formeninger om dette. Når de sakkyndige ville at disse skulle 

forandres, var det ikke verre enn å forandre dem. Da ble de også godkjent. Dette belyser også 

at mye av arbeidet med å skrive læringsutbyttebeskrivelsene handler om å finne og formulere 

gode verb og ‘riktige’ verb. Også i brevet fra Politihøgskolen til NOKUT (Politihøgskolen, 

2018, 16. oktober) får jeg inntrykk at prosjektgruppen ikke argumenterer imot NOKUT, men 

at de gjør de forandringene som kreves av dem. Også når forandringene er gjort fra 

Politihøgskolens side avsluttes det fra NOKUTs side med flere anbefalinger for at 

læringsutbyttebeskrivelsene skal tydeliggjøres i enda større grad. Det står at høgskolen bør; 

«dele K1 i to kunnskapsmål», «flytte K3 til ferdigheter» og «lage helt nye kunnskapsmål som 

er i tråd med kravene i NKR til erstatning for K4». Ved å se på den gjeldende studieplanen 

for masterprogrammet er ikke disse endringene gjort. Dette tolker jeg slik at prosjektgruppen 

ved Politihøgskolen ikke har vært enig i vurderingen fra NOKUT (Politihøgskolen, 2018a). 

Jeg må også påpeke at dette var en anbefaling fra NOKUT og ikke noe som måtte gjøres for 

at søknaden skulle godkjennes.  

 

Videre i NOKUTs tilsynsapport, slik jeg viser i empirien, ble Politihøgskolen bedt om å om 

enten skrive utbyttebeskrivelser for generell kompetanse på emnenivå, eller å redegjøre for 

hvorfor dette ikke er nødvendig å ha med på emnenivå (NOKUT, 2018). I tilsynsrapporten 

blir Politihøgskolen bedt om å redegjøre for dette to plasser. Informant 2 forteller at de valgte 

å kun redegjøre for det én plass. I intervjuene mine forklarte informant 2 at det til tider kunne 
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være utfordrende å samarbeide med NOKUT da de ønsket at det ene og det samme skulle 

redegjøres for flere ganger. Når informant 2 valgte å kun redegjøre for det på en av plassene 

fikk de beskjed av NOKUT at det var viktig å gjøre det på alle punktene. Dette gjør søknaden 

tvilsomt til en bedre søknad da informasjonen allerede finnes i søknaden, men NOKUT har et 

slikt system, som ifølge informant 2 «ikke er prinsipielt» og det er heller ikke mulig å få noe 

ut av diskusjonene med NOKUT fordi det er viktig for dem å kunne ‘tikke av’ boksen for at 

en har gjort det de krever i en spesifikk forskrift.  

 

Spørsmålet om styring av overordnede styringsdokumenter har jeg opplevd som krevende da 

det argumenteres fra begge sider. Jeg mener ikke at det er viktig å få et svar, eller at det er 

mulig å fastsette et svar, men jeg opplever at diskusjonen på et visst tidspunkt går fra formål, 

til hva som skjer i undervisningen. For eksempel forteller informant 1 at «Det er forskjeller 

hvor tett det er på den læringen man legger opp til og det som står i studieplanen». 

Overordnede styringsdokumenter kan være regulerende og de kan være styrende ved at de 

legger til grunne prosedyrer som må følges. På den andre siden forholder underviserne, ifølge 

informant 1, seg ikke til studieplanen i undervisningen. Jeg lurer dermed på hvordan det er 

styrende når det ikke brukes? For eksempel så forteller informant 1 at 

læringsutbyttebeskrivelsene er styrende gjennom hele arbeidet, frem til opplegget som skal 

lages for undervisningen. Informant 2 er inne på denne problematikken og snakker om at 

veiledningsdokumenter og styringsorganer har en form for symbolsk funksjon. Det 

symboliserer at styringen er god, eller at det fremstilles som god styring. Hvordan legitimeres 

det for at dette styrker kvaliteten på høyere utdanning i Norge? Det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverkets funksjon skal i utgangspunktet være å sikre kvaliteten på høyere 

utdanning i Norge, men denne hensikten forsvinner kanskje desto lengre ned, og nærmere 

den virkelige praksisen man kommer.  

