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STUDENTENES KVALITETSMELDING 

FORORD 

Våren 2017 kommer regjeringen til å legge frem en stortingsmelding om kvalitet i høyere 

utdanning. Vi har brukt ventetiden på å lage vår egen melding hvor vi ser på kvalitet i høyere 

utdanning fra studentenes side.  Vi har store forventninger til den kommende stortingsmeldingen 

og det arbeidet som vi mener det er nødvendig å gjøre med utdanningen ved universiteter og 

høyskoler. Vi har derfor laget denne studentmeldingen slik at regjeringen, universiteter og 

høyskoler, og andre interessenter i universitets- og høyskolesektoren kan la seg inspirere. 

Studentenes kvalitetsmelding går ikke direkte inn på forskning og forskningspolitikk med unntak av 

der vi ser på studenter i forskning og sammenheng mellom utdanning og forskning. 

Dokumentet du nå har foran deg er delt i tre deler. I første del skisserer vi våre overordnede 

målsetninger og prinsipper for sektoren og ser litt på hvilke utfordringer vi mener vi står overfor 

med tanke på å nå disse målene. Del to er en tematisk gjennomgang av ulike deler av høyere 

utdanning hvor vi skisserer problemstillinger innenfor de ulike områdene og våre tiltak for å løse 

disse. I del tre ser vi på aktørene i høyere utdanning og hvilket ansvar vi mener de ulike aktørene 

har for å sikre at høyere utdanning i Norge kan konkurrere med de beste internasjonalt. 

Vi håper du finner glede og inspirasjon i vårt bidrag til arbeidet med kvalitet i høyere utdanning. Vi 

gleder oss til å diskutere våre innspill og tiltak med deg og dere.  

God lesing! 

 

 

 

Therese E. Lerøen 

Tine Borg 

Susann Strømsvåg 

Helge Schwitters 

Synne Grønvold 

Jørgen R. Andersen 

 

Arbeidsutvalget i Norsk studentorganisasjon (NSO) 2015-2016 
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SAMMENDRAG 

Dette sammendraget trekker frem sentrale momenter og aspekter Studentenes kvalitetsmelding 

tar for seg. Det er viktig å se denne teksten i sammenheng med listen over anbefalinger, da 

sammendraget ikke går i detalj på foreslåtte tiltak og anbefalinger. Listen over anbefalinger finnes 

på side 118, samt at alle delkapitler avsluttes med en liste over relevante punkter til anbefaling.  

Sammendraget er ikke strukturert på samme måte som resten av Studentenes kvalitetsmelding, 

men er strukturert etter viktige faktorer for kvalitet. 

Prinsipper for høyere utdanning 

I det moderne norske samfunnet er det kunnskap og ideer som legger grunnlag for utvikling av 

samfunnet. Derfor er det viktig at alle skal ha lik rett og tilgang til å ta høyere utdanning, slik at hver 

enkelt kan bli et kritisk tenkende individ som kan delta i og reflektere over samfunnet. Det er derfor 

viktig at høyere utdanning åpner dører for de som evner og ønsker å studere, og at andre faktorer 

enn relevante kvalifikasjoner ikke skal stå som hindre for dette. All offentlig høyere utdanning skal 

derfor være gratis, og studentene skal tilbys økonomiske rammevilkår som gjør det mulig å studere 

på heltid. 

All utdanning som tilbys i Norge skal være av høy kvalitet, internasjonalt orientert, forskningsbasert 

og samfunnsrelevant. All vurdering av studentenes kompetanse skal skje på en rettferdig, faglig 

begrunnet måte, og samtidig bidra til økt læring hos studentene. Den enkelte student skal 

anerkjennes som en ressurs i akademia, og studentmedvirkning skal ivaretas i alle ledd. 

Akademisk frihet er og skal være en viktig grunnstein i akademia, og institusjonenes akademiske 

autonomi er viktig for å bygge oppunder den frie, kritiske forskningen og utdanningen. Utdanning, 

forskning og innovasjon har stor samfunnsmessig verdi, og akademia har derfor et stort 

samfunnsansvar. Dette er viktig for hvordan vi bygger opp og videreutvikler samfunnet. Derfor må 

akademia kunne svare på utfordringene menneskene står ovenfor, både nasjonalt og globalt. 

Ett akademisk fellesskap 

Studenter skal være fullverdige deltakere i sitt fagmiljø fra første studiedag. I norsk høyere 

utdanning er en av de store utfordringene som må løses høyt frafall og dårlig gjennomføring. 

Forskningen levner liten tvil om at i hvilken grad studenter opplever at de er en del av et fagmiljø 

har stor påvirkning på hvorvidt de fortsetter studiene eller faller fra. Det er forskning en ikke kan 

overse i arbeidet med å møte denne utfordringen.  

For å sikre at studenter inkluderes som fullverdige deltakere i det akademiske fellesskapet, må det 

må tidlig etableres kontakt mellom faglig ansatte og studenter, og studentene må tidlig 

introduseres til forskningen som foregår innenfor deres fagfelt på institusjonen. Studentene skal 

være aktive bidragsytere gjennom å på- og medvirke i undervisning, forskning og formidling. 

Videre må studentene få god faglig oppfølging og veiledning, både gjennom formelle 

veiledningsordninger, men også ved at det skapes en kultur med lav terskel for å ta kontakt. 

Gjennom en forventningsavklaring skal det gjøres tydelig hva studentene kan forvente av de 

faglige ansatte, og hva de faglige ansatte kan forvente av studentene. Gjennom studentaktiv 

forskning involveres studentene i fagmiljøene og gis mulighet til å tilegne seg kunnskap, 

kompetanse og ferdigheter en vanskelig kan tilegne seg på andre måter. Alle studenter skal 

involveres i forskningsprosjekter i løpet av utdanningen, også på laveregradsnivå. Det skal settes 

høye målsetninger for omfanget av studentaktiv forskning både på nasjonalt og institusjonelt nivå. 
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Undervisning og vurdering for læring 

Den fremste arenaen hvor studentene møter vitenskapelige ansatte, faglige diskusjoner og andre 

medstudenter er i undervisningssituasjonen. Organisering av læringsaktiviteter har betydning for 

hvordan studentene lærer, så det er viktig at de rette rammefaktorene legges til grunn for å 

fremme læring. Dette kan blant annet gjøres ved å kombinere flere undervisnings-, lærings- og 

vurderingsformer, i tillegg til å variere i bruken av små og store læringsarenaer og 

undervisningsgrupper. Studiebarometeret har i alle år bevist at studenter ikke er fornøyde med 

undervisningen som tilbys. Disse resultatene må tas på alvor. 

De ulike elementene i studieprogrammet skal legge til rette for at den enkelte student skal oppnå 

riktig læringsutbytte etter endt utdanning. Vurderingene er derfor en naturlig del av 

læringsprosessen, og må være relevante for arbeids- og næringsliv, i tillegg til at de skal ha en 

tydelig sammenheng med læringsformer og læringsutbyttebeskrivelser. Forskning viser at 

tilbakemeldinger på faglig arbeid har stor betydning i studentenes læringsforløp, og 

tilbakemeldinger på alle besvarelser, karaktergivende eller ikke, er derfor essensielt. Dette gjelder 

også for nasjonale deleksamener. 

Alle former for vurdering skal foregå på en rettferdig måte. Dette innebærer blant annet at sensorer 

kvalitetssikres, at karakterer ikke normalfordeles, at studenten får en kvalitativ faglig begrunnelse 

og at alle former for vurdering skal kunne etterprøves. 

All høyere utdanning skal være forskningsbasert. Dette gjelder også metoder for læring og 

vurdering. For å sikre dette, er det nødvendig at det konstant forskers på og formidles ulike 

metoder. Disse metodene må være tilgjengelige for alle som har behov for det. 

Helhetlige studieprogram 

Det må være et mål at studentene skal tilegne seg mest mulig kunnskap, ferdigheter og 

kompetanse i løpet av utdanningen. Et av verktøyene for å nå dette målet, er å sikre at alle 

studieprogram er helthetlige, har en god oppbygning og et innhold som er nøye gjennomtenkt fra 

start til slutt. Det må legges til rette for studieprogram med en naturlig progresjon gjennom løpet, 

med et høyt og økende faglig nivå. 

Gjennom godt programdesign må det legges til rette for at studentene kan tilegne seg 

grunnleggende kunnskap, kompetanse og ferdigheter, samtidig som det også skapes muligheter 

for spesialisering og fordypning. Det er viktig at studentene i løpet av studietiden får kjennskap til 

andre fagretninger og får erfaring med å arbeide i grupper med studenter fra andre fagfelt, og 

studiets oppbygning må legge til rette for dette. 

For å bygge opp under utviklingen av gode, helthetlige studieprogram må det skapes en kultur der 

utvikling av alle studieprogram og emner blir et samarbeidsprosjekt mellom studenter, faglig 

ansatte og administrasjonen på institusjonene. Videre må det satses på å utvikle gode og nyttige 

læringsutbyttebeskrivelser som kan benyttes som verktøy både av de faglige ansatte, arbeidslivet 

og studentene selv.  

Relevant studieløp 

Studentene skal i løpet av studiet bli bevisst sin egen kompetanse og hvordan den kan være til 

nytte i samfunnet og i arbeidslivet. For å sikre at studentene får den relevante kunnskapen og 

kompetansen arbeidslivet etterspør, er studentene avhengig av å møte arbeidslivet i løpet av 

utdanningen. Det kan være at studentene er utplassert hos bedrifter og organisasjoner, å hente inn 
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relevante gjesteundervisere fra arbeids- og næringsliv, det kan være å løse caseoppgaver i 

samarbeid med arbeids- og næringsliv, eventuelt at oppgavene er hentet direkte fra arbeids- og 

næringslivet. Studentaktivt forskningsarbeid kan være et samarbeidsprosjekt mellom studenter, 

vitenskapelige ansatte og arbeidslivet. 

Et annet møtepunkt der akademia kan møte arbeidslivet, er gjennom Råd for samarbeid med 

arbeidslivet. Det er viktig at disse rådene fremmer arbeidslivsrelevansen i de ulike utdanningene, 

og at dette formidles direkte til fagmiljøene som tilbyr utdanningene. Det er derfor viktig at rådene 

får en styrket sammensetning, rolle og mandat. 

De viktigste aktørene i internasjonalisering av høyere utdanning i Norge er 

utdanningsinstitusjonene selv. Gjennom internasjonalisering i utdanningen kan vi sikre global 

konkurransedyktighet, samfunnsborgere og arbeidstakere med internasjonal kunnskap og erfaring. 

Det er derfor nødvendig at utdanningsinstitusjonene legger godt til rette for mobilitet i alle 

utdanninger. Dette gjelder både inn- og utreisende studenter og ansatte. I tillegg må hele grader 

tilbys på engelsk. Dette gjelder grader på både lavere og høyere nivå. 

Utdanningsfaglig kompetanse 

Den overordnede målsetningen for norsk utdanningspolitikk må være at Norge tilbyr høyere 

utdanning som er av høy kvalitet, solid, forskningsbasert og samfunnsrelevant. Skal dette være 

mulig, er det en forutsetning at universiteter og høyskoler tar kjerneoppgavene utdanning, 

forskning og formidling på alvor. I dag er det et skjevt forhold mellom forsknings- og 

undervisningsarbeid, og det er viktig at denne skjevheten utjevnes.  

Det finnes ingen nasjonale krav til hva pedagogisk kompetanse er eller skal være, og det er opp til 

institusjonene selv i hvor stor grad undervisningsarbeid skal vektlegges. For å sikre at alle 

kjerneoppgavene tas på alvor, er det nødvendig at kravet til pedagogisk kompetanse formaliseres i 

større grad enn i dag. Dette vil gjøre at undervisningsarbeid blir vektlagt og verdsatt, i likhet med 

forskningsarbeid. 

Det er viktig at gode undervisere premieres og verdsettes. En måte å gjøre dette på er å sikre 

gode karrieremuligheter for gode undervisere. Dette gjøres blant annet ved å opprette et nasjonalt 

system for pedagogisk merittering. Dette vil gi vitenskapelige ansatte et insentiv for å utvikle sin 

egen undervisningskompetanse. Det er viktig at pedagogisk merittering skal være en frivillig 

ordning for å få vurdert undervisningskompetansen til et høyere nivå enn pedagogisk 

basiskompetanse. Pedagogisk basiskompetanse skal være obligatorisk og en selvfølgelighet for å 

sikre at alle som underviser i høyere utdanning har den rette kompetansen. 

Forutsetninger og rammebetingelser for kvalitet 

Det finnes en rekke forutsetninger, rammebetingelser og faktorer som har betydning for kvaliteten i 

høyere utdanning, og arbeidet med å styrke denne. En stor del av arbeidet handler dermed om å 

justere rammebetingelsene og skape forutsetninger som bygger opp under arbeidet med kvalitet, 

heller enn å virke som hindre og fartsdumper på veien. For å kunne sikre god kvalitet må det 

legges til rette for dette også i systemer og prosesser som ligger utenfor høyere utdanning, blant 

annet gjennom en god rådgivningstjeneste i videregående skole. 

Staten har det overordnede ansvaret for norsk høyere utdanning, og for å sikre at denne holder 

høy kvalitet. Det er viktig at det på nasjonalt nivå legges til rette for utdanninger av høy kvalitet 

gjennom gode rammebetingelser både for studenter og utdanningsinstitusjoner. Dette innebærer 
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blant annet at studiestøtteordningen sammen med en satsing på studentboliger må muliggjøre at 

studentene kan studere på heltid, og at finansieringen av norsk høyere utdanning sikrer stabile og 

forutsigbare rammevilkår for institusjonene. Staten spiller også en viktig rolle å i sørge for at 

sektoren er dimensjonert på en måte som legger til rette for sterke fagmiljøer og tydelige faglige 

profiler. 

En stor del av ansvaret for å tilby gode utdanninger ligger hos institusjonene selv, og institusjonene 

må sørge for å bygge opp rammer og forutsetninger lokalt som støtter opp under deres oppdrag. 

Det er et ledelsesansvar å sikre at det jobbes aktivt med å styrke forskningen, utdanningen og 

formidlingen som foregår på en institusjon, med fokus på å bygge opp og styrke en tydelig faglig 

profil. Institusjonene har et ansvar for å inkludere studenter på alle nivå, og legge til rette for 

velfungerende studentdemokratier. Flere viktige forutsetninger for kvalitet i høyere utdanning 

påvirkes av prosesser som foregår før studentene møter opp på campus til første semester. 

Arbeidet med å sikre god kvalitet må derfor inkludere prosesser og systemer knyttet til blant annet 

rekruttering og opptak. 

Studentene skal stå i sentrum i akademia, og har et stort ansvar for egen læring. Studentene har 

ikke kun et ansvar for egen utvikling, men også et ansvar for å bidra til utvikling av fagmiljøet og 

institusjonen de er en del av. 

For å skape deltakelse og læring i akademia må det jobbes for et læringsmiljø som legger til rette 

for dette. Videre er det viktig å jobbe med å sikre likestilling i akademia, både når det gjelder de 

ansatte, men også blant studenter innenfor de enkelte studieprogram. Ansvaret for å sikre dette 

kan ikke legges på institusjonene, staten eller studentene alene, dette arbeidet må være et 

samarbeidsprosjekt. 
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DEL 1 - PRINSIPPER FOR HØYERE UTDANNING 

Høyere utdanning er et samfunnsgode og bidrar til å jevne ut sosiale ulikheter i samfunnet. 

Dagens og det fremtidige samfunn stiller høye krav til kunnskap og kompetanse for å møte 

komplekse utfordringer. Skal dagens studenter møte morgendagens verden er det viktig at det 

satses tungt på kvaliteten i alle utdanninger. I tillegg er det viktig at all utdanning, forskning og 

formidling skal være preget av bærekraftig utvikling, kritisk tenkning, nytenking og høy etisk 

standard. NSO etterlyser et akademia som legger til rette for en kultur for læring, og et akademia 

det studenter og ansatte sammen skaper kunnskap av høy kvalitet. 

Del 1 av Studentenes kvalitetsmelding inneholder studentenes grunnleggende prinsipper for 

høyere utdanning. Disse prinsippene må ligge til grunn for all høyere utdanning som tilbys i Norge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      side 10 

PRINSIPPER FOR HØYERE UTDANNING 

I det moderne norske samfunnet er det kunnskap og ideer som legger grunnlag for utvikling av 

samfunnet. Som individer og i fellesskap utforsker vi verden, fatter beslutninger og tar valg, 

handler, og vurderer basert på de kunnskaper vi har om oss selv, våre medmennesker og verden 

rundt oss.  Denne kunnskapen har vi tilegnet oss gjennom erfaring og kritisk refleksjon der vi 

utforsker og utfordrer teorier og hypoteser. I stor grad tilegner vi oss våre kunnskaper gjennom 

utdanningssystemet. Store deler av utdanningssystemet vårt fra barnehage til videregående skole 

utvikles gjennom kunnskap fra høyere utdanning. Våre samfunnsinstitusjoner som rettsvesen og 

offentlig forvaltning er etablert gjennom og utvikles av den kunnskapen som springer ut av høyere 

utdanning. Derfor skal være utdanningsinstitusjoner være fyrtårn resten av samfunnet kan styre 

etter når vi skal finne nye svar på nye og gamle spørsmål.  

Universiteter og høyskoler må ha høye ambisjoner om å levere det beste av kunnskap og 

kandidater til samfunnet. For nettopp gjennom kunnskapen som formidles til samfunnet og 

kandidatene som går ut i arbeidslivet blir kunnskapen fra akademia omsatt i verdi. Gjennom 

omsetting av kunnskap i samfunnsutvikling fortsetter vi å skape samfunnet vårt til det beste for 

fellesskapet.  

Høyere utdanning har spilt en viktig rolle for utviklingen av det moderne norske samfunn. Skal det 

også gjøre det i fremtiden, er det viktig at norsk høyere utdanning bygger på noen grunnleggende 

prinsipper: 

Lik tilgang til høyere utdanning  

Alle skal ha lik rett og lik tilgang til å ta høyere utdanning. Høyere utdanning skal åpne dører for de 

som evner og ønsker å studere, og andre faktorer enn relevante kvalifikasjoner skal ikke stå som 

hindre. Offentlig høyere utdanning i Norge skal være gratis for studentene og utdanning skal ikke 

være en handelsvare. Verken økonomi eller bakgrunn skal være et hinder for å ta høyere 

utdanning.  

Like muligheter til å ta høyere utdanning er viktig for å skape mangfold i utdanning og forskning. Et 

mangfold av studenter og forskere gir merverdi i form av at mennesker med ulik bakgrunn og 

erfaring har ulike tankesett. Det er viktig for kvaliteten på utdanning og forskning, men også for 

kvaliteten på de ulike tjenestene kandidatene i arbeidslivet skal levere til en sammensatt 

befolkning. 

Utdanning av høy kvalitet 

All utdanning som tilbys i Norge skal være av høy kvalitet, internasjonalt orientert, forskningsbasert 

og samfunnsrelevant. All vurdering av studentenes kompetanse skal skje på en rettferdig, faglig 

begrunnet måte, og samtidig bidra til økt læring hos studentene. 

Rangeringssystemer skal ikke være et måleapparat for kvalitet på institusjonene, og skal ikke 

danne grunnlag for politikkutvikling. 

Arena for tilgjengeliggjøring og internasjonalisering 

Høyere utdanning skal være en arena for tilgjengeliggjøring og internasjonalisering av utdanning, 

kunnskap og kultur. Internasjonalisering skal sees på som en ressurs for utdanningsinstitusjonene, 

og må vektlegges både finansielt og administrativt. Høyere utdanning skal legge til rette for at 

studentene evner å møte et internasjonalt arbeidsmarked i stadig endring. Den enkelte institusjon 
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må legge til rette for at internasjonale studenter og forskere blir inkludert og integrert i 

institusjonsfellesskapet. 

Akademisk dannelse 

Høyere utdanning skal bidra til akademisk dannelse. Den skal gjøre studentene til kritisk tenkende 

individer som kan delta i og reflektere over samfunnet, både som personer og som yrkesutøvere. 

Studentene er en del av det akademiske fellesskapet, og har derfor rett og plikt til å ta ansvar for 

akademias utvikling. 

Studentene som en ressurs 

Den enkelte student skal anerkjennes som en ressurs i akademia, og studentmedvirkning skal 

ivaretas i alle ledd. Et akademia basert på høy grad av interaksjon mellom alle parter er viktig for å 

sikre et akademisk fellesskap for alle. 

Akademisk frihet 

Akademisk frihet er og skal være en viktig grunnstein i akademia. Akademisk frihet omfatter blant 

annet ytringsfrihet, rettigheter tilknyttet eget arbeid og retten til å velge tema, metode, kilder og 

trekke konklusjoner basert på kritisk prøving av hypoteser uten påvirkning av utenforstående 

interesser. 

Institusjonenes autonomi 

Institusjonenes akademiske autonomi er viktig for å bygge oppunder den frie, kritiske forskningen 

og utdanningen. Den frie forskningen og utdanningen er verdifull for samfunnet gjennom 

kontinuerlig å utvikle samfunnet og kritisk vurdere samfunnets organer. 

Akademias samfunnsansvar 

Utdanning, forskning og innovasjon har stor samfunnsmessig verdi, og akademia har derfor et stort 

samfunnsansvar. Dette er viktig for hvordan vi bygger opp og videreutvikler samfunnet. Derfor må 

akademia kunne svare på utfordringene menneskene står ovenfor, både nasjonalt og globalt. For å 

sikre gjennomsiktighet og høyest mulig samfunnsmessig verdi, må all offentlig forskning publiseres 

i åpne kanaler og være tilgjengelig for alle. 

Akademias samfunnsansvar gjelder også ovenfor det internasjonale samfunnet ved å inkludere 

spesielt utsatte mennesker i utdanningssystemet.  
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DEL 2 – ELEMENTER I STUDIETILBUDENE 

I denne delen ønsker vi å ta for oss de aspektene vi mener er viktig å ha fokus på i høyere 

utdanning, og hva vi mener må på plass for å sikre god kvalitet i og tilgang til høyere utdanning. 

Begrepet «studenter» omhandler alle studenter i norsk høyere utdanning. Kapittelet er strukturert 

med underkapitler, og disse er igjen delt inn i mindre kapitler for å være lett å orientere seg i. For 

hvert tema presenteres ulike problembeskrivelser, forventninger, tiltak og målsetninger for høyere 

utdanning. Hvert delkapittel avsluttes med anbefalinger, både til institusjonene, 

kunnskapsdepartementet og andre sentrale aktører i sektoren. Dette kapittelet presenterer 

oppsummert NSOs oppskrift på hvordan høy kvalitet i høyere utdanning kan sikres. 
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1. OPPTAK TIL HØYERE UTDANNING 

For en student starter ofte erfaringene med høyere utdanning allerede lenge før fristen for å søke 

seg til høyere utdanning går ut. En potensiell student har utallige valgmuligheter en må orientere 

seg i før man leverer søknaden til et utdanningsprogram og en utdanningsinstitusjon. Det må 

jobbes aktivt for å bistå potensielle søkere i arbeidet med å ta dette valget. Det er også viktig å 

arbeide for at opptaksprosessen er rettferdig og at det er gjennomtenkt hva søkerne vurderes på. 

 

A. RÅDGIVNING  

Søkere til høyere utdanning står overfor store og avgjørende valg når spørsmålet om hva man skal 

studere skal besvares. I Norge har en søker til høyere utdanning mer enn 1100 ulike 

valgmuligheter hvis de går inn på samordna opptak for å søke seg til høyere utdanning. Det kan 

ikke forventes at den enkelte søker skal kunne navigere i dette landskapet på egen hånd.  

PROBLEMBESKRIVELSE  

Det er flere ting som tyder på at tilbudet innenfor rådgivning i dag ikke er godt nok. En evaluering 

SINTEF gjennomførte i perioden 2009 til 2010 viser at 59 prosent av rådgiverne i grunnskolen har 

utdanning innen rådgivning, mens i videregående har 80 prosent en slik utdannelse (Buland, 

Mathiesen, m.fl., 2010). I Norge stilles det i dag ikke krav om formell kompetanse til rådgivere i 

grunnskolen (Opplæringslova, 2015). Videre fant SINTEF at 40 prosent av rådgiverne i 

grunnskolen samarbeider mye med bedrifter, mens bare 25 prosent av rådgiverne på 

videregående rapporterer om stor grad av samarbeid med bedrifter. Evalueringen avdekket også 

at rådgiverne selv mente dagens ressurser til rådgivning er for små til at man kan gi elevene den 

kvaliteten på tjenesten elevene har krav på.  

En undersøkelse gjennomført av Respons på vegne av Virke og Finans Norge har undersøkt hva 

unge mener om veiledningen de fikk angående utdanningsvalg fra sin videregående skole 

(Respons, 2014). Figur 1 gir en oversikt over hva de spurte svarte på spørsmålet om de får/fikk 

god veiledning fra sin videregående skole om utdanningsvalg. 

 

 
Figur 1: Grad av veiledning i videregående skole 

Flertallet av de unge er uenige i at de fikk/får god veiledning angående utdanningsvalg av sin 

videregående skole. Gjennom undersøkelsen ble også de unge spurt om de er enige eller uenige i 
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at opplæringen gjennom utdanningssystemet gir dem god innsikt i hva arbeidsgivere krever av 

arbeidstakere. Hele 59 prosent sier de er uenig i dette.  

En undersøkelse fra VOX viste at blant de som ønsker å begynne på en ny utdanning i løpet av de 

neste to årene, er hele 59 prosent interessert i å motta karriereveileding (Berge, Larsen, m.fl., 

2015). 45 prosent oppgir at de har et behov for slik veiledning.  

En masteroppgave om rådgivning i videregående skole fra NTNU peker også på at rådgiverne står 

overfor en elevmasse med mer sammensatte behov enn tidligere (Løvset, 2013). Antall unge som 

faller fra videregående og sliter psykisk øker. Det stiller større krav til rådgivere. Også i 

undersøkelser gjennomført i forbindelse med denne masteroppgaven pekte rådgiverne på et 

ønske om mer tid og ressurser til karriereveiledning. 

Det er flere studier og undersøkelser som tyder på at søkerne til høyere utdanning ikke møter en 

god nok rådgivningstjeneste. Mange studenter faller fra studier innen høyere utdanning i løpet av 

det første året. Det er hele 37 prosent av de som startet på en grad i 2006 som ikke har fullført en 

grad i løpet av åtte år (Statistisk Sentralbyrå, 2015). Frafall medfører store konsekvenser for både 

individ, utdanningsinstitusjon og samfunn, og det er derfor viktig å jobbe for å redusere ufrivillig 

frafall. NSO mener mangelfull karriereveiledning må ta noe av skylden for det høye frafallet vi ser i 

høyere utdanning. Både for de som faller helt fra sine studier, men også de som bytter studier etter 

hvert fordi deres førstevalg viste seg å ikke passe dem. Dersom veiledningen i forkant er 

tilstrekkelig, vil færre oppleve at det studiet de har begynt på ikke passer for dem eller ikke var det 

de trodde det skulle være.  

