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• Introduksjon om LOBSTER

• Nifu presentasjon

• Per Børre Seloter presenterer

• Diskusjon i grupper

• Oppsummering i plenum

• Avslutning



• Utpekt av KD som Nasjonalt kontaktpunkt for NKR og EQF 
(NCP). 

• Prosjekt, finansiert gjennom EU sitt ERASMUS+ program

• Bruken av læringsutbyttebeskrivelser i høyere utdanning og 
høyere yrkesfaglig utdanning

• Miljøer som jobber strategisk og pedagogisk med 
læringsutbyttebeskrivelser

• Prosjektet skal jobbe for at utdanningsinstitusjoner og fagmiljø 
skal kunne trekke veksler på erfaringer og praksiser i sektoren

• Mål: styrke NOKUTs kunnskapsgrunnlag og 
veiledningskompetanse når det gjelder arbeid med 
læringsutbyttebeskrivelser i utdanningene

LOBSTER
Learning Outcomes: Best practice Schemes, Transparency, Experience 

and Research



• Kunnskapsgrunnlag: innhente et kunnskapsgrunnlag 

fra forsking og praksiser i sektoren om hvordan 

læringsutbyttebeskrivelser blir brukt i utdanningene, 

hva som fungerer og hva som er til hinder

• Nifu

• Best-practice: samarbeid med partnermiljø samle inn 

og oppsummere ulike praksiser og erfaringer, og 

sammen skildre en eller flere best practice-modeller 

for arbeid med læringsutbytte. 

• Veiledning: utforme en digital håndbok og et utførlig 

veiledningsmateriell for arbeid med læringsutbytte for 

utdanningssektoren

Prosjektets deler



Læringsutbyttebeskrivelser 
- en kunnskapsoppsummering

Et prosjekt av NIFU, 
presentert av Flobakk-Sitter
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Hvorfor læringsutbyttebeskrivelser

• Beskrivelser av kunnskapene, ferdighetene og den generelle kompetansen som alle personer 

som har fullført utdanningen skal ha (sluttproduktet)

• Hvilke formelle kvalifikasjoner skal studenten ha etter fullført studieløp

• Grunnlaget for læringsaktiviteter, veiledningsformer og vurderingsformer/-kriterier

• Grunnlaget for å kommunisere kompetansen utdanningen gir

• EN BEVISSTHET I HELE ORGANISASJONEN PÅ HVA, HVORFOR OG HVORDAN 

LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER Arbeidsli
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Utvikling av læringsutbyttebeskrivelser, noen tips

• Føringer i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) og nasjonale planer

• Arbeidslivets behov (nasjonalt, regionalt og lokalt)

• Start med overordnet læringsutbyttebeskrivelse, deretter emne-LUB’er

• Fokus på ferdigheter først

• Bruk en matrise som viser sammenhengen mellom nivåbeskrivelsene NKR, overordnet LUB 

konkret utdanning og emne-LUB’er
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Aktiv utvikling og bruk av læringsutbyttebeskrivelser

• Utdanningsinstitusjon:

• Samsvar med arbeidslivets behov for kompetanse?

• Er det pedagogiske og didaktiske opplegget og vurderingsformene egnet for å oppnå det ønskede 
læringsutbytte?

• Planlegging, gjennomføring og evaluering av studier (faginnhold, struktur og læringsaktivitet)

• Vurderingsformer; vurdere kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

• Studenter:

• Hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse vil jeg oppnå

• Egenevaluering/-vurdering underveis i studieforløp

• Praksiserfaringer inn i studiesituasjonen

• Arbeidsliv:

• Hva er den sammensatte yrkeskompetansen etter studiet

• Hvordan samsvarer det med behovet i tjenestene?

Læringsutbytte-

beskrivelser

Arbeidsliv

Utdanning Student



Gruppearbeid



Hva skjer videre?

• Samler sammen alle innspill

• Sender ut skriftlig i ettertid

• Resultat = Håndbok