 

7.3 Oppsummering 
 

I dette kapittelet har jeg valgt å begrense diskusjonsdelen og forholde meg til to deler. Den 

ene delen handler om læringsutbytte som et pedagogisk konsept, og det andre handler om 

læringsutbytte i et styringskonsept. Jeg har skrevet om tolkningen av 

kvalifikasjonsrammeverket og hvordan det tolkes, har betydning for hvor styrende 

dokumentet oppfattes. Videre skriver jeg om læringsutbytte i undervisningen, og 
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læringsutbytte som hjelpemiddel for studenter. Det vises til utfordringer knyttet til å 

planlegge undervisning ut fra læringsutbyttebeskrivelser og problemer knyttet til å vurdere 

studentene ut fra disse. Videre ser jeg på styringsaspektet og hvordan organisasjonskulturen 

og implementeringen av læringsutbyttebeskrivelser påvirker hvordan, og om, beskrivelsene 

er styrende eller kan brukes som styringsredskap. Jeg diskuterer videre om 

læringsutbyttebeskrivelser er et pedagogisk verktøy eller et byråkratisk redskap.  

Jeg skriver deretter om læringsutbytte er styrende for de som skriver beskrivelsene og 

konkluderer med at de nødvendigvis ikke oppfattes som styrende av de som skriver dem. 

Forskriftsfestingen av kvalifikasjonsrammeverket diskuteres videre og hvilket forhold 

informantene mine har til denne endringen. Avslutningsvis tar jeg opp påbegynte diskusjoner 

i dokumentanalysen.  
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8 Avslutning 
 

Avslutningsvis vil jeg vise hvordan jeg gjennom oppgaven min har svart på 

problemstillingen: Hva kjennetegner læringsutbyttebeskrivelser som styringsredskap i høyere 

utdanning? Dette ønsker jeg å gjøre ved å vise funnene mine og forklare hvorfor jeg opplever 

disse funnene som hovedfunnene mine. Videre presenterer jeg noen av begrensningene mine 

før jeg avslutter prosjektet med noen tanker om videre forskning innenfor temaet.  

 

8.1 Hovedfunn 
 

For det første vil jeg konkludere med at læringsutbyttebeskrivelser i arbeidet med 

studieplaner er styrende. Det er imidlertid ikke entydig hvor styrende det er. Dette 

kjennetegnes ved den sterke reguleringen av læringsutbyttebeskrivelsene. Informantene selv 

forteller om den sterke styringen fra NOKUT og hvordan de må forholde seg til en oppskrift 

når de skal søke om akkreditering av et studium. Informantene forteller selv at de føler seg 

styrt i studieplanarbeidet, helt frem til undervisningen. Også i dokumentanalysen min er det 

mulig å se spor av denne styringen ved at utdanningsinstitusjonene ikke får godkjenning 

dersom alle punkt ikke er på plass. Det jeg diskuterer i forrige kapittel og det spørsmålet jeg 

stiller flere plasser i teksten min, er om NOKUT i stor grad får en symbolsk styringsmakt? 

Det tar meg videre til min andre konklusjon.  

 

For det andre så forteller informantene at de føler seg styrt i studieplanarbeidet, frem til de 

skal undervise. Undervisningen kjennetegnes i liten grad av styring, fordi studieplanen i liten 

grad brukes i undervisningen og det kan være flere grunner til dette. Slik som jeg nevner 

tidligere forteller informant 2 om ulike logikker. For en underviser ligger ikke logikken 

nødvendigvis i å forholde seg til studieplanen og læringsutbyttebeskrivelsene i 

undervisningstimen.  

 

For det tredje vil jeg konkludere med det som i stor grad kjennetegner dersom et verktøy ses 

på som et verktøy, og dersom dette verktøyet brukes som et styringsverktøy, er avhengig av 

lederen og den tilliten de ansatte har til lederen. Læringsutbyttebeskrivelser har potensiale til 
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å kunne brukes som et styringsredskap, men det krever at lederen selv mener det er et godt 

verktøy og følger opp sine ansatte (Informant 2).  