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 
NSO mener at god rådgivning før studiene er en av nøklene til å motarbeide sosioøkonomiske og 

kulturelle forskjeller i tilgangen til høyere utdanning, og at unge mennesker tar informerte valg for 

sin fremtid. Rådgivere i grunnskolen, videregående skole og i NAV-systemet har en viktig rolle i å 

informere potensielle studenter om mulighetene deres. Det må sikres at alle studiesøkende har 

tilgang på gode rådgivningstjenester. 

For å gi god nok rådgivning mener NSO det er nødvendig at rådgivere har kjennskap til hva ulike 

studier gir av kompetanse, hvilke ferdigheter de gir studentene, hvordan studiene gir mulighet til 

utveksling, karrieremuligheter og forventninger til studenten. I tillegg må rådgivere ha kompetanse 

på to andre områder. Den første er knyttet til hva kompetanse brukes til i arbeidslivet, hva 

arbeidslivet etterspør, og hvilke endringer som skjer i arbeidslivet. Den andre handler om å ha 

kompetanse til å hjelpe studiesøkende til å vurdere hva som passer for en selv å arbeide med, og 

hvordan man ut fra dette kan eller bør velge studier.  

For NSO er det viktig at rådgivning handler likeså mye om hva utdanninger skal brukes til etter at 

studiene er fullført som hva det er mulig å studere. Unge mennesker og studiesøkende må 

gjennom rådgivning bevisstgjøres hvordan arbeidslivet fungerer og hvordan bransjer og sektorer 

arbeider. 

TILTAK OG GJENNOMFØRING 
For å sikre at alle studiesøkende får tilstrekkelig rådgivning må både omfanget av og kvaliteten på 

rådgivningstilbudet styrkes. Dette innebærer blant annet at bevilgninger til karriererådgiving må 

styrkes.  

Rådgivningstilbudene har et ansvar for å sikre at alle studiesøkende enkelt har tilgang på 

informasjon om det tilbudet som eksisterer. På ungdoms- og videregående skole mener NSO alle 
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elever skal få tilbud om minst en rådgivningstime i halvåret. Det bør stilles tydelige krav til at 

skolene følger opp dette. 

For å sikre at rådgivere har tilstrekkelig kompetanse om de ulike utdanningsinstitusjonene og de 

studiene som tilbys er det avgjørende at samarbeidet mellom karriererådgivere og institusjonene 

styrkes. For at rådgivere skal ha riktig kompetanse om høyere utdanning og ulike karriereveier er 

det også viktig at markedsføringen av de ulike studieprogrammene er tydelige og gir et realistisk 

bilde av innhold og de forventningene som stilles. Det er studiestedenes ansvar å formidle hva 

som kreves i studiet, og hvilken kompetanse studentene får etter endt studie.  

For at rådgivere skal ha god kompetanse på karrieremuligheter og arbeidslivet er det viktig med en 

sterk kobling mellom rådgivingen og arbeidslivet. Dette forutsetter kjennskap til arbeidslivets 

bransjer og sektorer og generelle trender og utvikling i arbeidslivet. For å sikre dette må det være 

et sterkt samarbeid mellom rådgivere og NAV, arbeidslivsorganisasjoner og arbeidsliv generelt.  

NSO mener det er viktig at rådgivere har formell kompetanse innenfor rådgivningsfeltet for å kunne 

møte en søkermasse med sammensatte behov, en utdanningssektor i stadig utvikling og et 

arbeidsliv i omstilling. Det må derfor stilles krav til dokumentert utdanning for ansettelse i 

rådgivningsstillinger. Et ekspertutvalg oppnevnt av regjeringen leverte i april 2016 NOUen Norge i 

omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn til kunnskapsministeren (NOU 2016:7, 2016, 

s. 175). Utvalget foreslår flere tiltak for å sikre at rådgivere har formell kompetanse. Utvalget 

foreslår blant annet at rådgivningen knyttet til studievalg og yrkesvalg i grunnskole og 

videregående opplæring skal gå under begrepet karriereveiledning, og at karriereveileder skal 

opprettes som en egen stillingskategori. Dette skal bidra til at det også stilles krav til formell 

kompetanse. Videre anbefaler utvalget at karriereveiledere primært skal være ansatt i 

fulltidsstillinger, og at det skal utvikles kompetansekrav til stillingen som åpner for at flere grupper 

med karrierefaglig kompetanse kan fylle stillingen. Utvalget mener at på sikt skal karriereveiledere i 

grunnopplæringen- og videregående opplæring ha karrierefaglig utdanning på masternivå. NSO 

støtter disse anbefalingene, og mener det er viktig å arbeide for å få dette på plass for å sikre at 

alle elever i grunn- og videregående opplæring får nødvendig karriereveiledning av god kvalitet. 

NSO mener det er viktig med et tilstrekkelig etter- og videreutdanningstilbud for de som er ansatt i 

rådgivningsstillinger, men mangler formell kompetanse. Ansvaret for dette må ligge hos KD og 

institusjonene. 

ANBEFALING 

NSO mener at: 

- Det skal stilles krav til dokumentert karrierefaglig utdanning på masternivå for ansettelse i 

karriererådgivningsstillinger, inkludert krav om etter- og videreutdanning for rådgivere som i 

dag praktiserer uten formell utdannelse. 

- Alle elever i ungdoms- og videregående skole skal få tilbud om minst en rådgivningstime i 

halvåret. 

- Bevilgninger til rådgivningstjenesten i grunn- og videregående opplæring må styrkes. 
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B. REKRUTTERING OG MANGFOLD 

Lik rett til utdanning er et grunnleggende prinsipp som må være et mål for alle som jobber med 

høyere utdanning. Tilgang til høyere utdanning handler om at alle som er kvalifisert til det skal ha 

tilgang til norsk høyere utdanning, uavhengig av etnisitet, språk, religiøsitet, livssyn, seksuell 

orientering, funksjonsnivå, sosial bakgrunn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. For å arbeide med å 

bygge ned synlige og usynlige hindre for å ta høyere utdanning, basert på ulike 

bakgrunnsvariabler, er det viktig at fokuset på mangfold i rekrutteringen til høyere utdanning står 

sterkt.  

PROBLEMBESKRIVELSE  

For å kunne jobbe målrettet med rekrutteringsarbeid i høyere utdanning er et godt 

informasjonsgrunnlag viktig. NSO mener det er problematisk at det ikke finnes tilstrekkelig med 

informasjon om mangfoldet i høyere utdanning. Her har vi valgt å konsentrere oss om det vi har et 

tallgrunnlag å basere oss på. Vi trekker derfor frem fire hovedmomenter i mangfoldet i høyere 

utdanning i denne delen: Studenter med innvandrerbakgrunn, studenter med 

funksjonsnedsettelser, kjønnsbalanse og påvirkningen av foreldres utdanningsnivå. 

SSB har statistikk på studenter i høyere utdanning i prosent av registrerte årskull, etter 

innvandringskategori, kjønn og alder for 2014 (Statistisk Sentralbyrå, 2014). De har sett på 

personer mellom 19 og 34 år, og innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og den øvrige 

befolkningen. I 2014 var 22,1 prosent av den øvrige befolkningen mellom 19 og 34 år under 

utdanning. For norskfødte med innvandrerforeldre var prosentandelen i 2014 rundt 30. Samme år 

var 8,4 prosent av innvandrerne i Norge under utdanning.  

Det er også interessant å se på hvilke fagområder innvandrere oftest har høyere utdanning innen. 

SSB har også samlet tall på dette, basert på en grov inndeling av fagområder innenfor høyere 

utdanning (Statistisk Sentralbyrå, 2014). Figur 2 under viser innvandrere med høyere utdanning, 

fordelt på fagområdet de har utdanning innen.  

 
Figur 2: Antall innvandrere med høyere utdanning fordelt på fagområder 
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Det er spesielt innenfor naturvitenskapelige og tekniske fag mange innvandrere har høyere 

utdanning. Videre følger helse- og sosialfag. Det kan altså se ut som det ikke er slik at innvandrere 

eller norskfødte i mindre grad har høyere utdanning enn resten av befolkningen. Det kan heller 

virke som utfordringen er at de stort sett er veldig konsentrert innenfor ett eller to fagområder, samt 

at det er det velges ganske kjønnstradisjonelt når det kommer til høyere utdanning.  

Det finnes noe tall på andel personer med nedsatt funksjonsevne i høyere utdanning. SSB har 

samlet tall på befolkningen mellom 25 og 44 år, som har fullført minst ett år med høyere utdanning 

(Ramm og Otnes, 2013). Her sammenligner de andelen som har tatt høyere utdanning blant 

befolkningen som helhet, med andelen som har gjort dette blant dem med nedsatt funksjonsevne. 

Tallene er også fordelt på kjønn. Figur 3 gir en grafisk fremstilling av forskjellene på 

utdanningsnivå blant de med nedsatt funksjonsevne og den øvrige befolkningen. Andelen som har 

fullført minst ett år høyere utdanning er høyest blant «alle kvinner» og lavest blant «menn med 

nedsatt funksjonsevne».  

 
Figur 3: Andel av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanningsnivå 

For hele befolkningen er andelen som har minst ett år med høyere utdanning blant dem mellom 25 

og 44 år 42,6 prosent. Blant personer med nedsatt funksjonsevne er denne 25,5 prosent. Det ser 

ut til at det å ha nedsatt funksjonsevne generelt har rimelig stor negativ påvirkning på 

sannsynligheten du har for å ta høyere utdanning. 

Videre er det påvist at høyere utdanning har en spesielt positiv effekt på sjansen personer med 

nedsatt funksjonsevne har for å være yrkesaktiv. Sett i forhold til personer med 

funksjonsnedsettelse med grunnskoleutdanning har personer med funksjonsnedsettelse og høyere 

utdanning 4,5 ganger større sjanse for å være yrkesaktiv (Molden, Wendelbord m.fl., 2009). 

Personer uten funksjonsnedsettelse med høyere utdanning har 2,3 ganger større sjanse for å 

være yrkesaktiv enn de med kun grunnskoleutdanning. Høyere utdanning har altså en større 
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betydning for personer med funksjonsnedsettelse, enn for befolkningen for øvrig, når det gjelder å 

gi dem forutsetninger for å komme i arbeid.  

Det finnes gode tall når det kommer til kjønnsbalanse på ulike utdanningsprogram i Norge. I 

stortingsmeldingen Likestilling i praksis – Like muligheter for kvinner og menn legges det frem en 

oversikt over andelen menn innen ulike utdanningsområder i perioden 2004 til 2013 (Meld. St. 7 

(2015-2016), s. 26). Disse tallene er gjengitt i tabell 1. 

 Andel menn – 2004 Andel menn - 2009 Andel menn – 2013 

Helse-, sosial- og 
idrettsfag 

 
20,6 % 

 
20,3 % 

 
20,6 % 

Lærerutdanninger og 
utdanning i 
pedagogikk 

 
 

25,3 % 

 
 

23,9 % 

 
 

24,6 % 

Samfunnsfag og 
juridiske fag 

 
39,7 % 

 
38 % 

 
37,4 % 

Humanistiske og 
estetiske fag 

 
37,9 % 

 
27,6 % 

 
39,3 % 

Økonomiske og 
administrative fag 

 
49,3 % 

 
47,5 % 

 
46,3 % 

Primærnæringsfag 51,9 % 48,5 % 51,7 % 

Naturvitenskapelige 
fag, håndverksfag og 
tekniske fag 

 
 

70 % 

 
 

68,1 % 

 
 

67,9 % 

Samferdsels- og 
sikkerhetsfag og 
andre servicefag 

 
 

76,4 % 

 
 

58,5 % 

 
 

68,9 % 
Tabell 1: Andel menn i høyere utdanning fordelt på fagområder 

Kvinner har de siste årene i økende grad tatt høyere utdanning. I høyere utdanning har de også i 

økende grad søkt seg mot mannsdominerte, og etter hvert kjønnsbalanserte fag. Vi ser ikke den 

samme tendens blant menn, selv om det er en liten økning av menn i noen av de mest 

kvinnedominerte yrkene. Vi ser derfor at andelen menn er svært lav, og har vært stabil de siste 

årene, i en del utdanningsområder som helse- og sosialfag og lærer- og pedagogikkutdanninger. 

Det er fortsatt skjev balanse på en del teknologiske og matematisk-naturvitenskapelige fag, og her 

er det kvinnene som er i undertall. Innen disse fagene har vi i motsetning til en del helse- og 

sosialfag derimot sett en positiv utvikling over de siste årene. 

Til slutt ønsker vi å trekke frem utfordringer knyttet til studenters sosiale bakgrunn, og hvordan 

sosial reproduksjon og foreldres utdanningsnivå gjør seg gjeldende i akademia. Det finnes en 

tydelig sammenheng mellom sosial bakgrunn og deltakelse i høyere utdanning, og i de fleste 

europeiske land er studentmassen dominert av studenter med høyt utdannede foreldre.  

Tall fra Eurostudent 2015 viser at kun 27 prosent av studentene i høyere utdanning i 2013 hadde 

foreldre uten høyere utdanning (Steffensen, Ekren m.fl., 2015). Som figur 4 under viser hadde 

altså det store flertallet av studenter i Norge i 2013 foreldre med høyere utdanning. 
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Figur 4: Studenter 22-24 år fordelt etter foreldrenes utdanningsnivå (2013) 

Den samme statistikken viser også at gjennomføringen i høyere utdanning er høyere blant de 

studentene som har foreldre med høyere utdanning. Blant studentene som startet i norsk høyere 

utdanning i 2006 hadde 77 prosent fullført en grad i løpet av de neste 8 årene blant studentene 

med foreldre med høyere utdanning, mens denne andelen kun var på 44 prosent blant barn av 

foreldre med utdanning fra grunnskolenivå.  

Et aktivt rekrutteringsarbeid er viktig for å sikre mangfold i høyere utdanning, ikke bare totalt sett 

med innenfor de ulike utdanningsområdene. Det er gjennom rekruttering man legger grunnlaget for 

mangfold i høyere utdanning. Forskningen levner liten tvil om at et kjønnsbalansert miljø er 

fungerer bedre enn et hvor kjønnsbalansen er veldig skjev. Vi har også sett at mennesker med 

funksjonsnedsettelse har et stort utbytte av høyere utdanning. I tillegg er det viktig at det finnes 

gode rollemodeller for alle mennesker i samfunnet innenfor ulike fagområder og yrker. Kandidater 

med bakgrunn fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag er i større grad med på å sette 

dagsorden i det offentlige ordskiftet og på å utforme velferdstjenester og andre offentlige tjenester. 

Det er viktig at mangfoldet i befolkningen er godt representert i disse prosessene.  

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

Akademia skal gjenspeile den generelle befolkningen. Utdanning er et virkemiddel for å sørge for 

en aktiv demokratisk deltakelse og samfunnsutvikling, og det er derfor viktig at studentmassen er 

representativ for resten av befolkningen. Utdanningsinstitusjonene skal aktivt se på hvilke 

samfunnsgrupper som er underrepresentert i høyere utdanning, både blant studenter og ansatte, 

og sette i gang tiltak basert på dette.  

Alle som er faglig kvalifisert skal ha tilgang til høyere utdanning uavhengig av etnisitet, språk, 

religiøsitet, livssyn, seksuell orientering, funksjonsnivå, kjønn, sosial og sosioøkonomisk bakgrunn. 

Gjennom rekruttering skal det jobbes mot dette målet, for å bygge ned eventuelle barrierer man 

møter på som potensiell søker til høyere utdanning, basert på bakgrunn. 

Det skal sikres et bredt mangfold i akademia innenfor alle fagfelt. Institusjonene skal tilstrebe 

kjønnsbalanse på alle sine utdanningsprogrammer, og jobbe aktivt for å oppnå dette. Norge skal 

ligge i verdenstoppen på mangfold, inkludering og likestilling i akademia. For å muliggjøre dette 

skal mangfold, inkludering og likestilling stå sterkt i rekrutteringsarbeidet til høyere utdanning. Det 

Grunnskole eller lavere

Videregående skole

Høyere utdanning
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skal være et fokus på bred rekruttering til høyere utdanning allerede fra grunnskolen. Unge skal 

settes i stand til å gjøre opplyste valg gjennom hele utdanningsløpet. 

TILTAK OG GJENNOMFØRING 

Det skal jobbes aktivt gjennom rekrutteringsarbeid for å sikre et bredt mangfold i høyere utdanning. 

For å sikre et godt informasjonsgrunnlag for å kunne gjøre det arbeidet på best mulig måte skal KD 

sette i gang prosjekter for å skaffe nødvendig informasjon og statistikk knyttet til dagens mangfold i 

høyere utdanning. NSO mener KD skal vurdere å koble data om innvandrerbakgrunn, 

sosioøkonomisk bakgrunn, foreldres utdanningsnivå, hvor i landet man kommer fra og andre 

relevante data til tilstandsrapportering og rapportering til Database for statistikk om høgre 

utdanning (DBH).   

Utdanningsinstitusjonene skal aktivt og kontinuerlig vurdere mangfoldet på sine 

utdanningsprogram. På de utdanningsprogrammene der visse samfunnsgrupper er 

underrepresentert skal utdanningsinstitusjonene sette i gang et arbeid med å utrede grunnene for 

dette. Videre skal det settes inn tiltak for å rekruttere spesifikt fra disse gruppene.  

For å bygge opp under en mangfoldig rekruttering mener NSO at flere utdanningsinstitusjoner bør 

etablere samarbeid med videregående skoler i deres region. Institusjonene skal fokusere spesielt 

på å etablere partnerskap med videregående skoler som har et bredt mangfold. I slike samarbeid 

bør man ha et spesielt fokus på å rekruttere til de utdanningene hvor det er underrepresentasjon 

av visse grupper.  

For å sikre at potensielle søkere har lik tilgang på informasjon om ulike utdanningsinstitusjoner og 

studieprogram skal viktig informasjon knyttet til dette gjøres tilgjengelig på de største 

minoritetsspråkene, inkludert engelsk. Videre skal alle institusjoner skal arrangere 

informasjonsdager om høyere utdanning for voksne innvandrere. 

Rådgivere, både i grunnskolen, videregående skole og i NAV-systemet har en viktig rolle i å 

informere potensielle studenter om deres muligheter. Alle fylkeskommuner skal arrangere 

samlinger for rådgivere ved skoler med et bredt mangfold i samarbeid med universitetene og 

høyskolene i regionen. Disse samlingene bør ha et spesielt fokus på rekruttering av 

underrepresenterte grupper til høyere utdanning. 

Faglige forbilder er viktig for å bryte ned forestillinger om at høyere utdanning, spesielt innenfor 

visse fagområder, er forbeholdt majoritetsbefolkningen. Det er derfor viktig at institusjonene også 

aktivt rekrutterer underrepresenterte samfunnsgrupper inn i forsknings- og undervisningsstillinger i 

akademia.  

Det er også viktig at det tas nasjonalt initiativ innenfor forskjellige fagretninger for å styrke 

kvaliteten og å bidra til å styrke mangfoldet innenfor utdanningen. Et eksempel på slikt initiativ er 

GNIST, som er et satsningsprogram for å øke kvaliteten på lærerutdanningen. En del av denne 

satsningen har vært å se på hvordan man kan heve statusen til yrket og rekruttere flere gutter inn i 

utdanningen. Lignende initiativer har vi også sett for å rekruttere flere jenter inn i teknologifagene 

NSO mener institusjonene i visse tilfeller på bakgrunn av grundige utredelser, skal kunne bruke 

verktøy som kvoteringsordninger og tilleggspoeng for å sikre et bedre mangfold i høyere 

utdanning. Hvert enkelt tilfelle hvor bruk av disse virkemidlene vurderes, skal utredes særskilt og 

institusjonene skal evaluere hvert tiltak hyppig. Slike tiltak skal kun være midlertidig, og evaluering 

av behovet for tiltakene skal være en del av tilsynsarbeidet til NOKUT. Beslutninger om bruk av 
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slike tiltak skal tas i organ der studentene er representert. Alle institusjoner som er helt eller delvis 

finansiert av staten skal rapportere om sitt arbeid med mangfold, hvilke utredninger som er gjort og 

hvilke tiltak som benyttes i den årlige rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Der 

utredningene viser at årsakene til underrepresentasjon fra visse samfunnsgrupper ligger utenfor 

institusjonenes ansvar, har kunnskapsdepartementet et ansvar for å utarbeide tiltak og følge dem 

opp. Mangfold skal være et tema på etatsstyringsmøtene Kunnskapsdepartementet har med 

institusjonene.  

 

NSO mener vurderinger knyttet til kjønnsbalanse på studier bør baseres på følgende grenser for 

balanse: 

- Balanse: Begge kjønn er representert med minimum 40 prosent av den opptatte 

studentmassen på studiet. 

- Moderat ubalanse: Et kjønn er representert med under 40 prosent, men over 25 prosent 

av den opptatte studentmassen på studiet. 

- Kritisk ubalanse: Et kjønn er representert med under 25 prosent av den opptatte 

studentmassen på studiet. 

Hvis et studium er innenfor «moderat ubalanse» eller lavere, skal mulige årsaker til ubalansen 

utredes i samarbeid med studentene, og institusjonen skal følge opp med tiltak for å rette opp i 

kjønnsskjevheten, basert på disse utredningene. Hvis et studium ligger i «kritisk ubalanse» skal 

institusjonen lage en tiltaksplan for å rekruttere bredere. Tiltaksplanen kan inkludere målrettede 

rekrutteringskampanjer, kjønnspoeng og andre kvoteringstiltak, samt mulighet for tilpassede 

studieløp og lignende tiltak. Dersom programmet kommer over kritisk ubalanse, og dette varer i 

over tre år, skal avvikling av tiltakene opp til vurdering. Dersom institusjoner over tre år ikke 

oppfyller kravet om arbeid med kjønnsbalanse, skal departementet ha mulighet til å ikke tildele nye 

studieplasser innenfor studieprogrammer med kritisk ubalanse, inntil institusjonen viser at de 

oppfyller de kravene som er gitt.  

NSO etterspør en strategi for lik tilgang til høyere utdanning som sikrer mangfold og inkludering i 

høyere utdanning. En slik strategi må basere seg på kunnskap om hvilke utfordringer som finnes i 

høyere utdanning som helhet, og se på hvilke faktorer som spiller inn ved utdannings- og 

yrkesvalg. Strategien må utarbeides i samarbeid mellom studentene og KD, og ha som mål å sikre 

bred rekruttering og lik tilgang til høyere utdanning. Det er flere faktorer som står i veien for en 

bred rekruttering enn utfordringer knyttet til likestilling mellom menn og kvinner. Dette må være en 

del av både utredningen i forkant og selve strategien for tilgang. 

Stortingsmelding 7. 2015-2016, Likestilling i praksis - Like muligheter for kvinner og menn, som ble 

fremlagt høsten 2015 skisserer en rekke likestillingsutfordringer i norsk høyere utdanning. For å 

kunne møte utfordringene med fornuftige og treffsikre tiltak er det behov for å utrede årsaker til 

skeiv rekruttering og dårlig kjønnsbalanse både blant studenter og ansatte (Meld. St. 7 (2015-

2016), s. 25). Ofte blir tiltak fremstilt som en løsning i seg selv. NSO mener årsakene er 

sammensatte og at ikke alle utfordringer kan løses med det samme tiltaket. Årsaker til 

likestillingsutfordringer, og resultater av ulike tiltak må utredes for å danne grunnlaget for videre 

likestillingsarbeid. NSO mener også at perspektivet i stortingsmeldingen er for snevert, og at en 

utredning også burde se på bak andre underrepresenterte grupper i akademia, og årsakene til 

dette. Arbeidet med å sikre mangfold i akademia ligger heller ikke hos akademia alene. For å sikre 

bred rekruttering til ulike utdanningsprogram mener NSO det i utredningsarbeidet også må 

fokuseres på hvilke tiltak som kan settes i gang i arbeidslivet for å øke attraktiviteten til visse yrker. 
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ANBEFALING 
NSO mener at: 

- KD skal sette i gang prosjekter for å skaffe nødvendig statistikk og informasjon knyttet til 

mangfold i høyere utdanning og i akademia generelt  

- Flere universiteter og høyskoler skal etablere samarbeid med videregående skoler i deres 

region, spesielt med videregående skoler med et bredt mangfold, for å styrke rekrutteringen 

til høyere utdanning. 

- For å sikre at alle potensielle søkere har lik tilgang på informasjon om ulike 

utdanningsinstitusjoner og studieprogram skal viktig informasjon gjøres tilgjengelig på de 

største minoritetsspråkene. 

- Alle fylkeskommuner skal arrangere samlinger for rådgivere ved skoler med stort mangfold, 

i samarbeid med universitetene og høyskolene i fylket.  

- Alle institusjoner skal arrangere informasjonsdager om høyere utdanning for voksne 

innvandrere 

- Mangfold og kjønnsbalanse skal være et tema på KDs etatsstyringsmøter med 

institusjonene 

- Det skal utarbeides en nasjonal strategi for tilgang til og mangfold i høyere utdanning 

- KD skal utrede årsaker til skeiv rekruttering og dårlig kjønnsbalanse på studier, og finne 

treffsikre tiltak på ulike årsaker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      side 23 

C. INFORMASJON TIL BLIVENDE STUDENTER 

Når en søker skal ta et valg om hva slags utdanning de skal velge, er det viktig at de har 

tilgjengelig informasjon om alle typer tertiærutdanning i Norge, og hvilke institusjoner som tilbyr de 

ulike utdanningene. Både institusjonene og offentlige instanser har et ansvar for å sikre at søkere 

til høyere utdanning lett kan finne frem til relevant informasjon om deres ulike valgmuligheter.  

PROBLEMBESKRIVELSE 

Det finnes i dag lite nasjonale tall på hvor fornøyde studentene er med informasjonen de fikk i 

forkant av studiestart, og hva de savnet av informasjon. Vi vet allikevel en del om hvor studentene 

finner informasjon, og hvilke informasjonskilder som har innvirkning på studievalg. I en 

undersøkelse gjennomført av NIFU har man sett på hvilke faktorer som har betydning for 

studenters utdanningsvalg (Wiers-Jenssen, 2012). Figur 5 viser en fremstilling av studentenes 

vektlegging av noen utvalgte faktorer fra NIFUs undersøkelse.  

