STUDENTENES TIDSBRUK ER ET FELLES ANSVAR!
Resolusjon vedtatt på NSOs landsmøte 2014
NOKUT sitt Studiebarometer bekreftet det som tidligere studier har vist: Den norske
fultids gjennomsnittsstudenten bruker 29 timer i uka på studiene sine. Norsk
studentorganisasjon (NSO) mener at dette viser at potensialet i høyere utdanning ikke
blir fullt utnyttet.
Det er mange faktorer som påvirker studentenes arbeidsinnsats. Studenter har selv
ansvar for egen læring, men dette fritar ikke institusjonene og Staten for ansvar. NSO vil
peke på flere områder som må forbedres for at studenter skal legge in n mer innsats i
sine studier.
Faglige krav
I mange utdanninger oppnår studentene tilstrekkelige resultater selv om de har lav
arbeidsinnsats. Ifølge Studiebarometeret bruker studenter ved
grunnskolelærerutdanningene 25,2 timer i uka på studier. Samtidig sier tall fra Database
for statistikk om høgere utdanning (DBH) at disse studentene i gjennomsnitt oppnår
karakter C. NSO mener at dette viser at de faglige kravene som stilles er for lave, slik at
studentene ikke har noe behov for å bruke mer tid på studiene for å oppnå ønskede
resultater. Institusjonene må stille høyere faglige krav!
Disse faglige forventningene må resultere i en forventning om at arbeidsbelastningen for
en student på heltid bør ligge på det samme som en normal arbeidsuke.
Oppfølging og veiledning
Studiebarometere viste at norske studenter ønsker mer oppfølging og veiledning. NSO
mener at bedre oppfølging av studentene og mer veiledning vil føre til økt engasjement
og mestringsfølelse, som igjen vil føre til at studentenes studieinnsats øker.
Rammevilkår
6 av 10 studenter jobber ved siden av studiene. NSO mener at dette går utover
studentenes muligheter til å være heltidsstudenter, ved at fokuset blir tatt vekk fra
studiene. Ugunstig arbeidstid, utmattende fokusendringer og økonomisk stress fører til at
studenter bruker mindre tid på studiene. NSO mener at det er nødvendig med en bedring
av studentenes økonomiske rammebetingelser gjennom å sikre flere tilbud om
studentboliger og en økning av studiestøtten.

Prestasjonskultur
NSO mener kulturen i studiemiljøene spiller en stor rolle for studentenes arbeidsinnsats.
Studenter og utdanningsinstitusjonene må jobbe aktivt for å utvikle gode kulturer der det
forventes at studene jobber mye med studiene, hele semesteret. Det første møtet med
høyere utdanning og et studium er spesielt viktig, slik at gode studievaner etableres så
tidlig som mulig.
Læringsmiljø og læringsmetoder
Institusjonene har ansvar for at læringsmiljøet er godt. Tilstrekkelig med gode
leseplasser og grupperom er nødvendig for at studentene skal bruke mer tid på campus.
I tillegg mener NSO at alternative læringsmetoder som i større grad aktiverer studentene
vil øke studentenes engasjement for å delta i undervisningen. Fleksible
undervisningsformer vil også føre til at studentene kan utnytte tiden mer effektivt. Det er
viktig å huske på at alle lærer forskjellig, og tilrettelegge for dette i studiene.
NSO mener at:
 Utdanningsinstitusjonene jevnt over må stille høye faglige krav til studentene
 De faglige tilsatte må gi studentene tettere oppfølging og veiledning
 Studentenes økonomi må bedres
Om NSO:
Norsk studentorganisasjon (NSO) er en interesseorganisasjon for studentdemokrati ved norske høyere
utdanningsinstitusjoner. Omlag 220 000 studenter er tilsluttet studentorganisasjonen. NSO arbeider for
studentenes faglige, sosiale og økonomiske rettigheter. Mer informasjon om organisasjonen finner du på
www.student.no
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