 

Til slutt så viser funnene mine at det som kjennetegner en god implementering av 

læringsutbyttebeskrivelser, og dermed også styringen av dem, er kulturen innad i 

institusjonen. Informant 2 forteller at for at noe skal implementeres innad i en kultur er det 

nødvendig å forandre den kulturen som finnes i dag. Kultur forandres sammen med den 

nederste leder og deres ansatte. Slik som jeg nevner tidligere er politihøgskolen preget av at 

det er et tverrfaglig kunnskapsfelt. Det vil dermed være krevende å implementere 

styringsordninger som har fungert for eksempel i andre organisasjoner, inn i 

utdanningsinstitusjoner som bærer preg av egen kultur. NPM og ‘accountability’ logikken vil 

dermed kreve mye av lederen for at implementeringen skal være suksessfull.   

 

8.2 Begrensninger 
 

I etterkant av intervjuene mine, mens jeg skrev diskusjonskapittelet mitt hadde jeg spørsmål 

jeg gjerne skulle spurt informantene mine. For å ordentlig forstå det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket, hva meningen med det er og hvorfor det skal brukes, mener jeg 

det også er hensiktsmessig å forstå prosessene rundt utarbeidelsen av rammeverket. Forstås 

dette arbeidet vil en kanskje i større grad forstå rammeverket og dets betydning. I etterkant av 

intervjuene mine tenker jeg at jeg gjerne skulle ha spurt om deres forståelse eller forhold til 

de overordnede prosessene, som for eksempel EQF og Bolognaprosessen.  

 

For at målstyring skal kunne oppfattes som målstyring er det viktig at ledelsen følger opp 

med de satte målene og sørger for at det jobbes med å nå dem. Jeg kunne godt spurt 

informantene om hva slags oppfølging de fikk fra ledelsen på Politihøgskolen og styringen 

fra styringsgruppen.  

 

Begrepet ‘rettsliggjøring’ hadde en sentral posisjon i intervjuet og i intervjuguiden. Begrepet 

hadde også en større posisjon i oppgaven i starten av prosjektet, men slik prosjektet utviklet 

seg, gikk jeg mer vekk fra dette begrepet. Imidlertid opplever jeg ikke at det har vært i veien 

for informasjonen jeg har fått fra informantene mine. Dette forklarer hvorfor intervjuguiden i 

stor grad bruker dette begrepet og ikke oppgaven.  
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8.3 Videre forskning 
 

Det nasjonalt kvalifikasjonsrammeverket ble forskriftsfestet i 2017 og sporene etter denne er 

det få av. Det ser jeg når informantene mine forteller at de i liten grad har noen forhold til 

dette skiftet. Det som vil være interessant å se er om sporene etter forskriftsfestingen er større 

om noen år. Forskriftsfestingen kan nå minne om en ‘soft’ styring hvor påvirkningen ikke er 

like synlig. Om noen år kan styringen virke mer ‘hard’ på grunn av strengere reguleringer. 

For eksempel skrives det nå eksamensveiledninger. Dette er et resultat av forskriftsfestingen. 

Lovbestemmelsen kan også føre med seg klagesaker fra studentene som mener de ikke har 

fått det de har krav på. Det vil også være interessant å se om det vil være en økning innenfor 

dette.  

 

Posisjonen til NOKUT er også interessant og det er ikke usannsynlig at det her også vil skje 

noen endringer i løpet av de neste årene. Informant 2 er inne på denne diskusjonen når 

vedkommende forteller at NOKUT har to ansvarsområder: de er et tilsynsorgan, men så skal 

de også være til hjelp for utdanningsinstitusjonene, og komme med råd og veiledning om 

hvordan kvaliteten på studiet eller studiestedet kan bli bedre. På en side er NOKUT, i følge 

universitets- og høgskoleloven, faglig selvstendige. Dette vil si at departementet ikke 

kontrollerer NOKUTs vedtak i arbeidet med å akkreditere, ha faglig tilsyn med norske og 

utenlandsk utdanning. På en annen side har NOKUT forvaltningsoppgaver som utføres på 

oppdrag fra departementet (NOKUT, i.d.-b). Disse to oppgavene vil lett kunne skape 

konflikter i NOKUTs arbeid, og slik jeg nevner over vil det trolig skje en endring i løpet av 

de neste årene. Det vil være interessant å se hva slags endring det eventuelt blir og hva disse 

endringene vil føre til.   
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 Vedlegg 2: Intervjuguide 

  

Intervjuguide til prosjektgruppe på Politihøgskolen 
 

Introduksjon av forskningsprosjektet 

 

Jeg begynner intervjuet med å forklare hva jeg tenker å gjøre i masterprosjektet mitt. Jeg 

forteller hvordan jeg vil bruke svarene for å besvare både den overordnede problemstillingen 

min og forskningsspørsmålene mine. Samtykkeskjema. 