 
Figur 5: Faktorer som har innvirkning på studenters studievalg 

Det er relativt få som legger stor vekt på studiestedets profilering/markedsføring, men på den 

andre siden er det også relativt få som sier at dette ikke hadde noen betydning. Selv om profilering 

og markedsføring ikke er blant de viktigste forholdene for valg av studiested, kan man tenke seg at 

det er viktig for å formidle informasjon som er blant det viktigste for søkeres valg av studiested. 

Dette gjelder blant annet informasjon om studiene som tilbys ved institusjonen, og det faglige og 

sosiale miljøet ved studiestedet.  

Den tidligere Høyskolen i Sør-Trøndelag (HiST) gjennomførte ved flere anledninger en 

inntaksundersøkelse blant nye studenter, der de blant annet spør om hva studentene mener om 

informasjonen de har fått i forkant av studiene. I undersøkelsen fra 2012 var studentene ved HiST 

var minst fornøyde med informasjonen om hva tidligere studenter sier om studiet, 
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studentsamskipnadenes tilbud, kontaktinformasjon til ansatte ved institusjonen og forkunnskaper 

som kreves for å gjennomføre studiet (Norfakta Markedsanalyse AS, 2012). 

NTNU har også gjennomført undersøkelser blant nye søkere til NTNU, der de spør studentene om 

hva de synes om informasjonen de fikk i forkant av studiestart (Sentio Research Norge, 2013). De 

har spurt både studenter som fikk tilbud om plass, og de som ikke fikk tilbud om plass. I 

undersøkelsen ble de studentene som ikke fikk plass spurt om det var informasjon de 

savnet/skulle hatt tidligere med tanke på å kvalifisere seg for studier ved NTNU. Figur 6 viser 

hvilke faktorer disse studentene gjerne skulle hatt mer informasjon om tidligere med tanke på å 

kvalifisere seg. 

 
Figur 6: Informasjon førstevalgssøkere ved NTNU savnet i forkant av søknad 

Dette kan tyde på at det for potensielle søkere er avgjørende å få informasjon tidlig om krav og 

forutsetninger som må være oppfylt for å kvalifisere til opptak til ulike studier ved ulike 

utdanningsinstitusjoner.  

For at søkere skal kunne ta et velbegrunnet valg er det viktig at det finnes lett tilgjengelig 

informasjon om ulike utdanningsløp- og muligheter. Videre er det viktig at blivende studenter får 

nødvendig informasjon om studier og studielivet i forkant av studiestart. Hvis informasjonen i 

forkant er god og gir blivende studenter mulighet til å orientere seg i institusjonslandskapet, og 

forberede seg på en god måte, kan man forebygge en del av det høye frafallet i høyere utdanning 

som vi ser i dag.  

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

Potensielle søkere og fremtidige studenter har rett på god informasjon om studier, også i forkant 

av studiestart. Både institusjoner og andre offentlige aktører har et ansvar for å formidle 

informasjon om ulike studietilbud, utdanningstyper og studiesteder til potensielle søkere. Det skal 

sikres at potensielle søkere får god informasjon om alle typer tertiær utdanning. 

Det skal være mulig for potensielle søkere å finne grunnleggende informasjon om ulike 

utdanningsinstitusjoner og studietilbud i felles informasjonskanaler administrert av offentlige 

instanser. Potensielle søkere skal også ha tilgang på informasjon om nåværende og tidligere 

studenters vurderinger av de ulike studieprogrammene en kan søke seg til. Det skal også være 
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enkelt for potensielle søkere å finne frem til hvilke opptakskrav som benyttes ved de ulike 

studieprogrammene, og hvilke faglige forutsetninger en må ha for å kvalifisere til opptak. 

Studentene skal også enkelt kunne skaffe informasjon om hva som kreves av studentene i et 

studium, og hva slags kompetanse studentene vil ha etter endt utdanning.  

Markedsføringen av utdanningsinstitusjoner og studietilbud må være tydelig, og gi et realistisk 

bilde av innhold i studieprogrammene og forventningene og kravene som stilles. Ved å formidle 

god og korrekt informasjon til potensielle studenter bidrar man til at alle søkere kan ta et opplyst 

valg, noe som er viktig både for lik rett til utdanning og likestilling i akademia. 

Det er viktig at det formidles både informasjon om institusjonene og studieprogrammet studentene 

skal starte på, og informasjon om studielivet og studiebyen generelt.  

TILTAK OG GJENNOMFØRING 

For å gjøre markedsføringen av ulike utdanningsinstitusjoner mer tydelig for potensielle søkere 

mener NSO at institusjoner bør ha fagspesifikke navn, som Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitet (NTNU) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). For å sikre at det er 

et realistisk bilde av en institusjon som fremstilles i markedsføringen, mener NSO videre at 

institusjoner ikke skal kunne kalle seg høyskole med mindre institusjonen er høyskoleakkreditert. 

NSO kan ikke støtte at institusjoner med ett akkreditert studietilbud rettmessig kan bruke 

betegnelsen høyskole, da dette kan skape forvirring rundt de ulike utdanningstypene som 

eksisterer i Norge. 

Gjennom ulike informasjonskanaler skal institusjonene formidle informasjon om blant annet 

studieprogram og fag ved institusjonen, forkunnskaper som kreves for å gjennomføre ulike studier, 

tilbudet til studenter i studiebyen, erfaringer fra tidligere studenter og kontaktinformasjon til ansatte 

ved institusjonen. NSO mener også det er viktig at dersom det er enkelte studieprogram ved en 

institusjon der eksempelvis heldekkende plagg vil være til hinder for undervisning eller praksis, 

skal dette komme tydelig frem i informasjonen om studieprogrammet og emnene. 

NSO ser det også som viktig at det finnes nasjonale nettsider som samler informasjon om de ulike 

utdanningsinstitusjonene og studietilbudene en søker kan velge mellom. Utdanning.no er et viktig 

tilbud, som det bør satses på å stadig videreutvikle og forbedre. NSO mener utdanning.no også 

bør inkludere en undersøkelse potensielle søkere kan gjennomføre som legger vekt på interesser, 

egenskaper, ferdigheter og lignende. Et slikt verktøy kan brukes til å sortere ut noen studieprogram 

som passer med svarene som er gitt i undersøkelsen. NSO mener dette vil gjøre det enklere for 

potensielle søkere å sortere ut de utdanningene som kan passe for dem.  

Det skal arrangeres utdanningsmesser i alle fylker, og alle elever i videregående skole skal få 

tilbud om å være med. Ansvaret for å arrangere slike utdanningsmesser skal ligge hos 

fylkeskommunen. Det skal sikres at alle former for tertiær utdanning er godt representert på de 

ulike messene, slik at både fagskoler og høyere utdanning er bredt representert.  

Samordna opptak gir i dag lite informasjon om de ulike studiene søkerne skal velge mellom. NSO 

mener NOKUT og samordna opptak skal inngå et samarbeid om å formidle resultatene fra 

studiebarometeret til søkerne som er innom samordna opptak. Dette kan gjøres ved at det i 

tilknytning til alle studieprogrammene som omfattes av samordna opptak legges inn lenker til hva 

studentene har sagt om akkurat det studieprogrammet gjennom studiebarometeret. På den måten 

kan søkere få tilgang til informasjon om hva tidligere studenter faktisk mener om de ulike 

studieprogrammene.  
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NSO mener institusjonene skal formidle informasjon til kommende studenter om blant annet 

studenttilværelsen, studiestart, studiebyen og tilbud til studenter, studieprogram og fag, timeplaner 

og pensumlister, samskipnadens tjenster til studentene ved studiestedet, student- og 

fritidsaktiviteter og lignende. Det må også gjøres tydelig hvor man kan henvende seg for å skaffe 

ytterligere informasjon. 

Alle institusjoner bør ha et lavterskeltilbud for kommende studenter som har spørsmål knyttet til 

studiestart. Dette kan organiseres som en chat på institusjonenes nettsider, hvor det er åpent for å 

sende inn alle spørsmål man måtte ha om utdanningsinstitusjonen, studieprogrammet, 

studenttilværelsen generelt eller studiebyen. For å sikre et godt tilbud mener NSO at slike tilbud 

bør drives i samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen, samskipnaden den er tilknyttet og 

studenter.   

ANBEFALING 
NSO mener at:  

- Utdanningsinstitusjoner skal ha fagspesifikke navn, som Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet for å 

tydeliggjøre de ulike faglige profilene for potensielle søkere. 

- Institusjoner ikke skal kunne kalle seg høyskole med mindre institusjonen er 

høyskoleakkreditert, for å hindre unøyaktig markedsføring mot potensielle studenter 

- Alle utdanningsinstitusjoner skal ha et lavterskeltilbud hvor kommende studenter kan sende 

inn eventuelle spørsmål de måtte ha om studietiden.  

- Utdanningsinstitusjonene skal arrangere åpne dager på institusjonen for potensielle 

studenter  

- Fylkeskommunene skal arrangere utdanningsmesser i alle fylker, og det skal arbeides for å 

sikre at både fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner er godt representert 

- Samordna opptak skal på sine nettsider legge inn lenker til resultater for ulike studieporgam 

fra studiebarometeret, slik at søkerne kan se resultatene for de studieprogrammene de 

vurderer å sette opp på søknaden sin. 

- Utdanning.no skal videreutvikles som en objektiv studieportal til studiesøkende. 
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D. OPPTAKSPROSESSEN 

Opptak til høyere utdanning er en utvelgelsesprosess for å avgjøre hvilke søkere som skal komme 

inn på et studium, og hvilke søkere som ikke får plass. I dag gjøres denne utvelgelsen 

hovedsakelig basert på karaktersnitt fra videregående skole. Det er mulig å bruke andre 

opptakskrav enn karaktersnitt, som opptaksprøve, men dette brukes i svært liten grad. For mange 

søkere er det små marginer som avgjør om man kommer inn på sitt drømmestudium, eller må ta til 

takke med sitt andre- eller tredjevalg. Det er viktig at opptaksprosessen er så rettferdig som mulig, 

og at opptakskravene som settes er grundig gjennomtenkt. 

PROBLEMBESKRIVELSE 

I dag er det hovedsakelig karaktersnitt som vektlegges ved opptak til høyere utdanning. Det kan 

argumenteres for at karakterer er et objektivt mål på en søkers faglige kvalifikasjoner, og at de gir 

et godt bilde av om søkeren har de rette forutsetningene for å kunne fullføre et studium. NSO er 

enige i at karakterer gir nyttige indikasjoner på en søkers faglige nivå og kvalifikasjoner, men 

mener også at karakterene har sine mangler.  

Karakterer kan fungere som et mål på faglige kvalifikasjoner, men det er vanskelig å se for seg at 

karakterer er et godt mål på egnethet, kritisk tenkning, nysgjerrighet eller motivasjon for å studere 

innenfor et bestemt fagområde. En rapport NIFU nylig lanserte undersøker overgangen fra 

grunnskolen til videregående og fra videregående til høyere utdanning (Lødding og Aamodt, 2015). 

Rapporten avslørte at det ikke nødvendigvis er faglige kompetanse hos studentene de 

universitets- og høyskoleansatte savner, det de trekker frem som manglende hos nye studenter er 

generiske ferdigheter. De trekker blant annet frem mangel på dybdeforståelse, konsentrasjon, 

kritisk tenkning og evne til å plukke ut viktige elementer av et stort pensum som ting nye studenter 

generelt ikke mestrer spesielt bra. Det trekkes også i tvil om dette er egenskaper som kan 

reflekteres spesielt godt i karakterer grunnet hvordan videregående skole er strukturert.  

Dette viser noen av karakterens svakheter som gjør seg relevant når snittkarakteren fra 

videregående skole er eneste seleksjonsmekanisme inn i høyere utdanning. NSO mener at bruk 

av karaktersnitt som eneste opptakskrav kan forklare noe av frafallet i høyere utdanning. 

Karakterer kan si noe om grunnleggende lese- og skriveferdigheter og fagkunnskaper, men det 

finnes andre momenter som kan ha innvirkning på en søkers evne til å fullføre utdanningen som 

karakterer ikke avdekker. 

NSO mener det er kunstig å bruke samme opptaksmetode på så mange ulike studier. I mange 

utdanninger og yrker stiller man for eksempel spesielle krav til skikkethet og egnethet, noe et 

karaktersnitt ikke kan måle. For NSO virker det naturlig å supplere opptaksmetodene til slike 

studier for å kunne måle de egenskapene og aspektene ved en søker som er viktig for å kunne 

gjennomføre en utdanning og gå ut i arbeidslivet. 

NSO mener der å supplere dagens opptaksmetoder med andre alternative metoder kan bidra til å 

sikre at de studentene som kommer inn på en utdanning faktisk er egnet til, motivert til og har 

interesse for å ta akkurat denne utdanningen, og at frafallet og antallet som bytter studium etter 

påbegynt høyere utdanning vil kunne reduseres. 

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

Skal vi sikre at vi får de rette menneskene inn på de rette studiene, og til slutt ut i arbeidslivet er 

det viktig å rigge opptakssystemet på en måte som gjør at man tar hensyn til at ulike utdanninger 

og yrker krever ulike ferdigheter, kunnskap og kompetanse. I mange utdanninger er det ikke 
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tilstrekkelig å se på karaktersnitt for å vurdere søkerne på de kriteriene som er viktige for å 

gjennomføre utdanningen og passe inn i arbeidslivet. Institusjonene bør gjøre en grundig vurdering 

rundt hvilke opptakskrav de bruker, og hvor grensen for opptak settes. Opptakskravene må være 

tilpasset slik at det måler de ferdigheter, kompetanse og kunnskap som er viktige for at søkerne 

skal kunne gjennomføre utdanningen på en god måte, og for å gå ut i arbeidslivet etter endt 

utdanning. 

NSO mener også det er viktig at døren til høyere utdanning ikke stenges hvis en søker har hatt 

dårlige resultater i visse fag i videregående skole. Det må derfor finnes muligheter for å kunne 

kompensere for manglende kompetanse og for å kvalifisere seg for opptak til høyere utdanning, 

også etter videregående skole er fullført. Dette er viktig for å sikre at søkere ikke velger bort 

høyere utdanning ufrivillig, grunnet manglende mulighet for å kvalifisere seg.  

Det er viktig med en forutsigbar og gjennomsiktig opptaksprosess. Alle søkere til høyere utdanning 

må ha god informasjon om opptakskrav ved ulike utdanninger. Det er også viktig at frister for 

søknad, eventuelt tilbud om opptak og frister for å godta tilbud om studieplass er de samme for alle 

utdanningsinstitusjoner, spesielt i opptak til bachelor- og integrerte mastergradsutdanninger.  

Politihøyskolen er en av få utdanningsinstitusjoner i Norge som har omfattende supplerende 

opptakskrav i tillegg til karaktersnitt. Søkere til politihøyskolen må i tillegg til å ha karakter 3 i norsk 

hovedmål og oppfylle medisinske krav gjennom både fysiske og psykiske tester. Søkerne blir 

vurdert for personlig egnethet gjennom en omfattende testprosess. Her går søkerne gjennom flere 

PC-tester, opptaksprøver, gruppeøvelser og individuelt intervju. Vurderingen av søkernes egnethet 

gjøres av en nemd ut fra seks satte kompetanser; åpenhet og inkludering, samhandling, 

modenhet, handlekraft, integritet og analytisk evne (Politihøgskolen, 2016) 

Praksisen på politihøyskolen viser at det er fult mulig å ta i bruk flere metoder for å vurdere søkere 

til høyere utdanning, for å sikre en vurdering som dekker bredere enn det et karaktersnitt alene 

kan gjøre. NSO mener langt flere institusjoner bør benytte seg av denne typen opptakskrav for å 

kunne vurdere studentene på det som faktisk er viktig når de kommer inn i en utdanning som 

senere skal sende dem ut i et yrke der mer enn faglig grunnlag har betydning for hvordan en egner 

seg. 

TILTAK OG GJENNOMFØRING 

NSO mener institusjonene i større grad må ta i bruk alternative opptakskrav der dette er 

hensiktsmessig. Motivasjon for å studere et fagfelt kunne veie opp for et lavere karaktersnitt i 

opptak til enkelte utdanninger. Videre kan det tenkes at det finnes studieprogram der interesse og 

engasjement for fagfeltet er viktigere enn karaktersnitt fra videregående opplæring. For andre 

utdanninger vil det kanskje være noen karakterer fra videregående skole som er viktigere for 

studentenes forutsetninger for å fullføre enn karakterer fra andre fag. For å sikre et mer treffsikkert 

opptakssystem som fanger opp mer enn rent faglige kvalifikasjoner må institusjonene vurdere å 

bruke supplerende opptakskrav til flere av sine utdanningsprogrammer.  

Karakterer måler ikke alt, men det gir fortsatt et bilde av en students faglige kvalifikasjoner. NSO 

ønsker derfor ikke å fjerne karaktersnitt som grunnlag for opptak, men vi mener opptakssystemet 

vil bli mer rettferdig og treffe bedre om man også supplerer det med alternative opptakskrav i 

tillegg til karakterer. NSO mener kunnskapsdepartementet bør oppfordre institusjonene til å ta i 

bruk alternative opptakskrav. Institusjonene selv har også et ansvar for å velge opptakskrav som 

er tilpasset de egenskaper som vektlegges i utdanningen og i arbeidslivet.  
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NSO mener KD skal sette i gang en utredning, som skal se på både bruken av alternative 

opptakskrav i Norge og i utlandet, og vurdere effekten ulike opptakskrav har på blant annet 

studenters faglige prestasjoner, trivsel og gjennomføring. Dette vil kunne styrke 

kunnskapsgrunnlaget om ulike opptakskrav, noe som vil kunne gjøre politikkutforming og 

avgjørelser knyttet til bruk av ulike opptakskrav mer treffende og kunnskapsbaserte. 

Studiesøkende må få god informasjon om opptakskravene i ulike utdanninger gjennom karriere- og 

rådgivningstjenester, informasjon fra samordna opptak og fra utdanningsinstitusjonene. Det er 

også viktig at eventuelle endringer i opptakskravene varsles i god tid i forkant av implementering 

av endringene, slik at studiesøkende har tilstrekkelig med tid til å tilpasse seg dette.  

NSO mener også at opptak til bachelor- og integrerte mastergradsutdanninger skal foregå 

nasjonalt gjennom samordna opptak. Dette må gjelde opptak til både private og offentlige 

utdanningsinstitusjoner, for å sikre en smidig og forutsigbar søknads- og opptaksprosess for 

søkerne.  For å tydeliggjøre hvilke muligheter blivende studenter har, er det viktig at samtlige 

tertiærutdanninger benytte samme søknadsplattform. Dette skal være Samordna opptak. Opptak til 

fagskoler skal dermed ikke foregå gjennom Vigo som i dag. Dette skal bidra til å se en større 

sammenheng mellom all tertiærutdanning, samt sikre at ikke studiesøkenes valgmuligheter 

begrenses av ulike søknads-, opptaks- og svarfrister.  

Det er viktig at det finnes gode måter å tilegne seg kunnskap som er nødvendig for opptak til et 

studium, også etter videregående skole er fullført. NSO mener det skal tilbys forkurs til utdanninger 

med karakterkrav i enkelte fag, for å gi søkere en mulighet til å oppfylle karakterkravet innen 

avgjørelsen om opptak fattes endelig.  

ANBEFALING 

NSO mener at:  

- Kunnskapsdepartementet skal oppfordre institusjonene til å gjennomføre prøveordninger 

med alternative opptakskrav.  

- Kunnskapsdepartementet skal sette i gang en forskningsbasert utredning, som ser på bruk 

av ulike opptakskrav og effektene av å benytte de ulike opptakskravene. 

- Opptaket til fagskoler, bachelor- og integrerte mastergradsutdanninger, både til private og 

offentlige institusjoner, skal foregå nasjonalt gjennom samordna opptak. 

- Institusjonene skal gjøre grundige vurderinger knyttet til valg av opptakskrav, og sikre at de 

opptakskravene som benyttes er hensiktsmessige for det enkelte studieprogram 
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2. ET HELHETLIG OG TILGJENGELIG STUDIELØP 

Institusjonenes mottak av studentene har stort betydning for sosial- og faglig integrering av nye 

studenter. Det første året ved en utdanningsinstitusjon har stor betydning for om studentene velger 

å fortsette på studiene, eller om de blir en del av den høye frafallstatistikken i Norge. Videre er det 

viktig at institusjonene legger til rette for at studentene kan gjøre de rette valgene for dem 

underveis i studiene. Dette krever at studentene får god informasjon om sine muligheter og 

valgene de skal ta underveis, og at institusjonene har et godt system på plass for å bistå 

studentene i disse prosessene. Det er også viktig at studieprogrammene har en god oppbygning, 

med en naturlig utvikling utover i løpet. Studenter kan være viktige ressurser i fagmiljøene de 

tilhører, men det fordrer at de inkluderes i fagmiljøet allerede fra starten av tiden de skal være i 

høyere utdanning. Studenter som har behov for tilrettelegging underveis i studiene skal lett finne 

frem til, og få tilgang på slike tjenester. 

 

A. STUDIESTART  

Studenter som kommer inn i høyere utdanning møter en annen faglig hverdag enn de fleste er 

vant med fra før. For flere studenter er overgangen så stor og omfattende at de faller fra studiene i 

løpet av det første semesteret i høyere utdanning. For å sikre at nye studenter får et godt møte 

med høyere utdanning er det tidlige møtet med fagmiljøene viktig. Institusjonene har et ansvar for 

at studentene føler en tilhørighet til fagmiljøet og institusjonen fra første dag. Flere nye studenter 

har aldri skrevet en akademisk oppgave, andre er ikke vant med kildehenvisninger og noen har 

aldri søkt i et arkiv. Det er derfor viktig at institusjonene legger til rette for en smidig overgang til 

høyere utdanning.  

PROBLEMBESKRIVELSE 

Ved gamle HiST gjennomførte de en undersøkelse blant nye studenter flere år på rad (Norfakta 

Markedsanalyse AS, 2012). I undersøkelsen er studentene blant annet spurt om i hvilken grad 

oppstarten ved studieprogrammet bidro til at de følte seg godt forberedt til studiene. Svarene fra 

studentene for tre år er fremstilt i figur 7.  

 
Figur 7: Studenter ved HiST sin vurdering av om oppstarten av studieprogrammet forberedte til videre studier 
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På en skala fra 0-100 vurderer studentene i 2012 dette spørsmålet til 52 på skalaen. Dette tilsvarer 

lav tilfredshet/ liten grad av enighet. Selv om svarene tidligere år er noe høyere, tilsvarer dette 

fortsatt i 2010 og 2011 forholdsvis lav tilfredshet/enighet. Det kan altså virke som HiST har hatt et 

stort forbedringspotensial når det kommer til å bruke studiestart til å forberede studentene for 

studiene de skal i gang med.  

NTNU har også gjennomført en undersøkelse blant nye studenter der de spør om hvor fornøyde 

studenter er med ulike aspekter i løpet av de første ukene på NTNU (Sentio Research Norge, 

2013). I denne undersøkelsen har studentene som var mindre fornøyde med studiestart blitt spurt 

om hva som burde vært annerledes med de første ukene ved NTNU. Blant det som nevnes her er 

flere rusfrie settinger og arrangementer i fadderuken, og tettere oppfølging og plass på 

kollokviegrupper. Det kan dermed virke som at de som er misfornøyde med studiestart skulle 

ønske seg et større faglig fokus under oppstarten av studiene. 

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

Studentene skal møte en institusjon hvor de føler seg inkludert og velkommen. Det er viktig å 

skape et miljø ved institusjonene som legger til rette for at studentene enkelt kan ta kontakt og få 

bistand hvis de opplever utfordringer. 

Studentene skal møte fagmiljøet de er tilknyttet fra første studiedag, og de skal inkluderes i det 

faglige fellesskap fra første semester. Institusjonene skal tilby tjenester som gjør overgangen det 

er å starte på høyere utdanning enklest mulig. Dette kan innebære ulike former for veiledning, kurs 

og kontaktpunkter.  

Det er viktig at alle studenter ved studiestart får informasjon om de ulike tilbudene og 

støttetjenestene institusjonene tilbyr. Det skal også være enkelt for studenter å finne frem til lokale 

studentdemokrati, studentsamskipnader, studentorganisasjoner og lignende.  

TILTAK OG GJENNOMFØRING 

Alle institusjoner skal ha et godt mottakssystem for nye studenter. Hvis studentene tidlig skal 

inkluderes i og føle tilhørighet til fagmiljøet er det viktig at de introduseres til fagmiljøet allerede 

under mottaket. Mottaket av studenter skal være et tilbud hvor studenter og faglige ansatte ved 

deres fagmiljø kan bli kjent med hverandre, og det skal sikre et godt utgangspunkt for faglig 

samarbeid mellom studenter og ansatte videre i studietiden. Studentene skal allerede ved 

studiestart bli kjent med det som foregår i sitt fagmiljø. Det innebærer å presenteres for 

forskningen som foregår ved institusjonen innenfor deres fagområde allerede under studiestart. 

NSO mener at ansvaret for mottaksordningen for nye studenter ikke skal legges på studentene. 

For å sikre et godt faglig og sosialt innhold skal institusjonene selv ha hovedansvaret for 

gjennomføringen.   

For å sikre bredde i oppfølgingen, mener NSO institusjonene skal ha en integrert faglig-sosial 

tilnærming til oppfølging av nye studenter. Ved NTNU har de gjennomført et prosjekt som gjør 

nettopp dette. Flere fakulteter ved NTNU har deltatt i et prosjekt kalt ForVei. Det er et 

veiledningstilbud til førsteårsstudenter, og står for «forberedende veiledning». Dette er et eksempel 

på et veiledningstilbud som integrerer den faglige og sosiale tilnærmingen. Hovedmålet med det 

forberedende veiledningstilbudet er å hjelpe studentene til å trives og meste studenttilværelsen, 

slik at de lykkes med studiene. En rapport skrevet om prosjektet, viser at 92 prosent av studentene 

er fornøyde eller svært fornøyde med veiledningen (Krogstie, Engen m.fl., 2012). 20 prosent sier 

veiledningen har hatt innvirkning på valget om å fortsette på studiet, og 96 prosent vil anbefale 

ForVei til andre. Videre svarte 46 prosent av deltakerne at de ble mer bevisst egne ressurser, og 
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46 prosent ble tryggere på seg selv. Generelt er det studierelaterte temaer, mestring og motivasjon 

som har gått mest igjen i samtalene mellom studenter og veiledere. Av de som deltok i 

undersøkelsen, svarte 37,9 prosent at de ble mer bevisst sine studievalg, og 37,5 prosent svarte at 

de ble mer motiverte for studiet.  