 

Introduksjon av prosjektgruppe 

1. Hva er din stilling på Politihøgskolen? 

a. Utdanning, varighet i stilling, avdeling, fag, 

2. Hva er dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder? 

a. Tidligere arbeid med akkreditering, spesielt kvalitetsarbeidet.  

3. Hvilken rolle har du i prosjektgruppa? 

 

Tolkning av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 

4. Hva oppfatter du er hovedtrekkene ved det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket?  

5. Hvordan tolker du begrepet ‘læringsutbyttebeskrivelse’? 

6. Hva oppfatter du er hensikten med kvalifikasjonsrammeverket?  

 

Forståelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsutbyttebeskrivelsen 

7. Hva vil du vektlegge som hovedfunksjonen til kvalifikasjonsrammeverket? 

8. Hva vil du vektlegge som hovedfunksjonen til læringsutbyttebeskrivelsen? 

Operasjonalisering av kvalifikasjonsrammeverket 

9. Hvordan ble prosjektgruppen satt sammen? 

10. Hvilke dokumenter ble spesielt betydningsfulle i arbeidet med søknaden? 

a. Hvordan organiserte dere arbeidet? 

b. Hvordan brukte dere disse dokumentene? 

c. Var det noe dere innad i gruppen hadde; 1) misforstått, 2) forskjellige 

synspunkter på? 

d. Brukte dere mye tid/ressurser på å forstå og tolke både 

kvalifikasjonsrammeverket og læringsutbyttebeskrivelsen? 

e. Hva var mest utfordrende i arbeidet med de nevnte dokumentene? 
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11. Når i arbeidet deres falt det naturlig å forholde seg til kvalifikasjonsrammeverket/ 

læringsutbyttebeskrivelsen? 

 

Rettsliggjøring av kvalifikasjonsrammeverket og læringsutbyttebeskrivelsen 

12. Har du en annen tilnærming til kvalifikasjonsrammeverket/læringsutbyttebeskrivelsen 

nå enn tidligere? 

13. Nå som man i større grad snakker om rettsliggjøringen av kvalifikasjonsrammeverket 

og læringsutbyttebeskrivelsen, hva gjør dette med din tilnærming til arbeidet med 

beskrivelsen?  

a. Er dette noe dere har lagt vekt på i arbeidet? 

14. Hvilken holdning hadde dere til arbeidet med kvalifikasjonsrammeverket/ 

læringsutbyttebeskrivelsen? 

15. Hvordan opplever du at de andre i prosjektgruppen forholder seg til 

kvalifikasjonsrammeverket og læringsutbyttebeskrivelsen? 

a. Hvordan opplever du at de andre på institusjonen forholder seg til disse? 

 

Arbeidet med ‘emner’ 

16. Hvordan har det vært å jobbe med emnebeskrivelser?  

a. Var det noe du opplevde som spesielt utfordrende her?  

17. I emnebeskrivelsen i studieplanen vises det til læringsutbyttebeskrivelsen som 

‘kunnskap’ og ‘ferdigheter’. Hvordan har man tenkt når man har ekskludert ‘generell 

kompetanse’?  

18. Hvordan har dere arbeidet med skillet mellom kunnskap, kompetanse og generell 

kompetanse? (spesielt på emnenivå) 

 

Å arbeide med en ‘fellesgrad’ 

19. Hvordan opplevde du det å arbeide med en fellesgrad?  

a. Var det noe som var spesielt utfordrende? 

b. Var det noe som var spesielt utfordrende med tanke på disse sterke 

instruksjonene (gjennom NKR og LUB)?  

 

Arbeidet etter NOKUTs revidering 
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Dere fikk noen pekepinner av NOKUT i forhold til utformingen av 

læringsutbyttebeskrivelsen (høyne nivået på K3 og K4, og på generell kompetanse måtte dere 

omformulere det til å være mer generelt).  

20. Hvordan forholdt dere dere til tilbakemeldingene til NOKUT?  

a. Var det noe spesielt dere var 1) uenige i, 2) noe som var uklart, 3) vanskelig å 

forstå 

 

Læringsutbyttebeskrivelse som et styringsredskap 

21. Føler du kvalifikasjonsrammeverket er styrende? 

a. Hvis ja: På hvilken måte?  

b. Hvis nei: Hadde du fulgt NKR på lik måte dersom det ikke hadde vært for 

rettsliggjøringen av læringsutbyttebeskrivelsen? 