Erfaringene med ForVei i Trondheim viser at veiledning kan ha stor betydning for studentene, og 

har innvirkning på flere faktorer som er viktig for studentenes trivsel. Det er stor grunn til å anta at 

dette har innvirkning på studentenes tilhørighet til institusjonen og deres valg om å fortsette eller 

avslutte studiene. Dette bygger også undersøkelsen oppunder, ved at 20 prosent sier veiledningen 

har hatt innvirkning på valget om å fortsette på studiet. Det er flere andre institusjoner som har 

prøvd lignende veiledning etter modell fra NTNU, blant annet HiB og UiO. Resultatene fra UiO er 

også positive, hvor eksempelvis 86 prosent av studentene som fikk veiledning rapporterte at de 

skal fortsette på studieprogrammet (Sørensen og Villanger, 2012). Totalt svarte 15 prosent at 

veiledningen hadde innvirkning på deres valg om å fortsette. 51 prosent ble mer trygg på seg selv, 

og 43 prosent av studentene ble mer motivert for studiet.  

Ved HiB testet de dette på utvalgte studieprogrammer, og resultatene var positive. Ingen av 

studentene som benyttet seg av veiledningen sluttet på studiet, strykprosenten var lavere og 

oppmøteprosenten langt høyere blant studenter som fikk veiledning enn studenter som ikke fikk 

det (Høgskolen i Bergen, ukjent). NSO mener alle institusjoner skal ha lignende tilbud for 

førsteårsstudenter. 

Alle institusjoner bør arrangere en informasjonsdag i starten av hvert semester, der ulike 

organisasjoner og aktører som tilbyr tjenester til studenter kan stå på stand for å informere om sitt 

arbeid. Under slike arrangementer skal det være undervisningsfri, og nye studenter skal 

oppfordres til å delta.  

NSO mener institusjonene skal bruke studiestart til å informere nye studenter aktivt om ulike tilbud 

og støttetjenester. Det bør informeres spesielt om tjenester for tilrettelegging, varslingssystemer, 

studentdemokrati og -engasjement, rådgivnings- og veiledningstjenester, og spesielle kurs tilbudt 

knyttet til studiestart. Institusjonene skal sikre at studentene har god kjennskap til studie- og 

fagmiljø gjennom gode og universelt utformede nettsider.  

ANBEFALING 

NSO mener at: 

- Institusjonene skal arrangere mottaksordninger ved studiestart for alle studenter, som skal 

være av både faglig og sosial karakter, og sikre at studenter og faglige ansatte i 

fagmiljøene blir kjent med hverandre. 

- Alle institusjoner skal tilby veiledning til førsteårsstudenter, med en integrert faglig og sosial 

tilnærming.  
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B. INKLUDERING I FAGMILJØET 

Studenter skal være fullverdige deltakere i sitt fagmiljø fra første studiedag. Både institusjonene og 

studentene har et ansvar for at studentene integreres i fagmiljøene de er en del av. Det 

akademiske fellesskapet blir sterkere hvis det utvikles og utfordres, også av studentene ved 

institusjonen. Lykkes vi med dette vil både kvaliteten på utdanningen og fagmiljøene som tilbyr den 

styrkes. 

PROBLEMSBESKRIVELSE 

Det er mye som tyder på at studentenes opplevelse av i hvilken grad de er integrert i et fagmiljø 

har innvirkning på deres studieprogresjon. Flere institusjoner har gjennomført undersøkelser som 

ser på grunner til at studenter faller fra studiene underveis. 

Universitetet i Bergen gjennomførte i 2009 en undersøkelse blant studenter der de ønsket å se 

nærmere på hva som kunne forklare hvorfor noen studenter faller fra studiene, mens andre ikke 

gjør det, som resulterte i en rapport (Mikalsen og Strøm, 2009). De skilte ut frafallsgruppen fra 

ikke-frafallsgruppen, og så på flere faktorer for å se om det var forskjeller mellom de to gruppene. 

Da fant de blant annet at det blant frafallsgruppen var færre som hadde en følelse av faglig 

tilhørighet på studieprogrammet, enn det var i ikke-frafallsgruppen. Blant de som ikke har falt fra 

svarte 64 prosent at de opplever faglig tilhørighet på studiet. Blant de som har falt fra studiene 

svarte kun 41 prosent ja på dette spørsmålet. 

En undersøkelse gjennomført av Sentio i 2016 på vegne av NSO og Universitas, har sett på 

hvorvidt studenter ved norske universiteter og høyskoler føler seg som en del av det faglige 

fellesskapet eller ikke. Totalt sier 32 prosent av studentene at de ikke føler seg som en del av det 

faglige fellesskapet ved sin institusjon. Undersøkelsen viser også at yngre studenter i større grad 

oppfatter seg som en del av det faglige fellesskapet enn det eldre studenter gjør. Kun 62 prosent 

av studentene over 24 år føler seg som en del av det faglige fellesskapet. Figur 8 viser svarene de 

spurte studentene har gitt på spørsmålet om de opplever at de er en del av et faglig fellesskap ved 

sitt studium, fordelt på alder. 

 
Figur 8: Studenters vurdering av deres inkludering i et faglig fellesskap 
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Resultatene fra studiebarometeret gjennomført i 2015 (Damen, Keller, m. fl., NOKUT, 2016) 

inneholder også signaler på at studenter i for liten grad er en del av et faglig fellesskap. Figur 9 

viser en grafisk fremstilling av studentenes svar på spørsmålet om hvor ofte de – hittil i studiet – 

har opplevd tre ulike hendelser. 

 
Figur 9: Studenters vurdering av ulike aspekter tilknyttet fagmiljøet 

Hele 41 prosent av studentene svarer at de aldri eller kun 1-2 ganger i løpet av utdanningen har 

diskutert faglige problemstillinger med faglige ansatte. Videre svarer halvparten av studentene at 

de aldri har diskutert sin faglige utvikling eller faglige resultater med faglige ansatte. I samme 

undersøkelse svarer også 56 prosent av studentene at de aldri, eller kun 1-2 ganger i løpet av 

utdanningen, har snakket om ikke-faglige spørsmål med faglige ansatte. Disse resultatene tyder 

på at både den formelle og uformelle kontakten mellom studenter og faglige ansatte ikke er god 

nok.  

Undersøkelsene viser en tendens til at mange studenter mangler en følelse av faglig tilhørighet på 

studiet. Samtidig viser det seg at faglig tilhørighet kan spille en viktig rolle når en student skal 

avgjøre som en fortsetter på studiet eller ikke. Det tyder på at det å følge faglig tilhørighet er viktig 

for trivsel og motivasjon for studentene. Dette kan antas å være viktig for hvordan en student 

opplever kvaliteten på utdanningen. Skal institusjonene kunne motvirke noe av det høye frafallet vi 

ser i dag og bygge opp under studenters motivasjon og trivsel, må de ta ansvar for å sikre at nye 

studenter inkluderes i fagmiljøet de er knyttet til, også tidlig i studieløpet.  

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

Det er viktig at alle studenter møter et inkluderende fagmiljø når de starter på høyere utdanning. 

Studentene skal tidlig få innsikt i, og føle tilhørighet til fagmiljøet de er en del av. Et fagmiljø består 

av både studenter og vitenskapelige ansatte, og det er viktig at studentene inkluderes i dette fra 

første dag. For at studentene skal føre tilhørighet til fagmiljøet sitt, må institusjonene aktivt 

integrere dem i det.  

Studentene som kommer inn i høyere utdanning må tidlig møte vitenskapelige ansatte som jobber 

innen fagfeltet utdanningen deres er en del av. Denne kontakten må etableres tidlig, det er viktig at 

de ansatte møter studentene som kolleger og deltakere i et akademisk fellesskap. Det må være 

enkelt for studenter å ta kontakt og drøfte problemstillinger med både medstudenter og 

vitenskapelige ansatte. Det må skapes et miljø studentene kan føle tilhørighet til. 
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Inkludering av studentene i fagmiljøet handler ikke kun om at studenter og ansatte skal møtes. Det 

handler også om å introdusere studentene for arbeidet som foregår i fagmiljøet innen 

undervisning, formidling og forskning. Studentene skal tidlig få innsikt i forskningsarbeidet som 

foregår, innenfor deres fagområde. Det er også viktig at studentene kan være aktive bidragsytere i 

et fagmiljø. De må få anledning til å på- og medvirke i undervisning, forskning og formidling.    

TILTAK OG GJENNOMFØRING  

Studentene må inkluderes i fagmiljøene tidlig i studieløpet. Dette er spesielt viktig når vi vet at 

faglig tilhørighet har stort betydning for frafall, og at det første studieåret er viktig for om 

studentene faller fra eller fullfører. NSO mener institusjonene skal gi studenter god oppfølging og 

veiledning, både gjennom satte møter mellom studenter og vitenskapelig ansatte, men også 

gjennom en imøtekommende kultur hvor studentene enkelt kan ta kontakt ved behov. Det er viktig 

at studentene tidlig i studieløpet får informasjon om hva som forventes av studenten og hva 

studenten kan forvente av institusjonen. Det er ikke tilstrekkelig å orientere om formelle krav, 

lovverk og forskrifter. NSO mener de vitenskapelig ansatte på studietilbudet skal ha en 

forventningsavklaring med studentene sine. Dette går både på forventet innsats og bidrag, men 

også hva studenten kan forvente tilbake fra sine professorer. 

For å sikre faglig utvikling, læring og motivasjon er det viktig at studentene får oppfølging gjennom 

hele studieløpet. Veiledning skal gjøre studenten i stand til å gjennomføre utdanningen på en god 

måte. Ved oppstart av et studium skal alle studenter få tildelt om en faglig mentor som kontinuerlig 

skal bistå studenten med faglig oppfølging og veiledning. Dette skal være en vitenskapelig ansatt. 

Flere institusjoner har allerede startet arbeidet med å innføre mentorordninger for studenter. Det er 

viktig å legge til rette for at institusjonene kan dra nytte av andres erfaringer med dette arbeidet. 

NSO mener derfor UHR skal ta et nasjonalt ansvar for å samle inn erfaringer fra de institusjonene 

som har testet ut mentorordninger for studenter. På bakgrunn av dette mener NSO at UHR, i 

samarbeid med NSO, skal utarbeide en veiledning for institusjoner som ønsker å sette i gang 

prosjekter med mentorordninger. En slik veiledning bør blant annet inneholde råd til hvordan en 

slik ordning kan organiseres i praksis, opplæring for vitenskapelig ansatte som skal være mentor, 

samt forslag til guide for mentorene som kan brukes i deres møter med studentene. 

Det skal være lav terskel for studenter å ta kontakt, og det skal være enkelt for studenter å finne 

frem til faglige ansatte i sitt fagmiljø og diskutere faglige problemstillinger. De faglige ansatte bør 

også legge til rette for at deres studenter enkelt kan oppsøke dem for å få bistand med faget. Alle 

faglige ansatte bør derfor sette av tid jevnlig i løpet av semesteret, for å møte studentene for mer 

åpne og uformelle diskusjoner om fagene de tar. 

Videre mener NSO at utdanningsinstitusjonene skal legge til rette for arenaer hvor studenter kan 

møte andre medstudenter og vitenskapelig ansatte. Dette kan eksempelvis være faglunsjer, 

diskusjonsforum og lignende. Ved å skape slike arenaer legger man rette for de uformelle faglige 

diskusjonene og bidrar til at det knyttes bånd på tvers i fagmiljøene. NSO mener den uformelle 

kontakten er viktig for at studenter skal føle tilhørighet både faglig og sosialt, samt trives på sitt 

eget studium.  

ANBEFALING  

NSO mener at: 

- Alle studenter skal tildeles en faglig mentor ved studiestart. Dette skal være en 

vitenskapelig ansatt.  
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- Institusjonene skal legge til rette for faglige og sosiale arenaer som skal skape 

kommunikasjon og diskusjon mellom faglig ansatte og studenter. 

- UHR skal samle inn erfaringer fra institusjoner som har hatt prosjekter med mentorordning, 

og på bakgrunn av dette utarbeide en veiledning til institusjoner som ønsker å starte opp 

mentorordninger, i samarbeid med NSO. 

- Det skal være en tydelig forventningsavklaring mellom student og institusjon tidlig i 

studieløpet. 
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C. TILBUD, STØTTETJENESTER OG TILRETTELEGGING 

Det er flere studenter som kommer inn i høyere utdanning som har behov for ulike former for 

tilrettelegging, og det er viktig at institusjonene legger til rette for et godt studieløp for alle 

studenter. Utdanningsinstitusjonene har et ansvar for å tilby støttetjenester og tilrettelegging til sine 

studenter, samt å spre informasjonen om disse aktivt til studentene. 

PROBLEMBESKRIVELSE 

Det er flere undersøkelser som sier noe om hva studentene mener om ulike tilbud og 

støttetjenester på institusjonene, og deres kontakt med dem. I læringsmiljøundersøkelsen 

gjennomført på vegne av TNS Gallup, er studenter ved UiO spurt om ulike aspekter knyttet til 

tilbud og støttetjenester (TNS Gallup, 2012). I undersøkelsen har studentene blitt spurt om i 

hvilken grad det er tilstrekkelig kontakt mellom dem og blant annet forelesere, studieveiledere, 

studenttillitsvalgte og andre. Figur 10 viser resultatene på spørsmålet om det er tilstrekkelig 

kontakt med visse utvalgte aktører.  

 
Figur 10: Studentenes vurdering av deres kontakt med utvalgte aktører på institusjonen 

Av studentene sier 25 prosent at det ikke er tilstrekkelig kontakt mellom dem og studenttillitsvalgte. 

Videre sier 22 prosent at de ikke har tilstrekkelig kontakt med informasjonsskranken, og 9 prosent 

har ikke tilstrekkelig kontakt med tilretteleggingstjenesten for nedsatt funksjonsevne. Dette viser at 

det er rom for at institusjonene informerer mer aktivt om muligheten for å kontakte de ulike 

tjenestene og personene på institusjonen som er relevant for studentene.  

Videre har studentene blitt spurt om tilrettelegging og deres kjennskap til, og bruk av dette. En 

ganske stor andel av studentene kjenner ikke til tilretteleggingstilbudet på lærestedet, til tross for at 

de har en funksjonsnedsettelse. Videre er det totalt sett 6 prosent av studentene som ikke 

opplever å få tilrettelegging i stor nok grad, og 5 prosent som sier at lærestedet ikke tilbyr 

tilrettelegging. Det kan tyde på at institusjonene har en jobb å gjøre når det kommer til 

tilrettelegging. Det kommer også tydelig frem at institusjonene må bli bedre til å informere om de 

tilbudene de har knyttet til tilrettelegging.   
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Flere av bibliotekene på de ulike høyskolene og universitetene tilbyr kurs til studenter i blant annet 

arkivsøk, referansehåndtering, vitenskapelig kommunikasjon, kurs i bruk av ulike verktøy, 

oppgaveskriving og lignende. Ved å se på antall studenter som deltar på disse kursene kan man få 

en viss oversikt over rekkevidden til de kursene som tilbys ved de ulike institusjonene i dag. 

Universitetsbiblioteket på UiO hadde i 2015 rundt 5400 bachelorstudenter og 4600 

masterstudenter innom sine kurs (Tall hentet inn fra Universitetsbiblioteket i Oslo). I følge DBH 

hadde UiO i 2015 totalt 27 886 studenter (Database for statistikk om høgre utdanning, 2015). 

Tallene gir derfor en indikasjon på at rundt 36 prosent av studentene ved UiO i 2015 deltok på et 

kurs i regi av universitetsbiblioteket.  

Ved UiB var det i 2015 til sammen 3786 bachelor- og mastergradsstudenter som deltok på denne 

type kurs i regi av universitetsbiblioteket (Tall hentet inn fra Universitetsbiblioteket i Bergen). I følge 

DBH hadde UiB i 2015 totalt 16 014 studenter. Det vil si at det var totalt 24 prosent av studentene 

ved UiB som deltok på denne typen kurs i løpet av 2015. 

HiOA har også en del tall på antall studenter som deltar på deres kurs i regi av biblioteket og 

læringssenteret (Læringssenteret og biblioteket, HiOA, 2014, s. 11). I 2014 var det totalt 8892 av 

studentene som deltok på kurs i databasesøk, dette tilsvarer 53 prosent av studentene ved HiOA. 

Videre var det 283 henvendelsen til deres tjeneste om 1-1 veiledning eller gruppevis veiledning fra 

bibliotekar.  

Selv om tallene rundt dette ikke gir noen fasit på hvor stor andel av studentene som generelt pleier 

å delta på disse kursene i løpet av utdanningen gir de grunn til å tro at det ligger et 

forbedringspotensial i å nå ut til flere studenter. 

Selv om det mangler nasjonale tall på informasjon om, og tilgang til ulike tilbud og støttetjenester, 

mener NSO de lokale undersøkelsene viser noen tall det er verdt å ta tak i. For å sikre at alle 

studenter har mulighet til å gjennomføre studiene på en god måte er det viktig at institusjonene 

legger til rette for studenter som av ulike grunner trenger tilrettelegging. Dette er viktig for å bygge 

ned barrierer til høyere utdanning og deltakelse i samfunnet generelt. Videre mener NSO god 

informasjon og gode tilbud og tjenester er noe av nøkkelen til at studentene skal føle seg inkludert 

og tilpass på sin institusjon. Det er viktig for å bygge opp under studentenes trivsel, som kan ha 

stor betydning for studentenes gjennomføring av utdannelsen.  

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

NSO mener institusjonene har et stort ansvar for å organisere tilbud og støttetjenester som er 

viktig for studenters muligheter og forutsetninger for å gjennomføre et studium på en god måte. 

Slike tilbud og tjenester bør være rettet mot å gjøre studiehverdagen enklest mulig for studenter. 

Informasjonen om disse tilbudene skal nå alle studenter, og institusjonene skal legge til rette for at 

alle studenter deltar. NSO mener det å tilby ulike støttetjenester knyttet til studiemestring, vil virke 

forebyggende på frafall og hindre at en del studenter oppnår en lavere studieprogresjon enn de 

selv hadde ønsket. 

Det er spesielt viktig at studenter med behov for tilrettelegging får dette, og at det er institusjonene 

som tar på seg ansvaret for å sikre og følge opp dette. Institusjonene skal sørge for at informasjon 

om muligheter for tilrettelegging når ut til alle nye studenter. Ulike typer funksjonsnedsettelser skal 

ikke være en hindring for å ta høyere utdanning.  

NSO mener det må være en lav terskel for å ta kontakt med, og å benytte seg av tilbud og 

støttetjenester på institusjonene. Det skal være enkelt for studentene og finne frem til tjenestene, 
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finne ut hva de innebærer og hvordan de kan benyttes. Det skal også være enkelt for nye 

studenter å finne frem til tillitsvalgte studenter på institusjonen, vitenskapelige ansatte innenfor 

eget fagområde, studieveiledere og andre relevante personer og tjenester. 

TILTAK OG GJENNOMFØRING  

For å sikre at funksjonsnedsettelser ikke er en hindring for å ta høyere utdanning mener NSO at 

alle utdanningsinstitusjoner skal ha et bredt spekter av muligheter for tilrettelegging for studenter 

som har behov for dette. Mulighetene for dette skal informeres aktivt om til alle nye studenter.  

Alle institusjoner skal ha en tilretteleggingstjeneste med rådgivere som har faglig kompetanse på 

rådgivning, veiledning og tilrettelegging. Eventuell tilrettelegging og planlegging av dette skal skje i 

samarbeid med studenten, studentens studieprogram og underviserne som er involvert i disse. Når 

en student har tatt kontakt med et ønske om tilrettelegging skal studentens behov kartlegges og 

det skal på bakgrunn av dette fattes et formelt vedtak på studentens tilretteleggingstilbud. 

Studentene skal ha anledning til å klage på dette vedtaket. Videre er det viktig at institusjonene har 

et tett samarbeid med tilbydere av ulike helsetjenester rettet mot studenter, for å sikre best mulig 

tilrettelegging for dem med behov for dette. Informasjonen om tilretteleggingstilbudene skal være 

tilgjengelig gjennom egne informasjonsportaler på institusjonenes nettsider. 

For å gjøre prosessen med å skaffe tilrettelegging enklere skal FSAT registrere behovene 

studenter som trenger tilrettelegging ved de ulike studiestedene har, og gjøre dette tilgjengelig for 

institusjonene. NSO mener personer med nedsatt funksjonsevne kun skal måtte dokumentere 

dette en gang med legeattest eller lignende, for å få tilrettelegging resten av studietiden.  

NSO mener utdanningsinstitusjonene bør ha et minimum av tilbud og støttetjenester. NSO mener 

utdanningsinstitusjonene bør sørge for at studenter har tilgang på studierelaterte kurs, som 

arkivsøk, akademisk skriving, studiemestringskurs og lignende, gjennom å integrere dette som en 

del av alle utdanninger. Slike kurs skal samlet bidra til at studenter kan etablere gode studievaner, 

og gi dem verktøy for å sikre en best mulig studiehverdag. 

ANBEFALING  

NSO mener at: 

- Institusjonene skal ha gode tilbud for studenter med behov for tilrettelegging. 

o Studenter med behov for tilrettelegging skal kun trenge å søke om og dokumentere 

dette en gang i løpet av studietiden. 

o FSAT skal ha et registreringssystem for studenter med behov for tilrettelegging, der 

behovene registreres og gjøres tilgjengelig for institusjonene. 

o Det skal finnes egne informasjonsportaler om informasjon om tilrettelegging og 

støttetjenester. 

- Institusjonene skal tilby tjenester og kurs som har fokus på å gi studentene gode 

studievaner og lette deres møte med høyere utdanning, som en del av studiet. 

- Institusjonene skal ha tilretteleggingstjeneste med rådgivere som har faglig kompetanse på 

rådgivning, veiledning og tilrettelegging.  

- Når en student ber om tilrettelegging skal det på bakgrunn av en kartlegging fattes formelt 

vedtak på tilretteleggingstilbudet institusjonen tilbyr for studentens behov og studenten skal 

ha anledning til å klage på dette vedtaket. 
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D. STUDIELØPETS FAGLIGE INNHOLD  

Studentene skal stadig utfordres gjennom utdanningen. Samtidig skal studentene kunne forvente 

at både graden av integrasjon i fagmiljøene og innsikt i faget øker underveis i studieløpet. 

Utdanningsinstitusjonene må legge til rette for studieprogram med en naturlig progresjon gjennom 

løpet, med et høyt og økende faglig nivå.  

PROBLEMBESKRIVELSE 

I dag skaper sektoren et inntrykk av at det er lite fokus på programdesign, utdanningsledelse og 

studieprogrammenes oppbygning. Det ser ut til at organiseringen av studier i stor grad preges av 

at læringsutbyttet tilpasses studiestrukturen som allerede eksisterer, i stedet for at studiet 

struktureres rundt læringsutbyttebeskrivelsen. Det er bekymringsverdig at vi fortsatt har en lang vei 

å gå når det kommer til å utarbeide gode, ambisiøse læringsutbyttebeskrivelser. Flere institusjoner 

har innrømt at det er vanskelig å engasjere de faglige ansatte i å utarbeide 

læringsutbyttebeskrivelsen. Oppgaven gis da ofte til administrativt ansatte, dermed til noen som 

ikke selv er involvert i å faktisk levere emnene og studieprogrammene til studentene. Det kan også 

ha noe av skylden for at det i dag ofte mangler sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelsene 

og undervisnings- og vurderingsmetodene som tas i bruk. Skal det sikres gode 

læringsutbyttebeskrivelser er det viktig at det er de faglige ansatte som utvikler dem i samarbeid 

med kollegaer, studenter og arbeidsliv. 

I dag ser vi også at både utviklingen av emner og undervisningsopplegg er oppgaver som utføres 

av en faglig ansatt i ensomhet. Dette fører til at det kan være lite sammenheng mellom ulike emner 

i en grad, og at det ikke skapes en naturlig faglig utvikling gjennom studieløpet. Ved å utarbeide 

studieprogram og emner i samarbeid vil det være enklere å sikre at studieprogrammene har en 

naturlig utvikling, med sammenheng mellom emner, og et gradvis økende faglig nivå.  

NSO mener et økt fokus på utdanningsledelse og programdesign vil kunne bidra til å øke 

kvaliteten på utdanningene, samt å forhindre unødvendig frafall. 

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

NSO mener studiekvalitet kan defineres som i hvilken grad utdanningsinstitusjonene legger til rette 

for og arbeider med at alle aspekter av studiet bidrar til å nå det læringsutbyttet og mål som er satt 

for studiet. NSO mener utdanningskvalitet kan forstås som det faglige utbyttet en student har 

utviklet i løpet av graden. Dette vil avhenge av institusjonenes faglige bidrag og tilrettelegging for 

studentens faglige utvikling.  

For å skape god kvalitet på studieprogrammene er det viktig med en god og helhetlig struktur. Det 

må være en tydelig sammenheng mellom studieprogrammets ulike deler, slik at emnene tydelig 

bygger på hverandre. Dette er viktig for å skape en helhet der studiets vanskelighetsgrad og 

faglige krav økes gradvis gjennom studieløpet. Den kompetansen og kunnskapen et emne gir en 

student, skal kunne bygges på og benyttes i de påfølgende emnene og læringsaktivitetene. 

Studiets struktur har innvirkning på studentenes læringsutbytte, integrering og kompetanse, og må 

derfor vektlegges av institusjonene.  

Høyere utdanning skal gi studentene perspektiver, kunnskap, ferdigheter og kompetanse som er 

relevante for utdanningen og arbeidslivet. Det er viktig at det faglige nivået settes høyt nok til at 

studentene utfordres, men at muligheten for å tilpasse nivået underveis ivaretas. Studentene skal i 

løpet av studiet få kjennskap til andre fagretninger, tilegne seg generisk og generell kompetanse 

og få innsikt i arbeidslivet de skal ut i. Det må legges til rette for at alle studenter også gis mulighet 
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til å skaffe internasjonale erfaringer som en del av sitt studium. For å bygge opp under dette er det 

viktig at studies struktur og innhold er nøye gjennomtenkt, og lagt opp på en slik måte at det sikrer 

utfordringer, men ivaretar muligheter og tilpasninger. Det skal sikres at alle studentene på et 

studieprogram kan tilegne seg grunnleggende kunnskap, kompetanse og ferdigheter, men det skal 

også skapes muligheter for spesialisering og fordypning.  

Danning er den prosessen som styrker studentenes kritiske og analytiske evner. Disse evnene 

skal hjelpe studentene til å delta i demokratiet, reflektere rundt etiske spørsmål og bruke sin 

fagkunnskap på en innovativ måte. Alle utdanninger skal derfor legge opp til refleksjon der 

studenten kan se seg og sitt fag i en større helhet og ha respekt for andre fagretninger.  

TILTAK OG GJENNOMFØRING 

Det skal settes klare overordnede mål for hva en student skal tilegne seg av kunnskap, ferdigheter 

og kompetanse i løpet av en grad ved et universitet eller en høyskole. Studieprogram skal utvikles 

helhetlig i samarbeid mellom faglige ansatte på institusjonen, studenter, arbeidsliv og samfunn. 

Det skal være en sammenheng mellom emnene som inngår i en grad, og utviklingen av dem skal 

skje i samarbeid mellom alle faglige ansatte som er involvert i utviklingen av studieprogrammet for 

å sikre dette. Emnene skal bygge på hverandre, og det skal sikres en god utvikling i 

vanskelighetsgrad utover i studiet.  

Det skal eksistere utvalg på studieprogramnivå for alle utdanninger for å kontinuerlig og 

systematisk drive kvalitetsforbedring av programmene. Utvalgene skal ha et spesielt fokus på 

programdesign, som blant annet innebærer å sikre en god sammenheng mellom emnene i graden, 

og en god sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelsene, pensum og undervisnings- og 

vurderingsformer. Det skal være en arena for faglig utvikling, hvor man sørger for godt organiserte 

studieprogram som bidrar til å øke studentenes læringsutbytte og sikrer en tettere kobling mellom 

forskning, utvikling og utdanning. Gjennom en slik organisering bidrar man til å bygge ned dagens 

praksis med at utvikling av undervisning og emner er en ensom oppgave.  

NSO mener læringsutbyttebeskrivelsene skal kommunisere klart hvilken kunnskap, ferdigheter og 

generell kompetanse en kandidat skal ha etter endt studie. Disse skal utarbeides av faglige 

ansatte i samarbeid. Det skal utarbeides ambisiøse læringsutbyttebeskrivelser, og 

vanskelighetsgraden skal økes underveis i studiet. Utformingen av læringsutbyttebeskrivelsene 

skal være nøye gjennomtenkt, og det er viktig at de gjenspeiler det institusjonene mener er viktig 

at studentene sitter igjen med etter et endt emne og etter endt utdanning. Det er viktig at 

utformingen av læringsutbyttebeskrivelsene for alle emner i en grad diskuteres mellom de 

fagansvarlige, for å sikre at emnene samlet gjør det mulig for studentene å oppfylle de kravene og 

målene som er satt i læringsutbyttebeskrivelsen for graden som helhet. Institusjonen skal i 

samarbeid med studentene og arbeidslivet jevnlig diskutere og oppdatere 

læringsutbyttebeskrivelsene. Det skal være samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser og 

pensum, undervisnings- og vurderingsformer. Videre mener NSO det er viktig at det foreligger 

gode og realistiske emne- og programbeskrivelser for alle emner og program som tilbys ved 

utdanningsinstitusjonene, som beskriver læringsutbyttet og andre krav til studenter og 

institusjonen. For å sikre at alle studieprogram gir studentene nødvendige grunnleggende 

ferdigheter skal Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NKR) brukes aktivt i utformingen av alle 

studieprogram og læringsutbyttebeskrivelsene skal utformes i tråd med NKR. 

Fagkritisk arbeid skal være en naturlig del av en students studiehverdag, og underviserne må 

legge opp til dette ved å invitere til refleksjon rundt innhold i faget, pensum, undervisnings- og 
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vurderingsformer. Videre mener NSO at institusjonene skal legge vekt på at det faglige nivået på 

et studieprogram er økende underveis, og at alle studenter har mulighet til å velge en 

spesialisering innenfor sitt fagområde i løpet av utdanningen. Institusjonene har også et ansvar for 

å sikre at studieprogrammene er forskningsbasert og faglig oppdatert.  

Det er et ledelsesansvar å sikre god kvalitet og struktur på studieprogrammene. Institusjonene skal 

arbeide med å utvikle utdanningsledere på sin institusjon, og skape klare rammer for slike 

lederroller.  

ANBEFALING 

NSO mener at: 

- Institusjonene skal utvikle gode utdanningsledere, og gi dem klare rammer for sitt arbeid. 

- Det skal etableres utvalg på studieprogramnivå for alle utdanninger for å kontinuerlig og 

systematisk drive kvalitetsforbedring av programmene. 

- NKR skal brukes aktivt i utviklingen av studieprogram og i utformingen av 

læringsutbyttebeskrivelser. 

- Det skal foreligge gode og realistiske emne- og programbeskrivelser for alle emner og 

program som tilbys ved utdanningsinstitusjonene. 
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E. GODE RAMMER FOR VIDERE STUDIER 

Det er viktig at studentene tidlig får informasjon om hvilke valg de har underveis i studieløpet, og 

får tilgang på studieveiledning for å ha de beste forutsetningene til å ta disse valgene. Det kan 

være vanskelig å få en forståelse for hvordan kompetansen, kunnskapen og ferdighetene man 

tilegner seg under utdanningen kan nyttiggjøres i arbeidslivet, og hvilke bransjer man kan benytte 

dem i. For å sikre at studentene får informasjonen de trenger for å ta et bevisst valg om hvilke 

jobber de ønsker å søke, er det viktig med et godt karriereveiledningstilbud i høyere utdanning.  

PROBLEMBESKRIVELSE 

Det er viktig med et godt karriereveiledningstilbud for studenter i høyere utdanning. Også her tyder 

flere undersøkelser på at dette tilbudet ikke er godt nok i dag. VOX har gjennomført flere 

undersøkelser knyttet til karriereveiledning, og samlet resultatene i en rapport (Berge, Larsen m.fl., 

2015). Av de spurte som er under utdanning er 63 prosent interessert i å få karriereveiledning, 

mens 45 prosent melder om et behov for karriereveiledning. Allikevel er det kun 28 prosent av dem 

under utdanning som har gjennomført karriereveiledning. De som er under utdanning melder om 

størst interesse for veiledning rundt ulike yrker, veiledning om karrieremuligheter, hjelp til å 

kartlegge egen kompetanse og oppdatert informasjon om arbeidsmarkedet. Videre er det kun 58 

prosent av dem som er under utdanning som vet hvor de kan henvende seg hvis de ønsker 

karriereveiledning. Bare 24 prosent kjenner til et karrieresenter i eget fylke.  

VOX har også gjennomført en kartlegging av karrieretjenester i høyere utdanning (Thorbjørnsrud, 

Alfsen m.fl., 2015). Rapporten de har publisert er basert på tre undersøkelser, der totalt 17 

institusjoner med karrieretjenester deltok. For å kartlegge tilbudene ved de ulike institusjonene 

som tilbyr karrieretjenester ble 47 institusjoner spurt om hvilke tilbud de har ved institusjonen 

knyttet til karrieretjenester. Flertallet av institusjonene gir informasjon til egne studenter om 

jobbmuligheter og karriere. Flere har også karriere- og arbeidslivsdager. 23 av de spurte 

institusjonene tilbyr individuelle karriereveiledningssamtaler. Det er henholdsvis 16 og 15 som 

tilbyr jobbsøkerkurs og CV-, søknad- og/eller intervjukurs. Det er få institusjoner som tilbyr andre 

tjenester som mentorordning, andre karriereutviklingskurs og traineeordninger.  

I undersøkelsen er også lederne spurt om karrieretjenestens samarbeidspartnere. Her svarer 15 

av 17 at de samarbeider med fakultet eller institutt på lærerstedet. 13 av 17 svarer at de 

samarbeider med arbeidsliv. Det er også lite grad av samarbeid mellom karrieretjenesten og de 

vitenskapelige ansatte når det kommer til utvikling av karrieretjenestene. Hele tolv ledere oppgir at 

dette skjer i lav eller svært lav grad, mens kun to svarer at dette skjer i høy grad. NSO mener det 

er helt essensielt for en god karriereveiledningstjeneste at de som tilbyr tjenesten har inngående 

samarbeid med de fagmiljøene studentene kommer fra, og det arbeidslivet de skal ut i. 

I undersøkelsen blant de ansatte i karrieretjenestene ble de spurt om hva de opplever at 

studentene etterspør når de er i kontakt med karrieretjenesten. Totalt er 51 ansatte spurt i denne 

undersøkelsen. Figur 11 viser de tingene de ansatte oftest opplever at studentene etterspør. 
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Figur 11: Karrieretjenestenes opplevelse av hva studentene etterspør 

Når det gjelder kurs er både CV- og søknadskurs sterkt etterspurt blant studentene. De ansatte 

opplever at det er intervjukursene som etterspørres i lavest grad. De har også blitt spurt om i 

hvilken grad ulike karriererelaterte temaer etterspørres av studentene i 

karriereveiledningssamtalen. 21 av 51 respondenter svarte at de har gjennomført, eller er i gang 

med utdanning som gir studiepoeng innen veiledning, rådgivning eller karriereveiledning. Åtte av 

de 21 som har gjennomført denne typen utdanning har 30 studiepoeng, mens tre har færre 

studiepoeng enn dette. to har 60 studiepoeng, mens tre har mer enn 60 studiepoeng. Hele 20 av 

de 21 med denne typen utdanning opplever at den var relevant eller svært relevant. Videre har 15 

av 51 gjennomført kurs i studieveiledning som ikke har gitt studiepoeng.  

Det er gjennomført flere undersøkelser som bygger opp under at det finnes et behov for en styrket 

karriererådgivings- og studieveiledningstjeneste i høyere utdanning, og at studentene trenger økt 

informasjon om tilbudene. I læringsmiljøundersøkelsen gjennomført på vegne av TNS Gallup 

melder 32 prosent av studentene på UiO mener det ikke er tilstrekkelig kontakt mellom dem og 

studieveiledere (TNS Gallup, 2012). Bare 26 prosent melder om at de har tilstrekkelig kontakt med 

studieveiledere. Hele 36 prosent mener de ikke har tilstrekkelig kontakt med 

karriererådgivningstjenesten. Dette viser at studentene har behov for mer kontakt med ulike 

rådgivnings- og veiledningstjenester enn det de har i dag. Vi ser også at studentene opplever at 

det ikke er tilstrekkelig kontakt med andre relevante deler av institusjonene, som internasjonalt 

kontor.  

En undersøkelse gjennomført av UiB i 2013, viser at god nok informasjon om ulike valgmuligheter 

er viktig for hvilke valg studentene tar underveis i studiene (Bøyum, Studieadministrativ avdeling, 

2013). I undersøkelsen ble studentene spurt om hva som betyr mest for hvorvidt studentene 

ønsker å reise på studentutveksling eller ikke. Etter faglig gode tilbud og interessante plasser å 

studere er det lett informasjon om UiBs utvekslingstilbud som er mest betydningsfullt. 57 prosent 

av studentene sier at informasjon har betydning for om de vil reise på utveksling. 

Undersøkelsen fra UiB viser at tilgjengelig informasjon har innvirkning på de valgene studentene 

tar. NSO mener det er viktig at dårlig informasjon ikke blir et hinder for at studenter velger å ta et 
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verdifullt semester i utlandet, blant andre ting. Undersøkelsene som er knyttet til karriererådgiving 

tyder på at det er behov for økt kapasitet og bedre informasjon om karriereveiledningstilbud til dem 

som er under utdanning. NIFUs kandidatundersøkelse viser at rundt 19 prosent av 

masterkandidatene i 2013 var mistilpasset på arbeidsmarkedet et halvt år etter endt utdanning 

(Wiers-Jenssen, Støren m.fl., 2014). NSO mener denne mistilpasningen kan ha sammenheng med 

at mange studenter kanskje er usikker på hvordan deres kompetanse kan brukes i arbeidslivet. 

NSO mener derfor en styrket karriererådgiving kan bidra til å redusere noe av den mistilpasningen 

vi ser i arbeidslivet blant nye kandidater i dag.  

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

NSO mener alle studenter skal ha tilgang på god karriereveiledning underveis i studiene. Slik 

karriereveiledning må dreie seg spesielt om å informere studentene om ulike yrker, hjelpe dem 

med å kartlegge egen kompetanse, gi veiledning om karrieremuligheter og tilby oppdatert 

informasjon om arbeidsmarkedet. Da er det avgjørende at tilbyderne av karriereveiledningen har 

tilstrekkelig kompetanse knyttet til hva ulike utdanninger gir studentene av kompetanse, ferdigheter 

og kunnskap, samt trender i arbeidsmarkedet og deres etterspørsel eller kompetanse.   

Videre er det viktig at det finnes gode studieveiledningstilbud for alle studenter. Studieveilederne 

skal ha god kompetanse på ulike valg studentene kan gjøre når det kommer til spesialisering, ulike 

emner studentene kan ta, muligheter for utveksling og lignende. NSO mener det er avgjørende at 

alle studenter har god tilgang på informasjon, slik at valgene de gjør underveis tas på best mulig 

grunnlag.  

TILTAK OG GJENNOMFØRING 

For å sikre at alle studenter har tilgang på god karriereveiledningstjeneste, er det viktig at alle 

utdanningsinstitusjoner tilbyr karriereveiledning, enten selv, eller sikre at det gis et tilbud av 

studentsamskipnaden de er tilknyttet. Dette bør sikres gjennom at alle institusjoner er tilknyttet et 

karrieresenter. Slike sentre skal ha lavterskeltilbud til studenter som for eksempel jobbsøkerkurs, 

veiledning i å skrive søknader og CV og generell veiledning knyttet til overgangen fra høyere 

utdanning til arbeidslivet. Karrieresentrene skal i tillegg til å arrangere kurs og tilby drop-in timer for 

studenter som ønsker bistand i jobbsøkingsprosessen. Videre er det viktig med et godt samarbeid 

mellom karriereveiledere, arbeidsliv og fagmiljø, for å sikre at informasjonen som formidles til 

studentene er oppdatert og korrekt. Karriereveilendingen ved universiteter og høyskoler skal også 

ha et godt samarbeid med rådgivere i grunnskolen. Karriereveiledningen skal aktivt reklamere for 

sine tilbud, og institusjonen skal sørge for at alle nye studenter får informasjon om tilbudet. Videre 

mener NSO utdanningsinstitusjonene skal vurdere å gjøre karriereveiledning til en integrert del av 

studiene ved sin institusjon, for å gjøre det til en naturlig del av studiehverdagen til studentene. 

NSO mener det er en utfordring at det ikke finnes nasjonale tall på studentenes tilfredshet med 

karrieretjenestene ved norske utdanningsinstitusjoner. NSO mener derfor KD skal ta initiativ til å 

sette i gang en nasjonal brukerundersøkelse for karrieretjenestene ved norske universiteter og 

høyskoler. NSO anser det som viktig å ha informasjon om hvordan disse tjenestene oppleves, hvor 

tilgjengelige de oppleves og hva studentene eventuelt savner for å kunne utvikle gode tiltak for 

eventuell forbedring av tjenestene.  

For å sikre at alle studenter møter et tilstrekkelig godt karriereveiledningstilbud mener NSO det må 

utvikles et nasjonalt rammeverk for karriereveiledningen. Dette arbeidet bør initieres av VOX. En 

del av dette arbeidet bør også være å sette nasjonale kompetansestandarder for de ulike nivåene i 

karriereveilendingen. NSO mener det er viktig at alle karriereveiledere har formell kompetanse på 
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masternivå innen rådgivnings- og veiledningsfeltet. For å sikre dette er det viktig med en fortsatt 

satsing på studieprogram innen karriereveiledning. 

NSO mener KD skal ta ansvar for at det utvikles en felles web-plattform for karriereveiledning i 

universitets- og høyskolesektoren. Den bør inneholde ulike verktøy som er nyttige for 

karriereveiledning, som interessekartlegging, personlighetstester og lignende, samt e-

veiledningstilbud jobb- og karriereportal og et system for ivaretakelse av eksterne relasjoner og 

alumner. En felles plattform for UH-sektoren vil være en stor ressurs, samt kostnadsbesparende 

for de enkelte institusjonene da de selv ikke vil måtte utvikle og drifte lignende websider.  

Alle institusjoner skal ha et studieveiledningstilbud som er lett tilgengelig for studenter. Alle nye 

studenter skal få tilbud om å snakke med studieveileder minimum en gang i semesteret. 

Studieveilederne skal ha formell kompetanse, og ha et kontinuerlig samarbeid med fagmiljøene 

ved de ulike utdanningene. Studieveiledningstjenesten skal være rettet mot å bistå studenter med 

å ta valg knyttet til valg av emner, spesialiseringer, eventuelle bytter av studier, muligheter for 

utveksling og andre eventuelle valg studentene må ta underveis i studieløpet.  

ANBEFALING 

NSO mener at: 

- Alle universiteter og høyskoler skal tilby karriereveiledning og sikre at studenter har tilgang 

til karrieresentre, enten selv eller gjennom studentsamskipnaden de er tilknyttet. 

- Alle institusjoner skal ha studieveiledningstilbud, og alle studenter skal få tilbud om en 

samtale med studieveileder minimum en gang per semester. 

- Det skal innføres en nasjonal brukerundersøkelse for karrieretjenestene ved universitetene 

og høyskolene. 

- Det skal utvikles et nasjonalt rammeverk for karriereveiledningen. 

- Det skal stilles krav om formell kompetanse på masternivå innen veiledning- og 

rådgivningsfeltet for alle karriereveiledere i høyere utdanning. 
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3. HØYT KVALIFISERTE FORSKERE OG UNDERVISERE 

Studenter skal gjennom studiene få økt kunnskap, kompetanse og generelle ferdigheter, og det 

høyere utdanningssystemet skal legge til rette for at utvikling kan skje gjennom varierte lærings- og 

vurderingsformer på alle nivå. Det er et institusjonelt ansvar at vitenskapelige ansatte holder seg 

oppdatert på nye lærings- og vurderingsformer, i tillegg til å sikre at de innehar den kompetansen 

som trengs for å undervise i høyere utdanning. 

For å oppnå en økt kvalitet i høyere utdanning må pedagogisk kompetanse vektes likt som faglig 

kompetanse ved vitenskapelige ansettelser. Dette bør gjenspeiles i utformingen av nasjonal 

karrierepolitikk for vitenskapelig ansatte. 

 

A. UNIVERSITETS- OG HØYSKOLEPEDAGOGIKK 

Utdanning er et samfunnsgode, og dagens samfunn stiller krav til kunnskap og kompetanse for å 

møte komplekse utfordringer. Det må satses tungt på kvaliteten i utdanningene, og den 

overordnede målsetningen for norsk utdanningspolitikk skal være at Norge tilbyr høyere utdanning 

som er solid, forskningsbasert og samfunnsrelevant. Skal dette være mulig, er det en forutsetning 

at universiteter og høyskoler tar sine kjerneoppgaver utdanning, forskning og formidling på alvor.  

PROBLEMBESKRIVELSE 

Diskusjonen rundt forholdet mellom undervisning og forskning har lenge vært en aktuell 

problematikk i sektoren. Diskusjonen har i stor grad omhandlet forskningskompetanse og 

forskningstid for de vitenskapelige ansatte. Et av de siste eksemplene om dette, var i mars 2015 

da vitenskapelige ansatte ved NTNU var bekymret for hva som vil skje når NTNU skulle fusjonere 

med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik, ettersom de hadde 

en annen ordning for fordeling av forskningstid (Kjær Vidnes, 2015). Et annet eksempel er en 

artikkel om Samisk Høyskole som stod på trykk 13. mars 2016 (Falao Pettersen & Gaup, 2016). 

Artikkelen omhandlet rekrutteringen til høyskolen. På bachelorprogrammet i journalistikk går det 

kun tre studenter, men kun én møter opp i forelesninger ettersom de resterende to er på 

utveksling. Rektor ved Samisk Høyskole, Gunvor Guttorm, er sitert i artikkelen med et sitat som 

belyser problematikken rundt forskning i forhold til undervisning: «Våre lærere og professorer 

driver med forskning, vi har noe som heter forskningstid. Det er en del av vårt arbeid å formidle ut i 

samfunnet. Hvis vi ikke har studenter er ikke våre folk arbeidsledige akkurat.» 

De to eksemplene tydeliggjør hvilken rolle og posisjon forskning og forskningsarbeid har blant 

vitenskapelige ansatte. Det er et problem i seg selv at forholdet mellom forskning og utdanning er 

skjevt. Kjernen i problemet kan antas å ligge i karrieremulighetene i akademia, der karrierestigen 

er tydeligere og mer selvskreven innenfor forskning. Dette kommer tydelig frem i forskrift for 

ansettelser og opprykk, der det ikke er noen krav til hva som kreves av pedagogisk kompetanse, 

verken ved opprykk eller ved ansettelser. I forskriftens generelle del, står det at forskriften 

fastsetter generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger ved institusjonene 

basert på UH-loven (Forskrift om ansettelse og opprykk, 2015). Videre står det at institusjonene 

selv kan fastsette krav for den enkelte stillingstype utover kravene i forskriften. Det at 

institusjonene selv kan fastsette krav for den enkelte stillingstype utover forskriftens krav, gir 

institusjonene et stort handlingsrom. Problemet med dette handlingsrommet, er at dets potensial 
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sjeldent utnyttes, og institusjonene gjerne utarbeider egne retningslinjer etter hva som skal være 

minstekravet. Dette går utover undervisningsarbeidet og -kompetansen. 

Når det gjelder ansettelser, er forskriften inndelt etter hvilke stillingskategorier som finnes. Dette er 

professor (§ 1-2), dosent (§ 1-3), førsteamanuensis (§ 1-4), førstelektor (§ 1-5), høyskole- eller 

universitetslektor (§ 1-6), samt høyskolelærer (§ 1-7). Forskjellen på de ulike paragrafene og 

stillingskategoriene er krav til forskningskompetanse. Punktet som er konstant uavhengig av 

stillingstype, er punktet om pedagogisk kompetanse: ”Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk 

kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.” Det er vanskelig å 

definere hva som ligger i begrepet relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Dette gjør at 

definisjonsmakten blir tillagt hver enkelt institusjon, som videre vil føre til at kravene som stilles til 

pedagogisk kompetanse kan og vil variere i alt for stor grad mellom de ulike institusjonene. 

Det finnes ingen nasjonale krav for hva som skal definere pedagogisk og fagdidaktisk 

basiskompetanse i høyere utdanning. Det finnes derimot noen veiledende retningslinjer som er 

utarbeidet av Universitets- og høyskolerådet (UHR, 2015). Utfordringen med retningslinjene til 

UHR, er at de kun er formulert på formålsnivå og at de kun er veiledende. Dette betyr at hver 

enkelt institusjon må utforme og innarbeide retningslinjene i egne planer og strategier. Det er med 

andre ord valgfritt å følge retningslinjene eller ikke. 

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

Det må fremmes tiltak for å likestille kjerneoppgavene til universiteter og høyskoler. To gode 

eksempler er senterordningen som fremmer god utdanningskvalitet; senter for fremragende 

utdanning (SFU), og den årlige utdanningskvalitetsprisen som deles ut av NOKUT. Det er viktig at 

det satses ytterligere på å rette fokuset mot gode utdanningsmiljøer og god undervisning. Dette må 

gjøres på institusjonelt og nasjonalt nivå. Slike ordninger gir gode insentiver for å aktivt styrke eget 

arbeid for best mulig utdanningskvalitet. 

Skal det skjeve forholdet mellom forskning og undervisning utjevnes, er det viktig at institusjonene 

satser på god undervisning så vel som god forskning. Dette vil si at karrieremulighetene til den 

enkelte vitenskapelige ansatte skal være tilstede, uavhengig av om vedkommende satser på en 

karriere innen forskning eller undervisning.  

NSO forventer at hver enkelt institusjon har strategier, planer og mål for å styrke egen 

undervisning og utdanningskvalitet. Undervisning skal ikke være en privat affære som den enkelte 

underviser bedriver alene. Innenfor forskning er fagfellevurdering en helt naturlig del, og det 

publiseres sjeldent noe uten at det kvalitetssikres gjennom interne eller eksterne aktører. For å 

styrke undervisningskvaliteten som finnes i dag, samt kompetansen til den enkelte underviser, er 

det en forutsetning at undervisning blir et like stort fellesprosjekt som forskning. 

Utdanningsinstitusjonene må ha klare strategier for hvordan en systematisk fagfellevurdering av 

alle vitenskapelige ansatte skal foregå. Strategiene bør i tillegg inneholde muligheter og 

handlingsrom for at den enkelte underviser skal kunne heve kvaliteten på egen undervisning.  

Fagfellevurderinger skal være en like naturlig i undervisningsarbeid som det er i forskningsarbeid. 

Alle emneplaner skal utarbeides i fellesskap i form av undervisningsgrupper i fagmiljøene. 

Undervisningsgruppene skal være ressurser for hverandre, og skal bruke hverandre og 

hverandres undervisning for å styrke egen undervisningskvalitet. Dette gjøres ved at 

undervisningsgruppene skal fagfellevurdere hverandre. Dette skaper refleksjon over egen og 

andres undervisning, noe som vil bidra til å heve undervisningskvaliteten.  
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I begrepet basiskompetanse ligger det en forventning om at kompetansen skal kunne 

videreutvikles. Basiskompetansen tjener dermed som et utgangspunkt for videre utvikling og 

eventuell merittering. Det betyr at institusjonene skal legge til rette for pedagogiske diskusjoner, 

seminarer og utviklingsprosjekter som gir grunnlag for videre utvikling av den universitets- og 

høyskolepedagogiske kompetansen innenfor ulike fagområder. 

Det skal stilles nasjonale krav til hva pedagogisk basiskompetanse skal være. Med pedagogisk 

basiskompetanse mener NSO evnen til å planlegge og variere undervisning, identifisering av 

utfordringer og gjennomføring av utviklingsarbeid, dokumentere og vurdere erfaringer og resultater 

fra egen undervisning, ha et reflektert forhold til eget undervisningsarbeid, samt ha utviklet relevant 

veilederkompetanse. 

TILTAK OG GJENNOMFØRING 

Krav til pedagogisk kompetanse må formaliseres i større grad. Dette vil kvalitetssikre at 

undervisningen som gjennomføres er basert på forskning, og det vil sikre at alle som underviser i 

høyere utdanning har et reelt utgangspunkt og den rette basiskompetansen innen pedagogikk og 

fagdidaktikk. Dette må skje ved å endre forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 

forskerstillinger for å tydeliggjøre hva pedagogisk basiskompetanse skal være. Det er ikke riktig at 

forskriften skal legge den samme minimumsstandarden for pedagogisk kompetanse til grunn for å 

tilkjenne professorkompetanse som gjelder for de lavere trinnene på karrierestigen. Å rykke opp fra 

førsteamanuensis til professor skal gi et opprykk i den pedagogiske kompetansen så vel som 

vitenskapelige krav. Vitenskapelig kompetanse skal på ingen som helst måte kompensere for 

mangler ved den pedagogiske kompetansen. Det skal være et ledelsesansvar å sikre at alle 

vitenskapelige ansatte har den pedagogiske kompetansen som kreves. Det skal i tillegg stilles 

samme krav til pedagogisk basiskompetanse til ph.d.-stipendiater i 4-årige ph.d.-løp som til andre 

ansatte med undervisnings- eller veiledningsansvar.  