22. Hvordan hadde arbeidet ditt vært annerledes hvis du ikke hadde NKR og LUB å 

forholde deg til?  

 

Avslutningsvis 

23. Har du noen kommentarer på hvordan studieplanen ser ut nå? 

24. Var det noe du ønsket å snakke om i dag som jeg ikke spurte deg om? 

 



	 94	

Vedlegg 3: Samtykkeerklæring 

 

   

Samtykkeerklæring 
 
Forespørsel om å delta i intervju i forbindelse med en masteroppgave. 
 
Dette er en samtykkeerklæring for deg som har gitt samtykke til å delta i forskningsprosjektet hvor 
formålet er å se på rettsliggjøringen av læringsutbyttebeskrivelsen og hvordan dette påvirker praksisen 
rundt akkreditering av studier. I prosjektet vil styring gjennom læringsutbyttebeskrivelse være et 
sentralt tema.  
 
I dette skrivet gir jeg deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.  
 
Formål 
Formålet med prosjektet er så se på hvordan læringsutbyttebeskrivelse kan brukes som et 
styringsredskap i høyere utdanning. Jeg vil se på rettsliggjøringen av kvalifikasjonsrammeverket og se 
på hvilken innvirkning dette har for utformingen og bruken av læringsutbyttebeskrivelse. For å vise til 
et konkret eksempel vil jeg bruke akkrediteringen av studiet ‘Master i nordisk politiledelse 
(fellesgrad)’ som et eksempel. Intervjuet kommer i tillegg til en dokumentanalyse av 
nøkkeldokumenter i akkrediteringsprosessen.  
 
Problemstilling:  
På hvilken måte fremtrer læringsutbyttebeskrivelse som styringsredskap i høyere utdanning? 
 
Forskningsspørsmål:  
1) Hvordan kommer rettsliggjøringen av kvalifikasjonsrammeverket og læringsutbyttebeskrivelsen til 
uttrykk i høyere utdanning? 
2) Hva betyr rettsliggjøringen for studieplanarbeidet i Politihøgskolens arbeid med studiet ‘Master i 
nordisk politiledelse (fellesgrad)’? 
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Universitetet i Oslo (UiO) er ansvarlig for prosjektet. 
 
Hva innebærer det for deg å delta? 
Jeg vil bruke båndopptak og ta notater (ved nødvendighet) under intervjuet. Intervjuet tenkes å ta 
omtrent en side. Båndopptaket vil bli transkribert og når prosjektet er avsluttet vil opptakene gjort 
under intervjuet slettes, senest 1. september 2019. Deltager vil også få tilsendt transkripsjonen og har 
mulighet til å se over og foreta endringer dersom det foreligger ukorrekt informasjon eller dersom 
informanten ønsker å legge til informasjon.  
 
Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake 
uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen 
negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  
 
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler 
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. De som vil ha tilgang på 
opptakene er meg, Merima Cengic, og min veileder, Berit Karseth.  
 
Oppgaven vil ikke anonymiseres og selv om deltagerne ikke vil refereres til ved navn, vil det være 
mulig å identifisere deltagerne da de er nøkkelinformanter i et utvalgsarbeid.    
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Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
- å få rettet personopplysninger om deg,  
- få slettet personopplysninger om deg, 
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 
- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 
 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Jeg behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
 
På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  
 
Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med meg på 
41 21 00 69, eller på mail merimac@student.uv.uio.no. Du kan også kontakte min veileder Berit 
Karseth ved instituttet for pedagogikk på mail berit.karseth@iped.uio.no.  
 
Du kan også kontakte NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost 
(personverntjenester@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Merima Cengic 
Masterstudent 
Det utdanningsvitenskapelige fakultet     
Universitetet i Oslo 
 
 
Samtykkeerklæring  
 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg 
samtykker til å delta i studien. Jeg samtykker til: 
 

¨ å delta i intervju 
¨ at opplysninger om meg publiseres slik at jeg kan gjenkjennes gjennom å være nøkkelperson i 

et utvalgsarbeid 
 
 
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, 01.09.2019. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 
 
 