Det er viktig å definere pedagogisk basiskompetanse. Kunnskapsdepartementet skal nedsette en 

prosjektgruppe for å utforme hvilke krav som ligger til grunn for denne kompetansen. Dette gjelder 

hva pedagogisk basiskompetanse består av i tid, omfang og innhold. Representanter fra UHR og 

NSO, og NOKUT skal sitte i denne prosjektgruppen. 

For å sikre at den vitenskapelige og pedagogiske kompetansen vektlegges tilstrekkelig ved alle 

ansettelser uavhengig av institusjon, mener NSO at det skal etableres nasjonale retningslinjer for 

ansettelsesutvalg. Disse skal utarbeides av kunnskapsdepartementet i samråd med UHR.  

Alle søkere til undervisningsstillinger skal ha en pedagogisk mappe for å dokumentere sin 

pedagogiske kompetanse. Ved tilsetting og opprykk skal den pedagogiske mappen være med på å 

danne grunnlaget for vurdering om ansettelse. I tillegg skal det gjennomføres en undervisningsøkt 

som viser at søkeren både har teoretisk og praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom søkeren 

ikke tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse kan tilsetting gjøres på bestemte vilkår. 

Da kreves det at søkeren gjennomfører nødvendig kursing innen to år. Det er et ledelsesansvar å 

følge opp dette.  

Den pedagogiske kompetansen til den enkelte skal jevnlig oppdateres. Dette skal gjøres 

regelmessig og skal sikre at metodene som brukes i undervisning og vurdering i høyere utdanning 

skal være gode og kvalitetssikret. Dette skal gjelde for alle som underviser. I likhet med at det er et 

ledelsesansvar å sikre at alle som ansettes i undervisningsstiller skal ha den rette pedagogiske 

basiskompetansen, er det et ledelsesansvar å sikre at alle som underviser i tillegg oppdaterer sin 

pedagogiske kompetanse med jevne mellomrom.  
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Institusjonene har et ansvar for å sikre at deres ansatte har tilgang på de kursene som er 

nødvendige for å opparbeide seg pedagogisk og didaktisk basiskompetanse, samt å oppdatere og 

videreutvikle denne. Kursene skal være tilgjengelige for alle som har rett og plikt til å gjennomføre 

dem. Dette inkluderer også ph.d.-stipendiater i 4-årige ph.d.-løp. Kursene for å sikre vitenskapelige 

ansattes pedagogiske kompetanse, skal til enhver tid baseres på nyeste forskning. Dette gjelder 

både den teoribaserte delen av kursene, men også metodene som brukes for undervisning og 

vurdering. Alle metoder for undervisning og vurdering som gjennomgås i kurset, skal testes i 

praksis. Dette vil sikre at den enkelte underviser får testet hvordan ulike metoder fungerer i 

praksis, samtidig som den enkelte kan få tilbakemelding på gjennomføringen av metoden. 

Det må opprettes et nasjonalt system for pedagogisk merittering, slik at vitenskapelig ansatte får et 

insentiv for å utvikle sin egen undervisningskompetanse. Pedagogisk merittering skal være en 

frivillig ordning for å få vurdert undervisningskompetansen til et høyere nivå enn pedagogisk 

basiskompetanse. Dette systemet skal være åpent for ansatte i stillingskategoriene universitets- og 

høyskolelektor, førsteamanuensis og professor. Systemet må inneholde minstekrav for å bli tilkjent 

status som merittert underviser. Undervisere som får status som merittert skal få en lønnsøkning 

på minimum tre lønnstrinn, i tillegg til at instituttet med arbeidsgiveransvaret skal få en 

engangssum på 30.000 kroner. Dette skal sikre at underviseren fortsetter å utvikle eget 

undervisningsarbeid, og gjøre det mulig for instituttet å ta i bruk kompetansen den meritterte 

underviseren har. Dette skal allikevel ikke gå utover de ordinære arbeidsoppgavene til 

underviseren. 

Ved søknad om ansettelser, opprykk og merittering, skal det være en ekstern komité som vurderer 

den pedagogiske mappen. Slike komiteer skal alltid ha studentrepresentasjon på minimum 20 

prosent. Ved ansettelser og opprykk skal et lokalt ansettelsesutvalg få vurderingen av den 

pedagogiske mappen som del av sitt arbeidsgrunnlag. Ved søknad om merittering skal en egnet 

sentral enhet, eksempelvis et utdanningsutvalg, avgjøre hvem og hvor mange som får status som 

merittert underviser. 

Det nasjonale nettverket for universitets- og høyskolepedagogikk skal være finansiert av KD, og 

skal være en paraply for alle universitets- og høyskolepedagogiske enheter. Nettverket skal til 

enhver tid ha oversikt over nyeste forskning innen utdanningspedagogikk, og skal være den 

største bidragsyteren til strategisk kompetanseutvikling for vitenskapelige ansatte. Nettverket skal 

åpnes for alle institusjoner, også de som ikke har en egen enhet for universitets- og 

høyskolepedagogikk. Departementets støtte vil gjøre nettverket mer formalisert, og det vil kunne 

stilles høyere krav fra statlig hold om hvilke krav og forventninger som stilles til nettverkets mandat. 

I tillegg vil det være mulig å nedsette et sekretariat som kan organisere og drifte nettverket mellom 

møtepunktene. 

Alle institusjoner skal legge til rette for fagfellevurdering i alle emner og for alle vitenskapelige 

ansatte. Det skal på alle institusjoner nedsettes grupper med vitenskapelige ansatte fra ulike 

fagmiljøer. Det er et ledelsesansvar å legge til rette for og sikre at alle fagfellegruppene er 

velfungerende. Dette innebærer at de vitenskapelige ansatte skal ha tid til å utvikle egen 

undervisning i egen arbeidstid. Tid til undervisning skal ikke spises opp av andre oppgaver, som 

eksempelvis møtevirksomhet eller annet oppfølgingsarbeid. Videre skal det være streamingutstyr i 

alle undervisningsrom. Utstyret skal legge til rette for at undervisningen kan fjernsendes og tas 

opptak av, men også for at den enkelte vitenskapelige ansatte skal ha muligheten til å gjennomgå 

egen undervisningsøkt for å kunne forbedre den. 
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I tillegg til at flere institusjoner må benytte fagfellevurdering av undervisning i kvalitetsutviklingen 

lokalt mener NSO at fagfellevurdering også bør bli en del av NOKUTs arbeid med tilsyn og 

kvalitetsutvikling. I dette arbeidet bør NOKUT benytte faglig personell fra både norske og 

internasjonale utdanningsinstitusjoner, for å vurdere undervisningskvaliteten ved norske 

universiteter og høyskoler.   

ANBEFALING 

NSO mener at: 

- Det skal forskriftsfestes krav til pedagogisk basiskompetanse. 

- Kunnskapsdepartementet skal finansiere et sekretariat for det nasjonale nettverket for 

universitets- og høyskolepedagogikk. 

- Det skal i stilles samme krav til pedagogisk basiskompetanse til ph.d.-stipendiater i 4-årige 

ph.d.-løp som til andre tilsatte med undervisnings- eller veiledningsansvar. 

- Kunnskapsdepartementet skal nedsette en prosjektgruppe for å utforme hvilke krav som 

ligger til grunn for pedagogisk kompetanse. Representanter fra UHR og studenter skal sitte 

i denne prosjektgruppen. 

- Alle søkere til undervisningsstillinger skal ha en pedagogisk mappe for å dokumentere sin 

pedagogiske kompetanse. 

- Det må opprettes et nasjonalt system for pedagogisk merittering, slik at vitenskapelig 

ansatte får et insentiv for å utvikle sin egen undervisningskompetanse.  

- Undervisere som får status som merittert skal få en lønnsøkning på minst tre lønnstrinn, i 

tillegg til at instituttet med arbeidsgiveransvaret skal få en engangssum på 30.000 kroner. 

- Alle institusjoner skal opprette undervisningsgrupper bestående av vitenskapelige ansatte 

fra ulike fagmiljøer.  

- NOKUT skal gjennomføre fagfellevurdering av undervisning som en del av sitt arbeid med 

tilsyn og kvalitetsutvikling 
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4. UNDERVISNINGSSITUASJONER 

Den fremste arenaen hvor studentene møter vitenskapelige ansatte, faglige diskusjoner og andre 

medstudenter er i undervisningssituasjonen. Der møter studentene læringsmetoder som skal 

fremme og aktivisere læring, og det er viktig at de rette rammefaktorene legges til grunn for å 

fremme studentenes læring. Dette innebærer blant annet at undervisningslokalene har plass til 

studentenes fysiske nærvær og kritiske tenkning.  

 

A. VARIERTE LÆRINGS- OG UNDERVISNINGSFORMER 

Studenter skal gjennom studiene få økt kunnskap, kompetanse og generelle ferdigheter, og det 

høyere utdanningssystemet skal legge til rette for at utvikling kan skje gjennom varierte lærings- og 

vurderingsformer på alle nivå. Det er et institusjonelt ansvar at undervisere holder seg oppdatert 

på nye lærings- og vurderingsformer. 

Læringsutbyttebeskrivelser setter krav til hva studentene skal kunne etter endt utdanning. 

Undervisning og andre læringsformer må tilpasses studentene slik at de områdene studentene er 

svake på tillegges ekstra vekt i undervisningen. Dette innebærer ikke å senke faglige standarder.  

Digitalisering åpner for nye muligheter for en mer fleksibel utdanning. Digitalisering av høyere 

utdanning ligger etter, men digitale verktøy vil i all overskuelig fremtid være det studentene møter i 

arbeidslivet.  

PROBLEMBESKRIVELSE 

I NIFUs rapport om kvalitet i norsk høyere utdanning (Damsa, de Lange, m. fl., NIFU, 2015), ble 

det påpekt at organisering av undervisning og læringsaktiviteter har betydning for hvordan 

studentene lærer. Rapporten poengterte at tradisjonelle forelesninger kan fungere begrensende på 

studentenes læring, og at tradisjonelle forelesninger kan virke passiviserende. Derimot gir 

hyppigere tilbakemeldinger, bruk av digitale ressurser og mer vekt på interaksjon mellom 

undervisere og studenter et bedre læringsutbytte. Rapporten peker på at en bevisst bruk av 

studentsentrerte læringsmetoder styrker bredden i studentenes kompetanse, da det gjør 

studentene mer motivert, og samtidig styrker samarbeidsevnen. 

Resultater fra Studiebarometeret for 2015 (Damen, Keller, m. fl., NOKUT, 2016) viste at noe av det 

studentene var minst fornøyde med, var undervisning og veiledning. Det samme resultatet har 

bestått de siste tre årene. Indeksen for undervisning og veiledning (se figur 12) viser at kun 11 

prosent av respondentene i 2015 var svært tilfreds med den veiledningen og undervisningen de 

fikk. 
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Figur 12: Studentenes vurdering av undervisning og veiledning 

NIFUs rapport om studenters begrunnelse og informasjonskanaler ved valg av studier viser 

tilnærmet de samme resultatene ved å se på grafen for undervisningskvalitet (Wiers-Jenssen, 

NIFU, 2012). Grafen sammenligner studentenes forventninger i forkant av studiet med hva 

studentene faktisk mente etter å ha påbegynt studiet. Grafen for undervisningskvalitet (figur 13), 

viser at i underkant av 10 prosent av respondentene synes at undervisningen var mye bedre enn 

forventet, mens i overkant av 20 prosent mente at undervisningen var dårligere eller mye dårligere 

enn forventet. 

 
Figur 13: Studentenes vurdering av undervisningskvaliteten sett opp mot deres forventninger i forkant av studiet  

En kombinasjon av flere undervisnings- og læringsformer, og en variasjon i bruk av små og store 

læringsarenaer og undervisningsgrupper kan bidra til å fremme studentenes læring. Universell 

(nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning) skriver på sin hjemmeside at det i de siste 

årene har vært et stort fokus på å inkludere så mange som mulig i de ordinære løsningene, og 

derfor redusere behovet for spesialløsninger som kan oppleves som stigmatiserende for den eller 

de det gjelder (Universell, 2016). Å variere undervisningen vil være en enkel måte å gjøre 

undervisningssituasjoner universelt utformet, og dermed fjerne eller eliminere studenters 

tilretteleggingsbehov. Det er viktig at læringsmiljøet inkluderer hele mangfoldet i studentmassen, 

uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion eller funksjonsevne.  
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Individuell tilrettelegging og universell utforming av læringsmiljøet i høyere utdanning er lovfestet i 

§ 4-3 Læringsmiljø, i Universitets- og høyskoleloven (2005/2016) og i § 12 Plikt til individuell 

tilrettelegging, i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, 

2014). Det gir retningslinjer og legger føringer for en inkluderende praksis ved 

utdanningsinstitusjonene. I sistnevnte lov står det at brudd på plikten til individuell tilrettelegging 

regnes som diskriminering. Til tross for at det er lovgitt at det skal tilrettelegges for den enkelte, 

gjøres dette i varierende grad. Der det er en synlig funksjonsnedsettelse hos studenten, blir 

behovene ofte tilpasset. Verre er det med de studentene som har «usynlige» 

funksjonsnedsettelser, som eksempelvis hørselsnedsettelse eller dysleksi. Det optimale ville vært 

om universell utforming kunne føre med seg like muligheter for alle studenter på et lærested. I 

realiteten er det viktig å erkjenne at universell utforming ikke løser alle utfordringer, og at en 

kombinasjon av universelle løsninger og individuell tilrettelegging er nødvendig for å gi alle 

studenter tilnærmet likeverdige muligheter (Universell, 2016). 

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

Institusjonene må ta resultatene fra Studiebarometeret på alvor, og begynne arbeidet med å 

forbedre undervisningen. Å gjøre om på undervisningen er ikke nødvendigvis tid- eller 

ressurskrevende, men det må prioriteres i arbeidsdagen. En vitenskapelig ansatt på et universitet 

eller høyskole er ansatt både til å forske og til å undervise. Tilbakemeldinger fra studentene må 

brukes aktivt, og det er viktig å inkludere studentene i undervisningsarbeidet. Dette innebærer 

blant annet å la studentene medvirke i valg av undervisningsmetoder, i tillegg til at de i større grad 

må kunne velge læringsstrategier selv. 

Metodene som brukes for læring er viktige for utdanningskvaliteten, og læringsformene skal være 

et verktøy for at studentene oppnår målene i læringsutbyttebeskrivelsene. NSO mener det er viktig 

at læringsformene er varierte og tilpasset det spesifikke fagområdet. Lærings- og 

undervisningsformer skal ha høy grad av interaksjon mellom studenter og undervisere, og det skal 

legges til rette for kritisk tenkning, diskusjon og refleksjon. Gjennom bruk av slike metoder kan man 

styrke bredden i studentenes kompetanse. Studentene lærer å samarbeide og blir mer motiverte, i 

tillegg til at metodene kan fungere som tiltak til å koble forskning og utdanning sammen. Det er 

viktig at fagmiljøene på de ulike institusjonene er klar over egen bruk av metoder, samt hvorfor 

bruken er som den er. Når det finnes forskning som sier hvilke metoder som fungerer og hvilke 

som ikke fungerer, er det viktig at også undervisningsmetodene er forskningsbaserte i likhet med 

det faglige innholdet.  

Obligatorisk undervisning er ingen garanti for at studenten forstår og lærer det som blir formidlet. 

NSO mener at undervisning kun skal være obligatorisk i de tilfellene der læringsutbyttet ikke kan 

erverves på annen måte enn gjennom oppmøte eller i fag der flere studenter i en gruppe eller 

klasse må være til stede for å kunne gjennomføre undervisningen. Det er institusjonene, gjennom 

de vitenskapelig ansatte, sitt ansvar å begrunne hvorfor undervisningen blir gjort obligatorisk. 

Det er lovpålagt at studenter har rett til å få et universelt tilpasset læringsmiljø. Dette innebærer 

ikke bare at den fysiske infrastrukturen er tilrettelagt den enkelte, men at alle deler av 

læringsmiljøet er det, også undervisningen. Studenter kan ha ulike behov for tilrettelegging og 

tilpasninger, og studenter med nedsatt sensorisk funksjonsevne, eksempelvis blinde eller døve, 

trenger tilrettelegging av fagstoff på en annen måte enn studenter med dysleksi eller med 

språkvansker. Det forventes at alle studenter, uansett forutsetninger for å tilegne seg kunnskap, får 

en tilrettelagt studiehverdag. Å variere undervisningen er den enkleste måten å tilrettelegge for 

studentenes læring i undervisningen.  
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NSO mener det er behov for en satsing på digitalisering av høyere utdanning i Norge. 

Digitalisering av høyere utdanning har konsekvenser utover digitaliseringen i seg selv og en 

implementering av digitale tiltak må derfor ses i sammenheng med de andre aspektene i 

utdanningen. Digitalisering skal ikke være et mål i seg selv, men et virkemiddel for å forbedre 

måter å drive utdanning på samtidig som det åpner for nye lærings-, undervisnings- og 

vurderingsformer. 

Digitale virke- og hjelpemidler har gjort at det er enklere å tilpasse studieløpet til den enkelte. Et 

minstekrav til hver enkelt institusjon, er at digitaliserte løsninger skal brukes i større grad enn i dag. 

For å bidra til at undervisningen som gis er bedre tilpasset ulike behov, bør alle institusjoner ta i 

bruk digitale hjelpemidler i utdanningen. 

TILTAK OG GJENNOMFØRING 

Universiteter og høyskoler skal bruke resultater fra evalueringer i egne emner og fra 

Studiebarometeret som et grunnlag for å forbedre egen undervisning. Alle fagmiljøer skal kartlegge 

egne emner for å se hvilke undervisningsmetoder som brukes. Det er fakultetenes eller 

avdelingens øverste leder sitt ansvar å sikre at kartleggingen gjennomføres. Kartleggingen av 

undervisningsmetoder kombinert med resultater fra studentundersøkelser, vil danne et godt 

grunnlag for å forbedre studiekvaliteten i hvert enkelt emne. På den måten vil fagmiljøene 

automatisk reflektere over egen metodebruk, og studentenes tilbakemeldinger fra lokale og 

nasjonale evalueringer blir fulgt opp. 

For å sikre at undervisnings- og vurderingsformene som brukes i høyere utdanning er 

forskningsbaserte, skal det nedsettes et utvalg i UHR som konstant forsker på, reflekterer over og 

formidler ulike metoder. Dette utvalget skal være et underutvalg til Utdanningsutvalget, med en 

sterk kobling til Forskningsutvalget. Utvalget skal ha et tett samarbeid med det nasjonale 

nettverket for universitets- og høyskolepedagogikk. Utvalget skal ha minimum 20 prosent 

studentrepresentasjon. 

Det skal finnes en database i form av en nettportal som skal inneholde en mengde undervisnings- 

og vurderingsmetoder. Alle metodene skal være forskningsbaserte, og det skal ligge 

vitenskapelige begrunnelser til hver metode. Kunnskapsdepartementet er ansvarlige for å nedsette 

prosjektgruppen som skal opprette databasen. Prosjektgruppen skal ha minst 20 prosent 

studentrepresentasjon. Kunnskapsdepartementet er ansvarlige for at databasen jevnlig 

oppdateres, og for at portalen er tilgjengelig for alle studenter, stipendiater og vitenskapelige 

ansatte. 

Alle valg av undervisnings- og vurderingsformer skal være vitenskapelig begrunnet i 

læringsutbyttebeskrivelsene. Dette skal sikre at fagmiljøet har reflektert over hvilke metoder som 

brukes, samt at metodene gjennomgås samtidig som læringsutbyttebeskrivelsene. 

Bruk av studentassistenter kan være et godt supplement til undervisningen. Studentassistenter 

skal brukes til å gi mengdetrening og veiledning når det er behov for det. Studentassistenter skal 

være nøye utvalgt på bakgrunn av gode faglige resultater og evne til å formidle faget. Det er en 

forutsetning at studentassistenter får tilstrekkelig opplæring og oppfølging til å gjøre en god jobb. 

Hver institusjon må ha et system for opplæring av studentassistenter, som både tar for seg 

generell og fagspesifikk pedagogikk og didaktikk. Bruken av studentassistenter i et emne skal 

evalueres på årlig basis av emneansvarlig. 
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For at digitale verktøy skal kunne brukes effektivt i undervisning, forskning og administrasjon, er 

det en forutsetning at alle brukere innehar høy digital kompetanse og forståelse. 

Utdanningsinstitusjonen må sikre at den digitale kompetansen er god nok, og må ved behov tilby 

kurs for å heve kompetansenivået. Å ha forståelse og kompetanse innen bruk av digitale hjelpe- og 

virkemidler, vil bidra til at den enkelte kan få en mer tilrettelagt arbeids- og studiehverdag.  

Digital tilgjengeliggjøring av undervisning gir større fleksibilitet for studentene og det kan heve 

kvaliteten i undervisningen. Dette begrunnes i at studenter kan se på undervisningen flere ganger, 

og underviseren kan evaluere egen undervisning. NSO mener at all undervisning skal være åpent 

tilgjengelig for alle. Utdanningsinstitusjonen skal anbefale studentene bruk av eksterne 

læringskilder, og disse skal være et supplement til eksisterende undervisning. Samtidig er et 

utdanningsmiljø med høy grad av interaksjon, der studenter møter medstudenter og undervisere, 

viktig for å sikre at studentene er en del av det akademiske fellesskapet, føler tilhørighet til 

fagmiljøet og at læringsutbyttet nås. 

For å sikre at digitalisering blir et satsingsområde på universiteter og høyskoler, skal alle 

utdanningsinstitusjoner ha egne strategier som omhandler bruk av digitalisering på institusjonen. 

Dette innebærer hvordan infrastrukturen skal tilrettelegge for digitalisering i alle læringsarenaer, 

bruk av digitalisering i undervisnings- og vurderingssituasjoner, samt innkjøp av digitaliserte 

læringsverktøy og -ressurser, programvarer og plattformer. Institusjonen skal sørge for at 

studentene har tilgang til nødvendig programvare for sine studieprogram. Denne skal kunne 

installeres på privat datamaskin.  

For at all undervisning skal være tilpasset den enkelte student, uansett om studenten har et faglig 

sterkt eller svakt nivå, er det viktig at studentene får tildelt hver sin faglige mentor. Dette skal være 

vitenskapelige ansatte. Dette vil gi studentene gode muligheter til å diskutere og reflektere fag på 

et vitenskapelig grunnlag med en som er sterkere faglig enn studenten. Dette vil gjøre at både 

faglig svake og sterke studenter får de rette forutsetningene til å heve eget kunnskapsnivå til et 

høyere plan.  

Alle emneplaner skal utarbeides i fellesskap i form av undervisningsgrupper i fagmiljøene. 

Undervisningsgruppene skal være ressurser for hverandre, og skal bruke hverandre og 

hverandres undervisning for å styrke egen undervisningskvalitet.  

Alle undervisere skal få opplæring eller kursing i digitale verktøy som benyttes ved institusjonene. 

Dette gjelder eksempelvis bruk av mikrofon i undervisning, smartboard og andre 

presentasjonsverktøy. Undervisningsrommene bør også ha en håndholdt mikrofon tilgjengelig, slik 

at både underviseren og studentene kan benytte mikrofon. Videre skal alle undervisere kurses og 

tilegne seg kompetanse på å utforme universelle studieprogram og undervisningsformer. 

ANBEFALING 

NSO mener at: 

- Alle fagmiljøer skal kartlegge egne emner for å se hvilke undervisningsmetoder som 

brukes. Det er fakultetenes eller avdelingens øverste leder sitt ansvar å sikre at 

kartleggingen gjennomføres. 

- Det skal nedsettes et utvalg i UHR som forsker på, reflekterer over og formidler ulike 

undervisnings- og vurderingsmetoder. Utvalget skal være et underutvalg til 

Utdanningsutvalget, og skal ha minimum 20 prosent studentrepresentasjon. 
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- Kunnskapsdepartementet er ansvarlige for å nedsette en prosjektgruppe som skal opprette 

en nettportal for forskningsbaserte undervisnings- og vurderingsmetoder.  

- Utdanningsinstitusjonen må sikre at den digitale kompetansen er god nok, og må ved 

behov tilby kurs for å heve kompetansenivået til studenter og ansatte. 

- Alle undervisere skal kurses og tilegne seg kompetanse på å utforme universelle 

studieprogram og undervisningsformer. 
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B. FAGLIG OPPFØLGING OG VEILEDNING 

For å sikre faglig utvikling, læring og motivasjon er det viktig at studentene får oppfølging og 

veiledning fra vitenskapelige ansatte gjennom hele studieløpet. Veiledningen gir et stort utbytte, og 

skal gjøre studentene i stand til å gjennomføre utdanningen på en god måte.  

PROBLEMBESKRIVELSE 

Da Kvalitetsreformen ble innført i 2013, ble studentene blant annet lovet bedre oppfølging og 

veiledning. Resultater fra Studiebarometeret fra 2013, 2014 (Bakken, Damen, Keller, NOKUT, 

2015) og 2015 (Damen, Keller, m. fl., NOKUT, 2016) viser at studentene fortsatt etterlyser bedre 

oppfølging og veiledning, mer enn 10 år etter lovnaden. 

Kandidatundersøkelsene til NIFU viser blant annet i hvilken grad kandidatene får utnyttet sine 

kunnskaper og ferdigheter i jobben, og hvordan kandidatene vurderer kvaliteten på utdanningen 

de har tatt. En kandidatundersøkelse fra 2015 (Arnesen, Støren, Wiers-Jenssen, NIFU, 2015) gjort 

på teknologer, realister og økonomer tre år etter fullført utdanning, viser også at kandidatene er 

minst fornøyde med tilbakemeldinger og veiledning fra vitenskapelige ansatte. Det samme viser 

kandidatundersøkelsen fra 2013 (Arnesen, Støren, Wiers-Jenssen, NIFU, 2014) som baserer seg 

på mastergradsutdannedes vurdering av utdanningen et halvt år etter fullført utdanning.  

Det er stor variasjon mellom institusjoner og institutter på hvordan arbeidstiden til de 

vitenskapelige fordeles. Det er forskjell mellom universiteter og høyskoler på fordeling av 

arbeidstid mellom forskning og undervisning. Felles for de fleste institusjoner er at tiden til å 

veilede studenter som oftest er tatt fra undervisningstiden. Dette gjør at forskningstiden blir 

stående konstant, mens arbeidet som skal brukes på å styrke undervisningen og 

utdanningskvaliteten, blir spist opp av andre arbeidsoppgaver. 

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

For å sikre faglig utvikling, læring og motivasjon er det viktig at studentene får oppfølging gjennom 

hele studieløpet. Veiledning skal gjøre studenten i stand til å gjennomføre utdanningen på en god 

måte. Faglig veiledning en-til-en gir stort utbytte og skal gis av vitenskapelige ansatte. Alle 

studenter skal ha krav på kontinuerlig god veiledning.  

Skal vitenskapelige ansatte ha de rette forutsetningene til å utvikle og forbedre egen undervisning 

er det viktig at undervisningstiden brukes til undervisning. Tid til å veilede studenter skal ikke spise 

opp undervisnings- eller forskningstid. Dette skal sikre best mulig kvalitet i veiledning så vel som 

undervisning og forskning. 

Økt oppmerksomhet og oppfølging av den enkelte student, kombinert med bedre kvalitet på 

undervisningen, vil bidra til å redusere frafallet i høyere utdanning. Faglig oppfølging kan enkelt 

gjennomføres ved at studentene inkluderes i det akademiske fellesskapet. Studentene er store, og 

ofte ubrukte, ressurser innenfor undervisning og forskning. 

TILTAK OG GJENNOMFØRING 

Ved oppstart av et studium skal alle studenter få tildelt en faglig mentor som skal bistå studenten 

med faglig oppfølging og veiledning. Dette skal være en vitenskapelig ansatt. I tillegg til de vanlige 

veiledningsrutinene, mener NSO at alle vitenskapelig ansatte skal ha en ukentlig kontortid der 

studenter fritt kan komme innom og få veiledning. 
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I tillegg til at alle studenter skal ha en faglig mentor, en fast kontaktperson innenfor fagmiljøet, skal 

alle tilbakemeldinger på obligatoriske eksamens- og arbeidskrav og eksamen gis automatisk. En 

gradert karakter sier lite om innholdet i besvarelsen, annet enn at det holder til et visst nivå. En 

begrunnelse derimot, vil bidra til vurdering for læring fremfor av læring. Dette vil gi studentene 

bedre forutsetninger for å kunne bruke den opparbeidede kunnskapen og kompetansen. For å 

sikre at studentenes rettigheter rundt vurderingsprosessen blir like uavhengig av institusjon, er det 

nødvendig å endre lovverket. Dette skal sikre at alle studenter får automatisk begrunnelse på 

eksamen. Det skal gis automatiske begrunnelser på alle eksamenskrav, arbeidskrav og 

eksamener. Dette gjelder uavhengig av om besvarelsen består av en karakter eller ikke. Dette skal 

legges inn i § 3-9. Eksamen og sensur, i Universitets- og høyskoleloven. 

Det skjeve maktforholdet mellom student og veileder kan føre til maktmisbruk. NSO mener at 

institusjonene skal ha plikt til å ha varslingssystemer som er gjort kjent for studenter og ansatte, og 

jobbe for å forebygge kritikkverdige forhold. Det er viktig å ivareta alle parters rettssikkerhet i slike 

tilfeller. For å ivareta studentenes rettigheter, skal alle studenter ha lovfestet rett til et 

studentombud. Studentombudet skal være en uavhengig aktør med juridisk kompetanse, og skal 

selv kunne melde inn saker direkte til institusjonsstyrene eller andre relevante myndigheter. 

Tid til å veilede studenter skal ha en egen plass i tidsskjemaet til den enkelte underviser. Det er en 

av arbeidsoppgavene til hver enkelt vitenskapelig ansatt, på lik linje som forsknings-, utviklings- og 

undervisningsarbeid er det. Disse arbeidsoppgavene er ulike, og skal ikke overstyre hverandre. 

Skal undervisningens status forbedres, er det nødvendig at dens øremerkede tid i den enkeltes 

tidsskjema forsvares. 10 prosent av den totale arbeidstiden skal øremerkes til veiledning av 

studenter. Denne tiden skal settes av i tidsregnskapet til de ansatte ved å ta like andeler fra 

henholdsvis undervisnings- og forskningstiden. 

ANBEFALING 

NSO mener at: 

- Ved oppstart av et studium skal alle studenter få tildelt om en faglig mentor som skal bistå 

studenten med faglig oppfølging og veiledning. 

- i § 3-9. Eksamen og sensur, i UH-loven skal revideres for å sikre at det gis automatiske 

begrunnelser på alle eksamenskrav, arbeidskrav og eksamener.  

- Alle institusjoner skal pliktes til å ha varslingssystemer for å forebygge kritikkverdige 

forhold. 

- Alle studenter skal ha lovfestet rett til et studentombud med juridisk kompetanse. 

- 10 prosent av den totale arbeidstiden til vitenskapelige ansatte skal øremerkes til veiledning 

av studenter. 
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C. UNDERVISNINGSLOKALER 

Studenters læring påvirkes av de ressurser og omgivelser de møter ved eget studiested. Det er 

nødvendig med bygg og infrastruktur med god kapasitet og som gir et godt miljø, inspirasjon, plass 

og motivasjon for læring og faglig utfoldelse. Det fysiske læringsmiljøet og læringsarealet må 

tilrettelegges for studentinvolvering i læringsprosessen. 

PROBLEMBESKRIVELSE 

I § 4-3 Læringsmiljø i Universitets- og høyskoleloven, er det fastsatt at det er styret som har det 

overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø. Det innebærer at det fysiske og psykiske 

arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes 

helse, sikkerhet og velferd. Utdanningsinstitusjonene har ansvaret for å legge til rette for at den 

enkelte student skal ha de rette forutsetningene, både fysisk og psykisk, til å tilegne seg den 

kunnskapen som forventes av et studium. Dette gjøres ikke i tilstrekkelig grad i dag. 

I likhet med at den klassiske og monologiske forelesningsformen er den mest dominerende 

undervisningsformen, er forelesningssaler og klassiske auditorier de mest brukte 

undervisningslokalene. Slike undervisningsrom gir ikke det rette grunnlaget for å ha dialogbaserte 

eller problembaserte undervisningsøkter. 

Norske universiteter og høyskoler tar stadig opp flere studenter enn det de har kapasitet og plass 

til. For studieåret 2015/2016, ble 88.984 studenter tilbudt studieplass. Av disse studieplassene, 

finansierer Kunnskapsdepartementet kun 53.750 plasser. Sammenlignet med studieåret 

2014/2015, er dette en økning på 4,9 prosent (Samordna opptak, 2015). Bygningsmassen til 

institusjonene derimot, har ikke hatt samme økning. Dette går utover studentene, som ved flere 

institusjoner ikke får plass nok til å studere. Studentene har i enkelte tilfeller ikke plass til å studere 

i undervisningsrommet som er satt opp. Bildet under fra førskolelærerutdanningen ved Høyskolen i 

Oslo og Akershus i 2013. 

 
Foto: Therese Eia Lerøen 



      side 61 

Et annet eksempel er fra Høyskolen i Lillehammer, der hver student i gjennomsnitt har 6 

kvadratmeter hver. Selve høyskolen er bygget for 1900 studenter, men rommer i dag omtrent 5000 

studenter. En slik overbooking gir naturligvis konsekvenser når det kommer til plass og muligheter 

for den enkelte student. 

I tillegg til at kapasiteten i undervisningslokalene blir sprengt, går det utover studentens muligheter 

til å studere på andre arenaer. Det blir i tillegg en større kamp om lesesalsplassene. Et eksempel 

på dette er ved Universitetet i Agder, der kun omtrent én av ti har mulighet til å gjøre studiearbeid 

på en lesesalsplass. Når kapasiteten på undervisningslokaler og lesesalsplasser er såpass 

sprengt, går dette utover studentenes friarealer, eksempelvis kantiner eller andre åpne lokaler. I 

likhet med at leseplasskapasiteten er sprengt ved flere overbookede institusjoner, gjelder 

tilsvarende problematikk på grupperomkapasiteten.  

NIFUS rapport om kvalitet i høyere utdanning (Damsa, de Lange, m. fl., NIFU, 2015), presiserer at 

betydningen av fysiske omgivelser er en viktig forutsetning for studentenes læring. Rapporten 

konkluderte også med at mye tyder på at det i norsk sammenheng, er en stor manglende helhetlig 

tenkning om læringsmiljø og kvalitet. 

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

Utdanningsinstitusjonene har et ansvar for å tilrettelegge for et godt læringsmiljø ved institusjonen. 

Dette ansvaret må de ta på alvor. Det er vitenskapelig bevist at de fysiske omgivelsene er en av 

faktorene som bidrar til at den enkelte student får de rette forutsetningene for å lære. 

Universiteter og høyskoler skal ikke ta opp flere studenter enn de har plass til. Når overbooking 

skjer, går det kun utover studentenes og studentenes læringsmiljø. Det gir studentene mindre 

plass til å studere, noe som resulterer i et læringsmiljø som ikke tilrettelegger for læring. 

Når nye universitets- og høyskolebygg skal bygges, eller når gjeldende bygningsmasse skal 

pusses opp, skal det legges til rette for best mulig læring. Rom som skal tilrettelegge for best mulig 

læring er ikke klassiske forelesningssaler, men rom som legger til rette for dialog i 

undervisningssituasjonen. 

Det forventes at fagmiljøene klarer å tilpasse størrelsen på undervisningsrommene etter antall 

studenter i emnet. Alle studenter skal ha en stol og en pult å sitte ved, og det skal ikke være noen 

som helst toleranse for at studenter skal studere i en trapp. Om ikke utdanningsinstitusjonen klarer 

å planlegge, organisere og strukturere egne emner, skal ikke dette gå utover studentene. 

Det må legges til rette for læring også utenfor de faste undervisningslokalene. Dette gjelder blant 

annet fysiske rammefaktorer som sittegrupper og internettilgang. Det skal være åpne landskap 

som er innbydende for studenter og ansatte. Dette vil legge til rette for faglige diskusjoner på tvers 

av studentgrupper og vitenskapelige ansatte. 

TILTAK OG GJENNOMFØRING 

NSO mener det er behov for en storstilt satsing på bygningsmasse i høyere utdanning, både når 

det gjelder investering i nye bygg og oppussing av eksisterende bygningsmasse. Midlene som blir 

gitt til forvaltning, leie og oppussing av høyere utdanningsinstitusjoners bygningsmasse skal 

øremerkes over statsbudsjettet og ikke gå ut over institusjonenes handlingsrom. 

Studentene skal ha gode arbeidsplasser på institusjonen for å kunne bedrive selvstudium. Alle 

studenter skal ha tilgang på nødvendige spesialrom, og teknisk utstyr som brukes til undervisning 

må holde høy standard og være oppdatert. 
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For å sikre at læring også skal skje utenfor undervisningslokalene, må det finnes innbydende 

sittegrupper flere steder på campus. Dette vil legge til rette for faglige diskusjoner og videre 

motivasjon og læring for studentene. Videre må studentene ha tilgang på internett på og utenfor 

campus. Eduroam skal være tilgjengelig for studentene på sentrale områder i bykjernen og på hele 

campus. Det er et statlig og kommunalt ansvar å sikre at internett tilbys på sentrale områder i 

bykjernen.  

Antall grupperom og leseplasser skal tilpasses den forventede studentmengden, og alle studenter 

skal kunne forvente å studere på institusjonen og ikke hjemme. Ved de universiteter og høyskoler 

som har en sprengt lesesalskapasitet, skal det tilbys alternative lesesaler i belastede perioder. 

Dette kan eksempelvis gjøres ved å åpne seminarrom som ikke brukes til undervisning eller til 

eksamen i eksamensperioder.  

Når nye universitets- og høyskolebygg skal bygges, eller når gjeldende bygningsmasse skal 

pusses opp, skal det være en forutsetning at studentenes læring skal ligge til grunn for 

infrastrukturen. Det skal ikke bygges store forelesningssaler, men rom som kan skape dialog på 

tvers av rommet. Kunnskapsdepartementet skal kreve at når det bevilges penger til nybygg eller til 

rehabilitering av gjeldende bygningsmasse, skal det bygges undervisningslokaler tilpasset ulike 

undervisningsformer og metoder. 

For at hver enkelt undervisningssituasjon skal være best mulig tilpasset undervisningen som 

gjennomføres, skal møblementet i undervisningsrommet være fleksibelt og flyttbart. Det er 

kunnskapsdepartementet i samråd med Statsbygg som står ansvarlige for at bygningsmassen til 

de offentlige institusjonene følger disse kravene. Kunnskapsdepartementet skal videre sørge for at 

de selvforvaltende institusjonene følger de samme kravene. 

Luftkvaliteten i alle institusjoners lokaler skal være av en så høy kvalitet at det innbyr til god læring. 

Dette skal følges opp gjennom både intern- og eksternkontroller av luftkvaliteten. I 

eksamensperioder skal alle lokaler tilby utvidet lufting. 

ANBEFALING 

NSO mener at: 

- Midlene som blir gitt til forvaltning, leie og oppussing av høyere utdanningsinstitusjoners 

bygningsmasse skal øremerkes over statsbudsjettet og ikke gå ut over institusjonenes 

handlingsrom. 

- Alle studenter skal ha tilgang på nødvendige spesialrom, og teknisk utstyr som brukes til 

undervisning må holde høy standard og være oppdatert. 

- Eduroam skal være tilgjengelig for studentene på sentrale områder i nærmeste bykjerne og 

på hele campus. Det er et statlig og kommunalt ansvar å sikre dette. 

- Ved institusjoner med sprengt lesesalskapasitet, skal det tilbys alternative lesesaler i 

belastede perioder.  

- Kunnskapsdepartementet skal kreve at når det bevilges penger til nybygg eller til 

rehabilitering av gjeldende bygningsmasse, skal undervisningslokalene tilpasses ulike 

undervisningsformer og metoder. 

- Kunnskapsdepartementet i samråd med Statsbygg er ansvarlige for at bygningsmassen til 

de offentlige institusjonene tilrettelegger for best mulig læring. Kunnskapsdepartementet 

skal sørge for at de selvforvaltende institusjonene følger de samme kravene. 

- Institusjonene skal etablere nye læringsrom som muliggjør og stimulerer til interaktiv læring 

mellom studenter og med underviser. 
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5. EKSAMEN OG VURDERING 

Ulike vurderingssituasjoner skal gjennom sluttvurderinger og underveisvurderinger teste 

studentenes ervervede kunnskap sett opp mot forventet læringsutbytte. Det er viktig at vurdering 

av studentenes kompetanse skal skje på en rettferdig og faglig begrunnet måte, og samtidig bidra 

til økt læring hos studentene. Vurderingsformene som brukes underveis og i slutten av et emne 

skal være relevante for undervisningen og innholdet i emnet. 

 

A. VARIASJON OG VURDERING FOR LÆRING 

Det lå klare forventninger i Kvalitetsreformen om endringer i retning av mer studentaktiviserende 

undervisningsformer, tettere oppfølging av studentene, tettere sammenheng mellom undervisning 

og vurdering og økt bruk av informasjonsteknologi som redskap til å forbedre undervisnings- og 

læringskvaliteten. Vi kan ikke si at målene som ble satt gjennom Kvalitetsreformen er nådd. Det er 

ønskelig at de ulike formene for undervisning og vurdering skal gjøre at studentene får de rette 

forutsetningene til å oppnå ønsket læringsutbytte. Dagens gjeldende praksis er derimot at 

studentenes kunnskap blir målt gjennom å hoste opp ervervet kunnskap på et gitt antall timer. 

Det finnes flere ulike former for vurdering, og det er opp til institusjonene og fagmiljøene selv å 

velge hvilken vurderingsform som skal benyttes. Uansett form for vurdering, er det viktig at 

vurderingen skal gjenspeile studentenes kunnskapsnivå, samt være et moment for videre læring. I 

grunnskolen og videregående opplæring testes kunnskapen jevnlig ved at det er flere 

vurderingssituasjoner i et fag/emne. I høyere utdanning er det derimot mer vanlig å ha kun én 

karaktergivende vurderingssituasjon avslutningsvis i et emne. 

PROBLEMBESKRIVELSE 

De ulike elementene i studieprogrammet skal legge til rette for at den enkelte student skal oppnå 

riktig læringsutbytte etter endt utdanning. Dette innebærer eksempelvis pensum, arbeidskrav, 

undervisningsmetoder og evalueringsformer. I Tilstandsrapporten for høyere utdanning fra 2015 

står det at institusjonene rapporterer noe ulikt på arbeidet som sikrer at studentene skal oppnå det 

fastsatte læringsutbyttet (Kunnskapsdepartementet, 2015). 

I Studiebarometeret for 2015 mente kun 36 prosent av respondentene at eksamens- og 

innleveringsoppgavene i emnet i stor grad handlet om sentrale deler av lærestoffet som var 

gjennomgått i undervisning og pensum. Den samme prosentandelen hevdet at 

vurderingssituasjonene hadde utfordret studentene til å tenke kreativt og nytt. Hele 44 prosent 

mente at vurderingssituasjonene ikke hadde invitert til kreativitet og nytenkning (se figur 14).  
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Figur 14: Studenters oppfatning av hva vurderingssituasjonen krevde 

Det finnes flere ulike former for vurdering, men en klassisk test av studentenes kunnskap i form av 

en skriftlig prøve er den mest vanlige vurderingsformen i høyere utdanning. Eksempelvis er 88 

prosent av alle eksamenene ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, klassiske skriftlige 

eksamener som foregår ved hjelp av penn og gjennomslagspapir (Tall fra studieadministrativ 

avdeling, UiB).  

NIFU hevder at det er betydelig enighet om at vurderingen av studenter og tilbakemeldinger på 

faglig arbeid har stor betydning i studentenes læringsforløp (Damsa, de Lange, m. fl., NIFU, 2015). 

Norge er i tillegg et av de landene med høyest frafallsstatistikk. Det er mange momenter som kan 

føre til frafall, men det er viktig at institusjonene og fagmiljøene gjør sin del av jobben for å bedre 

frafallsstatistikken. Graden av læring og mestring kan ha stor betydning for studenters motivasjon, 

noe som igjen vil kunne bidra til å redusere frafallet. Rapporten til NIFU viser at tilbakemeldinger 

har stor betydning for studentenes læring. Det er viktig at institusjonene tar til seg forskningen på 

dette området (Damsa, de Lange, m. fl., NIFU, 2015). 

I de fleste tilfeller får ikke studentene automatisk tilbakemelding på sine besvarelser, men kun en 

gradert karakter. Per i dag må studentene selv velge å etterspørre en eventuell skriftlig 

tilbakemelding på selve besvarelsen ved de fleste institusjoner. På det utdanningsvitenskapelige 

fakultet ved Universitetet i Oslo, har det vært gjennomført en prøveordning på to tusen studenter 

ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning (Tidemann, 2015). Studentene fikk tilsendt 

begrunnelse for karakteren samtidig som de fikk karakteren. Ordningen blir berømmet av 

studenter, sensorer og de administrative ansatte. Ordningen krevde i følge undervisningsleder ved 

instituttet, Kirsti Lyngvær Engelien, ikke større ressursbruk. Dersom studentene ikke får en 

tilbakemelding på egen besvarelse, er vurderingen kun en vurdering av studentenes 

kunnskapsnivå på et gitt tidspunkt, og ikke en vurdering som et moment for videre læring. 

I Opplæringsloven for grunnskole og videregående opplæring, er det nedfelt fire forskningsbaserte 

prinsipper for vurderingsprosessene som har til formål å fremme læring. Disse prinsippene er at 

den lærende skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem (§ 3-1), de skal få 

tilbakemeldinger som forteller noe om kvaliteten på arbeidet (§ 3-11), de skal få råd om hvordan de 
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skal forbedre seg (§ 3-11), og de lærende skal være involvert i eget læringsarbeid med blant annet 

å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling (§ 3-12). I Universitets- og høyskoleloven står det lite 

om hva som forventes av prosessene knyttet til vurdering av studenter. Følgende står i § 3-9-1: 

«Universiteter og høyskoler skal sørge for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet 

og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen skal også sikre det faglige nivå 

ved vedkommende studium. Det skal være ekstern evaluering av vurderingen eller 

vurderingsordningene.» I studentenes lovverk rettes det ingen forventninger eller krav til de som 

gjennomfører vurderingene slik det gjør i Opplæringsloven. 

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

Vurdering i høyere utdanning skal teste studentenes oppnåelse av målene beskrevet i 

læringsutbyttebeskrivelsene, og innebærer både læring og testing av kunnskap, kompetanse og 

ferdigheter. Utdanningsinstitusjonenes vurdering av studenter skal ikke kun være en test av 

ervervet kunnskap, men en del av læringsprosessen i høyere utdanning og sees i sammenheng 

med læringsutbyttebeskrivelsene og valgte læringsformer. Det må i alle studieprogrammer tas i 

bruk et bredt spekter av ulike vurderingsformer som tester studentenes kompetanse gjennom ulike 

formidlings- og fremstillingsformer 

Vurderinger skal være et virkemiddel like mye som det er et mål. Vurderingssituasjoner skal kunne 

måle studentenes kunnskapsnivå i det aktuelle emnet, men de skal også det bidra til videre læring, 

noe som fordrer at studenten får en tilbakemelding på arbeidet. I tillegg skal studentene vite godt 

hva som forventes av den enkelte i en vurderingssituasjon, samt hva som skal vurderes.  

Institusjonene må tilrettelegge for studenter med funksjonsnedsettelser. Dette gjelder både synlige 

og usynlige funksjonsnedsettelser. Ved flere læresteder legges det opp til at studentene skal prøve 

ut flere vurderingsformer i løpet av studietiden, og noen lar også studentene få velge mellom to 

eller flere vurderingsformer i enkelte emner. Dette har også medført at det mange steder har blitt 

enklere å gjennomføre alternative vurderingsformer for enkeltstudenter som har vansker med å 

gjennomføre den fastsatte eksamenstypen. 

Det er ikke kun valg av metoder og tilbakemeldinger på studentenes arbeid som fremmer læring. 

Det er viktig at helheten i vurderingene ses i sammenheng. Dette gjelder blant annet oppgavens 

utforming og innhold, så vel som vurderingens relevans for arbeids- og næringsliv. I tillegg er det 

viktig at både undervisningen og vurderingen samsvarer med hverandre og med 

læringsutbyttebeskrivelsene. 

Alle emner skal ha mer enn én karaktergivende vurdering, og vurderingsformene som brukes skal 

ikke være like. Fagmiljøene på tvers av institusjoner og landegrenser bør bruke hverandre som 

ressurser for å finne de beste måtene å vurdere studentenes arbeid på. Ved 

samfunnsvitenskapelig fakultet på Masaryk Universitetet i Tsjekkia gis det for eksempel en samlet 

karakter på studentens aktivitet underveis i studieløpet i et emne. Den samlede karakteren kan 

bestå av en muntlig presentasjon, en midtsemestereksamen, deltakelse og aktivitet på seminarer, 

innleveringer og en avsluttende skriftlig eksamen. Dette gir et mer helhetlig bilde av studentenes 

kunnskap og kompetanse enn ved at emnet har kun én avsluttende vurdering. 

Kvalitet i høyere utdanning synliggjøres ikke kun gjennom undervisning, vurderinger og resultater, 

men i alle deler av utdanningen, også i vurderingssituasjoner. Institusjonene må bli mer innovative 

når studentene skal vurderes, og de ulike emnene må bestå av flere vurderingsformer.  
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TILTAK OG GJENNOMFØRING 

Vurderingene skal være en del av læringsprosessen i høyere utdanning og sees i sammenheng 

med valgte læringsformer og læringsutbyttebeskrivelser. NSO mener at alle emner skal ha minst to 

ulike karaktergivende vurderinger. Det skal være både individuelle og gruppebaserte 

vurderingsformer og alle studenter skal utsettes for et mangfold av vurderingsformer gjennom 

studiet. Valgt vurderingsform skal begrunnes i læringsutbyttebeskrivelsen så vel som type 

undervisningsform. 

Vurderingsformene som brukes skal være relevante for arbeids- og næringsliv. Dette kan 

eksempelvis gjøres ved at studentene skriver bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med 

arbeids- og næringslivet. Ved slik oppgaveskriving skal studentene få tildelt en veileder fra 

utdanningsinstitusjonen og en veileder fra det relevante arbeids- eller næringslivet. Studenter som 

er tidligere i studieløpet skal ha mulighet til å skrive caseoppgaver i samarbeid med arbeids- og 

næringsliv.  

Det skal finnes en database i form av en nettportal som skal inneholde en mengde undervisnings- 

og vurderingsmetoder. Alle metodene skal være forskningsbaserte, og det skal ligge 

vitenskapelige begrunnelser til grunn for valg av metode. Kunnskapsdepartementet er ansvarlige 

for å nedsette en prosjektgruppe som skal opprette databasen. Prosjektgruppen skal ha minst 20 

prosent studentrepresentasjon. Kunnskapsdepartementet er ansvarlige for at databasen jevnlig 

oppdateres, og for at portalen er tilgjengelig for alle studenter og for de som underviser i høyere 

utdanninger. 

For at disse vurderingssituasjonene skal legge opp til videre læring, er det en forutsetning av 

studentene får tilbakemelding på sine besvarelser. Det skal gis automatiske begrunnelser på alle 

eksamenskrav, arbeidskrav og eksamener. Dette gjelder uavhengig av om besvarelsen består av 

en karakter eller ikke. Det skal lovfestes i universitets- og høyskolelovens at studenter har krav på 

en skriftlig og automatisk begrunnelse. 

For å sikre at vurdering for læring står like sentralt i høyere utdanning som det gjør i 

grunnopplæringen, må det forskrifts- eller lovfestes at studentene skal ha det samme grunnlaget 

som i grunnopplæringen når det gjelder vurderinger. Dette vil si at lovverket må styrkes, og må 

ivareta prinsippene for vurdering for læring som i dag kun finnes i Opplæringsloven. Dette vil sikre 

at studentene vet hva de skal vurderes på, hva som forventes av den enkelte student, i tillegg til at 

alle studenter skal få tilbakemelding på kvaliteten i arbeidet som er gjennomført, og studentene 

skal være delaktige i eget vurderingsarbeid ved å vurdere egen faglig utvikling og eget arbeid. 

NSO mener at alle innleveringer og eksamener skal innleveres og avlegges digitalt hvor dette er 

mulig. NSO mener at hele eksamensprosessen skal bli digital, men at det skal være mulighet for å 

søke om å få bruke tradisjonelle eksamensformer. 

Nasjonale deleksamener skal kun benyttes på rammeplanstyrte utdanninger. Nasjonale 

deleksamener skal ikke forekomme i emner der svarene krever drøfting og refleksjon, og formålet 

med besvarelsen ikke er å komme frem til et på forhånd gitt svar. Resultatene av nasjonale 

deleksamener skal ikke føres på vitnemålet, og skal kun brukes til internevaluering på 

institusjonsnivå. 
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ANBEFALING 

NSO mener at: 

- Alle emner skal ha minst to ulike karaktergivende vurderinger.  

- Alle studenter skal få mulighet til å skrive bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med 

arbeidslivet.  

- Kunnskapsdepartementet er ansvarlige for å nedsette en prosjektgruppe som skal opprette 

en database for undervisnings- og vurderingsmetoder. 

- Det skal lovfestes i universitets- og høyskolelovens at studenter har krav på en skriftlig og 

automatisk begrunnelse på alle vurderingssituasjoner. 

- Lovverket skal styrkes gjennom UH-loven eller tilhørende forskrifter, for å sikre vurdering for 

læring i høyere utdanning.  

- Nasjonale deleksamener skal kun benyttes på rammeplanstyrte utdanninger.  

- Resultater fra nasjonale deleksamener skal ikke føres på vitnemålet. 

- Læringsutbyttebeskrivelene skal redegjøre for og begrunne hvilke metoder som tas i bruk i 

undervisning og vurdering. Metodene skal være forskningsbaserte.  
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B. RAMMEFAKTORER FOR VURDERING 

At høyere utdanning holder et høyt kvalitetsmessig nivå er et felles ansvar mellom nasjonale 

myndigheter, utdanningsinstitusjonene, underviserne og studentene. Studenter skal bistå med 

kvalitetsutviklingen i akademia gjennom tett dialog og samarbeid med studenter, undervisere, 

ledelse, forskningsmiljøer, arbeids- og næringsliv.  

PROBLEMBESKRIVELSE 

Det står skrevet i § 3-9 Eksamen og sensur, i Universitets- og høyskoleloven at universiteter og 

høyskoler skal sørge for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en 

upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen skal også sikre det faglige nivået ved alle 

studieprogram. Det skal være ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene. Når 

det gjelder sensorer, står det i UH-loven at det skal være minst to sensorer, hvorav minst én 

ekstern, ved bedømmelse av kandidatenes selvstendige arbeid i høyere grad. 

I dag er det store forskjeller i karaktersetting mellom landets ulike institusjoner. En A ved en 

institusjon kan tilsvare eksempelvis en C ved en annen institusjon. I følge Tilstandsrapporten fra 

2015 kan karakterforskjeller mellom institusjoner og fagfelt ha flere forklaringer. Det kan 

eksempelvis være ulik kvalitet i undervisningen, eller ulikheter i studentmassen 

(Kunnskapsdepartementet, 2016). Ulikheter i karaktersetting tyder på at variasjonen i 

karakternivået mellom institusjonene flere steder er lavere enn ferdighetsnivået til studentene 

skulle tilsi. Dette kan være en indikasjon på at en students prestasjon på en eksamen vurderes 

relativt til de andre kandidatenes prestasjon på samme eksamen i stedet for at det foretas en 

absolutt vurdering av ferdighetsnivået til den enkelte student. 

Senter for økonomisk forskning AS publiserte rapporten «Analyse av karakterbruk og kvalitet i 

høyere utdanning» utført på oppdrag fra og finansiert av Kunnskapsdepartementet i 2013 (Strøm, 

Gunnes, Haraldsvik, SØF, 2013). Hensikten med prosjektet var å framskaffe kunnskap om bruken 

av karakterer i universitets- og høyskolesektoren, samt å undersøke muligheten for å lage 

troverdige anslag på institusjonenes bidrag til studentenes læring.  

 
Figur 15: Karakterdifferansen mellom ulike høyere utdanningsinstitusjoner 
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Resultatene fra undersøkelsen viste hvordan karakterdifferansen varierer mellom ulike 

institusjoner. Alle de fire «gamle» universitetene gir svake karakterer i forhold til det 

inntaksgrunnlaget skulle tilsi, mens det motsatte gjelder for de nye universitetene. Alle de statlige 

høyskolene gir også bedre karakterer enn det inntakskarakterene til studentene skulle tilsi (se figur 

15). 

Styret i UHR fastsatte på sitt styremøte 11. desember 2015 veiledende retningslinjer for sensur 

(UHR, 2015-2). Retningslinjene kom som et resultat av stor oppmerksomhet rundt ulikheter i 

karaktersetting mellom institusjoner og fagmiljøer. Retningslinjene fokuserer på dokumentasjon 

(sensorveiledninger), institusjonelt ansvar og ledelse og ekstern kvalitetssikring. Utfordringen med 

veiledende retningslinjer, er at det er opp til hver enkelt institusjon og/eller fagmiljø som 

retningslinjene tas i bruk eller ikke. Så lenge det ikke settes som et nasjonalt krav, vil det fortsatt 

være forskjeller på karaktersettingen mellom institusjoner og fagmiljøer. 

Når det gjelder muntlige eksamener, er klagemuligheter den største utfordringen i dag. Ved 

muntlige eksamener, er det kun mulig å klage på karakteren umiddelbart etter at den er utgitt. 

Ettersom eksamenen per i dag ikke er etterprøvbar, vil det kun være en verbal og subjektiv 

meningsytring om karakteren skal endres.  

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

Det er viktig at karakterer er samsvarende uavhengig av utdanningsprogram eller institusjon. 

Intensjonen ved dagens karaktersystem er at en gitt karakter skal reflektere samme 

kunnskapsnivå uavhengig av hvilken institusjon eksamenen er avlagt på. Ivaretas intensjonen vil 

karakterene gi korrekt informasjon om studentenes ferdigheter og innsats til andre 

utdanningsinstitusjoner og til potensielle arbeidsgivere. Dersom institusjonenes karaktersetting er 

systematisk forskjellige, vil eksempelvis opptak til masterprogram bli feilaktig og urettferdig.  

For å sikre studentenes rettigheter tilknyttet klage på eksamen, er det viktig at alle eksamener kan 

etterprøves. Dette skal være tilfellet, uavhengig av om eksamen gjennomføres skriftlig, praktisk, 

muntlig eller på andre måter. 

Institusjonene og fagmiljøene skal kunne gi faglige begrunnelser for hvilken karakterskala man 

velger å bruke for å vurdere eksamener. Det er viktig at det er en tydelig sammenheng mellom 

undervisningsmetoder, vurderingsmetoder, læringsutbyttebeskrivelser og karakterskala. 

Karakterer skal ikke normalfordeles ved enkelteksamener. Ved å normalfordele karakterer blir ikke 

studentens reelle kompetanse og kunnskap vist. NSO mener derimot at karakterfordelingene i et 

emne kan benyttes for å evaluere det faglige nivået på emnet over tid. 

En forutsetning for at harmonisering av karakterbruk skal skje, er at temaet settes på dagsorden i 

fagmiljøene. Det hjelper lite med veiledende retningslinjer om de ikke blir fulgt opp av fagmiljøene 

og institusjonene. Det bør gjøres en vurdering på om departementet aktivt skal anbefale 

institusjonene å ta i bruk retningslinjene fra UHR. 

TILTAK OG GJENNOMFØRING 

NSO vil ha en karakterskala fra A-F hvor nasjonale retningslinjer avgjør nivået på de ulike 

karakterene. Karakterskalaen A-F skal primært brukes for å karaktersette studentenes 

besvarelser. Bestått/ikke bestått kan allikevel benyttes når det er sentralt at studentene har 

kjennskap til emnets innhold fremfor å se hvilket nivå studentene er på. Bestått/ikke bestått skal 

kunne benyttes der fagmiljøet, sammen med studentene, mener dette gir bedre læring for 
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studentene. Dette gjelder særlig ved studier på høyere grads nivå. Studieprogrammet skal ha 

elementer av normal karakterskala slik at det fortsatt er mulig å regne ut snittkarakter. 

Praksisperioder skal bli vurdert som bestått/ikke bestått. Nivået for bestått skal tilsvare karakteren 

C eller bedre. For å sikre at karakterfordelingen er lik ved alle institusjoner, skal UHR sine 

retningslinjer implementeres i institusjonenes styringsdokumenter. 

Vurderingene som gjøres i lavere grad kan påvirke studentens valg etter fullført bachelor. 

Universitets- og høyskoleloven må sikre at bedømmelse av alle studentenes eksamensbesvarelser 

gjøres av to sensorer. Minst én av sensorene skal være ekstern I tillegg vil to sensorer gi hver 

enkelt vurdering en bedre kvalitetssikring, og bedømmelsen vil i mindre grad baseres på subjektive 

meninger. Bruk av eksterne sensorer vil også kunne bidra til en sunn ekstern vurdering av det 

faglige nivået i ulike emner og studieprogram. 

Det skal lovfestes at det skal foreligge sensorveiledninger i alle emner. Alle studenter skal få en 

kvalitativ, automatisk og digital begrunnelse og tilbakemelding når de blir vurdert for sine 

prestasjoner. 

Lovverket rundt klage på muntlig og praktisk eksamen må styrkes. Etterprøvbarhet og klaging på 

muntlig eksamen kan sikres ved hjelp av film eller lydopptak under eksaminering. For å sikre 

personvern er det nødvendig med studentens samtykke. NSO mener man skal legge universitets- 

og høyskoleloven til grunn ved klage på karakter, og dermed at blindsensur skal være den 

gjeldende praksis på alle utdanningsinstitusjoner. 

NSO mener det skal utarbeides et helhetlig nasjonalt eksamensreglement som tar for seg alle 

tidsfrister og krav til både studenter og utdanningsinstitusjonen før, under og etter eksamen. 

Ansvaret for å utarbeide eksamensreglementet skal ligge hos Kunnskapsdepartementet. 

Begrunnelse på eksamen skal gis skriftlig, såfremt studenten ikke ønsker noe annet. 

ANBEFALING 

NSO mener at: 

- Nasjonale retningslinjer skal avgjøre nivået på de ulike karakterene i karakterskala fra A-F. 

- Praksisperioder skal bli vurdert som bestått/ikke bestått. 

- UHR sine retningslinjer for karaktersetting skal implementeres i institusjonenes 

styringsdokumenter. 

- Universitets- og høyskoleloven må sikre at også bedømmelse av kandidatenes arbeid i 

lavere grad gjøres av to sensorer, der minst én er ekstern. 

- Det skal lovfestes at sensorveiledninger skal foreligge i alle emner. 

- Alle studenter skal få en kvalitativ, automatisk og digital begrunnelse og tilbakemelding når 

de blir vurdert for sine prestasjoner. 

- Lovverket rundt klage på muntlig og praktisk eksamen må styrkes. Etterprøvbarhet og 

klaging på muntlig eksamen kan sikres ved hjelp av film eller lydopptak under 

eksaminering. 

- Kunnskapsdepartementet skal sammen med UHR utarbeide et helhetlig nasjonalt 

eksamensreglement som tar for seg alle tidsfrister og krav til både studenter og 

utdanningsinstitusjonen før, under og etter eksamen 
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6. FORSKNING OG UTVIKLING I UTDANNINGENE 

Høyere utdanning har en viktig rolle i individers utvikling. Gjennom høyere utdanning skal 

kandidater opparbeide seg kunnskap, kompetanse og ferdigheter som er til nytte for seg selv og 

samfunnet rundt seg. Gjennom høyere utdanning bør studentene bli i stand til å tenke nytt og være 

kritisk til sannheter de møter rundt seg, de skal være nysgjerrige og ha evner og ønsker om å bidra 

i utviklingen av eget fagfelt. Studenter skal evne å bruke kompetanse og kunnskap som en 

endringsaktør, både under utdanningen og i arbeidslivet de skal ut i. All høyere utdanning skal 

være forskningsbasert, en forutsetning for dette er å inkludere studentene som ressurser i 

forskningsmiljøene. Det skal stilles krav til at studenter bidrar til utvikling av eget fagfelt, og de skal 

gis muligheten til å gjøre nettopp det.  

 

A. FORSKNINGSBASERT UTDANNING 

All høyere utdanning skal være forskningsbasert. Akkurat hva det innebærer er det allikevel 

uenighet om innad i sektoren. Forskningsbasert utdanning må innebære noe mer enn at det 

forskes og undervises på samme institusjon. Det er behov for en tydelig definisjon av hva 

forskningsbasert høyere utdanning skal være.  

PROBLEMBESKRIVELSE 

Generelt ser man at det er svært ulike oppfatninger i sektoren rundt hva forskningsbasert 

utdanning faktisk er, noe som gir seg utslag i flere nasjonale og lokale spørreundersøkelser. Selv 

om all høyere utdanning skal være forskningsbasert, er det mange studenter som selv rapporterer 

om liten grad av innsikt i forskning som foregår på institusjonen, og lav grad av egen deltakelse i 

forskning.  

I årets utgave av studiebarometeret har NOKUT spurt studentene flere spørsmål knyttet til 

forskning og utviklingsarbeid som del av utdanningen (Damen, Keller, m. fl., NOKUT, 2016). Årets 

studiebarometer trekker frem de fem enkeltspørsmålene som ble vurdert lavest av studentene. 

Blant disse havner spørsmålet om hvor tilfreds studentene er med eget læringsutbytte hittil i studiet 

når det gjelder egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid. På en skala fra 1-5 vurderer 

studentene dette spørsmålet til 3,1. Videre har 14 prosent av studentene aldri diskutert faglige 

problemstillinger med vitenskapelige ansatte, 27 prosent har gjort det 1-2 ganger mens kun 15 

prosent har gjort det over 10 ganger siden studiestart. Kun 37 prosent av studentene er fornøyd 

med læringsutbyttet hittil i år når det gjelder kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og 

forskning. På samme spørsmål svarer 35 prosent verken eller, mens 19 prosent er misfornøyde. 

I en undersøkelse gjennomført blant studenter på UiB har studentene blitt spurt om forekomsten 

av ulike undervisningsmetoder i studiet de går på (Bøyum, 2013). Kun 33 prosent har opplevd at 

forskning har blitt brukt i undervisningen. Videre sier 50 prosent av studentene at de har dårlig 

kjennskap til forskningen på eget institutt/fakultet. Kun 16 prosent sier de har god eller svært god 

kjennskap. 

Gjennom NIFUs prosjekt om kvalitet i høyere utdanning påpeker de i sin første rapport at det 

hersker uklarhet knyttet til begrepene forskningsbasert utdanning og forskningsbasert læring, og 

hvordan dette oppfattes og implementeres i Norge. Videre peker de på at både nasjonale og 

internasjonale studier understreker behovet for bedre forståelse og videre forskning på de ulike 
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formene for undersøkelsesbasert læring og forskningsbasert utdanning (Damsa, de Lange, m. fl., 

NIFU, 2015). 

NIFU har også sett på hvorvidt faglige ansatte formidler egen forskning til studentene. Faglige 

ansatte ved institusjoner i Norge har blitt spurt om i hvilken grad de formidler egen forskning til 

studenter i deres undervisning. Figur 16 viser hvordan svarene fordeler seg på fire kategorier, 

både på lavere og på høyere grads nivå.  

 
Figur 16: Faglige ansattes vurdering på i hvilken grad formidler egen forskning til studenter i undervisningssituasjonen 

Som vi ser er det kun 25 prosent som sier de i veldig stor grad formidler egen forskning i 

undervisningen på lavere grads nivå. 

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

All høyere utdanning i Norge skal etter lov være forskningsbasert. På mange måter kan man si at 

det er det som skiller høyere utdanning fra annen utdanning. Forskningsbasert utdanning 

innebærer mer enn at det foregår forskning i samme bygg som studentene får sin undervisning og 

gjør sin læring og utvikling. Mulige synergieffekter av at utdanningsinstitusjoner er 

forskningsinstitusjoner må utnyttes, og det må komme studentene til gode. Det må blant annet 

innebære at vitenskapelig ansatte bruker egen forskning som grunnlag i undervisningen. 

Forskningsbasert utdanning må også innebære at studentene får møte, og får erfaring med, 

forskning i løpet av utdanningen. Studentene skal være kjent med forskningen som foregår ved 

instituttet eller avdelingen de studerer ved. 

Forskningsbasert utdanning betyr også at de metodene som brukes i undervisning og vurdering 

skal være basert på forskning knyttet til læring. Det må derfor også prioriteres å forske på 

studenters læring, og hvilke metoder som best bygger opp under denne.  

TILTAK OG GJENNOMFØRING 

Det er flere undersøkelser som peker mot at det er behov for en tydeligere definisjon av 

forskningsbasert utdanning, samt hvilke krav som stilles til institusjonene gjennom UH-loven. Det 

er utfordrende og basere politikk på, og å måle institusjonene på et begrep som er såpass uklart 

som det forskningsbasert utdanning er i dag. NSO mener KD skal sette i gang et arbeid med å 

definere forskningsbasert utdanning, og legge klare forventninger til hva som må være på plass for 

at utdanningen tilfredsstiller kravet om forskningsbasert utdanning i UH-loven. Dette arbeidet må 

gjøres i samarbeid med NIFU, NOKUT og NSO. 
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NSO mener at NOKUT kan spille en rolle i å sikre god forskningsbasert utdanning ved universiteter 

og høyskoler. NOKUT må i samarbeid med KD se på om det gjennom deres tilsynsarbeid kan 

sikres at institusjonene har korrekt forståelse av hva forskningsbasert utdanning skal innebære, 

samt bidra til at studentene involveres i forskningen ved institusjonene i større grad. Dette arbeidet 

må sees i sammenheng med arbeidet om å definere og forske nærmere på forskningsbasert 

utdanning.  

NSO mener alle studenter skal få en basisinnføring i bruk av vitenskapelig metode innenfor sitt 

fagområde, bruk av kildemateriale og en innføring i etiske aspekter knyttet til forsknings- og 

utviklingsarbeid. For å sikre dette skal alle studenter tidlig i studieløpet tilbys innføring i 

forskningsforståelse.  

For å sikre bred tilgang til, og spredning av forskning, skal alle institusjoner satse sterkt på åpen 

tilgjengeliggjøring av forskningsresultater. NSO mener all forskning som er offentlig finansiert skal 

publiseres i åpne, vitenskapelige tidsskrift, og lagres i et nasjonalt arkiv. Publisert forskning skal 

aldri ha sperrefrist på mer enn seks måneder. Det er institusjonenes ansvar å sørge for at deres 

forskere publiserer i åpne tidsskrift. Alle norske høyere utdanningsinstitusjoner skal ha 

publiseringsfond for Open Access publisering.  

ANBEFALING 

NSO mener at: 

- KD skal sette i gang et arbeid med å definere forskningsbasert utdanning, og legge klare 

forventninger til hva som må være på plass for at utdanningen tilfredsstiller kravet om 

forskningsbasert utdanning i UH-loven. 

- Alle studenter skal tilbys innføringskurs i forskningsforståelse. 

- Alle norske høyere utdanningsinstitusjoner skal ha publiseringsfond for Open Access 

publisering. 
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B. STUDENTAKTIV FORSKNING 

En viktig del av det å opparbeide seg forståelse for forskning, innsikt i fagområdet, og generelle 

ferdigheter er å selv delta i forskningsprosjekter. Gjennom deltakelse i forskning vil studenter 

kunne tilegne seg kunnskap, kompetanse og ferdigheter en vanskelig kan tilegne seg på andre 

måter. Studenter er ressurser i fagmiljøene, og dette bør utnyttes. Institusjonene bør verdsette 

dette, og sikre at alle studenter får delta i minst ett forskningsprosjekt i løpet av sin utdanning. 

PROBLEMSBESKRIVELSE 

NIFU har gjennom sitt prosjekt Quality in Norwegian Higher Education sett på 

undersøkelsesbasert læring og forskningsbasert utdanning og forskningen som finnes knyttet til 

dette (Damsa, de Lange, m. fl., NIFU, 2015). Videre sier de at selv om det er et økende fokus på å 

involvere studenter i forskning i Norge, er det få studier som har sett på hvordan dette 

gjennomføres gjennom utvikling i praksis, eller ulike utfordringer knyttet til dette. 

Kyvik og Vågan har i boken Forskningsbasert utdanning? sett på hvordan forskningsbasert 

utdanning oppfattes og praktiseres i de korte profesjonsutdanningene (Kyvik og Vågan, 2014, s. 

87). De har gjort undersøkelser både blant lærerpersonalet i et utvalg profesjonsutdanninger og 

profesjonsutøvere tre år etter fullført grad. Svært få av lærerpersonalet, mellom 16 og 22 prosent 

oppgir at de involverer studenter i FoU-prosjekter. Mellom 33 og 43 prosent svarte av og til, mens 

hele 40-50 prosent svarte at de sjelden eller aldri involverer studenter i FoU-prosjekter. Når 

studentene fikk spørsmål om de ble involvert i forskning/utviklingsprosjekter svarte mellom 17-27 

prosent enig, mellom 13-15 prosent svarte verken eller og hele 54-69 prosent svarte uenig. Det er 

altså svært mange av studentene i disse profesjonsutdanningene som ikke blir involvert i 

forskning. I tillegg gir underviserne et inntrykk av at studenter involveres i FoU i høyere grad enn 

det kandidatene selv oppgir.  

NOKUT har gjort en sammenfatning av hvordan FoU-basert utdanning har blitt forstått og ivaretatt 

ved de tre profesjonsutdanningene allmennlærerutdanning, ingeniørutdanning og 

førskolelærerutdanning (Lid, 2011). Her har de også sett på graden av studentdeltakelse i 

forskning. Alle utdanningene rapporterte at studentene i liten grad deltar i forsknings- og 

utviklingsprosjekter. Av de 59 utdanningene NOKUT så på, var det kun to som rapporterte at 

studentdeltagelse i FoU-arbeid skjer som et resultat av systematisk innsats på programnivå. Den 

ene av disse hadde gjort forsøk med å gi studiepoeng for FoU-deltakelse, noe som viste seg å 

bidra positivt til studentenes motivasjon og engasjement. For øvrig fremstår studentdeltagelsen 

som tilfeldig og skjer eventuelt på initiativ fra enkeltforskere.  

Det kan virke som kultur og holdninger, både blant studenter, vitenskapelige ansatte og ledelse på 

institusjonene har påvirkning for involvering av studenter i forskningsprosjekter. En undersøkelse 

NIFU har gjennomført blant faglige ansatte har sett på deres holdninger til å involvere studenter i 

forskningen (Aamodt, Hovedhaugen m.fl., 2014). Flertallet er enig i at studenter i større grad bør 

involveres i FoU-prosjekter, men bare en av fem er helt enig. Rundt 17 prosent er uenig, mens en 

av fire er verken enig eller uenig.  

De faglige ansatte har også fått spørsmål om i hvilken grad de involverer lavere grads studenter i 

sine FoU-prosjekter. Figur 17 viser svarene på dette spørsmålet fordelt på fire kategorier, og viser 

også frem forskjellene mellom de som gjør det best, de statlige høyskolene, og de som gjør det 

dårligst, de gamle universitetene.  
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Figur 17: Faglige ansattes vurdering av hvorvidt de inkluderer studentene i eget forskningsarbeid 

På spørsmålet om faglige ansatte involverer studenter på lavere grad i egne FoU-prosjekter svarer 

kun 6 prosent at de gjør dette i stor grad. Rundt en av fire svarer de gjør dette i noen grad, mens i 

overkant av 40 prosent sier de gjør dette i liten eller ingen grad. Over 20 prosent svarer at dette 

ikke er relevant. Selv om de faglige ansatte selv mener studentene i større grad bør involveres i 

forskning, er det altså svært få av dem som involverer studentene i egen forskning i noen særlig 

grad. 

NIFUs undersøkelse viser at studenter på høyere grads/mastergradsnivå involveres i forskning i 

større grad enn laveregradsstudenter. Nærmere en av fire faglige ansatte svarte at de i stor grad 

involverer disse studentene i forskningen, 42 prosent svarer de gjør dette i noen grad. Fortsatt er 

det rundt 20 prosent som sier de gjør dette i liten eller ingen grad, mens rundt 10 prosent svarer at 

det ikke er relevant. 

Undersøkelsene som er gjennomført tyder på at det er et stort forbedringspotensial, både når det 

gjelder å bringe egen forskning inn i undervisning og inkludere studentene i egen forskning. Hvis 

høyere utdanning virkelig skal kunne sies å være forskningsbasert mener NSO dette må skje i mye 

større grad.  

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

Studentene skal gis muligheten til å utforske og engasjere seg i FoU-arbeidet som foregår i 

fagmiljøet de er en del av. Studentene skal gis mulighet til og være en aktiv deltaker og bidragsyter 

i forskningsarbeidet. 

Det må skapes en kultur for læring og kritisk refleksjon i akademia, hvor studenter sees på som en 

ressurs som kunnskapskritiske og kunnskapsskapende aktører. En slik kultur må innebære at 

studenter og forskere stiller høye krav til hverandre og sine omgivelser på norske 

utdanningsinstitusjoner. Studenter skal være likeverdige deltakere av det akademiske fellesskapet 

ved institusjonen der de studerer. 

Studentaktiv forskning er en viktig del av den forskningsbaserte utdanningen, og er med på å 

legge et viktig fundament for livslang læring. Erfaring med forskning og utvikling er viktig for å 

utvikle en forståelse for hvordan man arbeider kunnskaps- og forskningsbasert, både i akademia 
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og i arbeidslivet. Studentene som utdannes skal utvikle evner til å bruke oppdatert kunnskap og 

erfaringskompetanse i sin egen yrkesutøvelse, og være aktive endringsaktører i arbeidslivet de går 

ut i. Kandidatene skal utvikle ferdighetene som er grunnleggende for å kunne tilnærme seg 

utfordringer, problemer og oppgaver på en forskningsbasert måte.  

TILTAK OG GJENNOMFØRING  

I forbindelse med dette arbeidet bør det også lyses ut et forskningsprosjekt, som skal se på 

hvordan man kan drive god forsknings- og utviklingsbasert utdanning og kartlegge læringsutbyttet 

av at studenter involveres og deltar i forskning. 

NSO mener det er viktig at man bruker nasjonale ordninger til å fremme studentaktiv forskning og 

god forskningsbasert utdanning. Forskningsrådet kan spille en aktiv rolle som endringsaktør når 

det kommer til å involvere studenter i forskning i større grad. NSO mener NFR skal premiere 

involvering i forskning i deres prosjektildelinger, og at det skal være et krav om studentinvolvering 

ved tildeling av sentre for fremragende forskning(SFF). NSO mener også det skal settes i gang en 

nasjonal støtteordning for å bygge opp under studentaktiv forskning, forvaltet av NFR. Ordningen 

bør være søknadsbasert, og innebære finansiell støtte til å ansette lavere gradsstudenter på deltid 

i forskningsprosjekter. Dette er viktig for å gi spesielt motiverte studenter muligheter til å fordype 

seg mer i forskning enn det de ordinære studieløpene legger opp til. NSO ser for seg en ordning 

der det er vitenskapelige ansatte med forsker- og veilederkompetanse som skal ha mulighet til å 

søke. 

NSO mener UHR har et ansvar som pådriver for at universiteter og høyskoler i større grad 

involverer studenter i forskning. UHR kan være en viktig informasjonsspreder, og bidra til å sikre at 

informasjon om gode erfaringer med studentaktiv forskning spres i institusjonslandskapet. NSO 

mener UHR skal opprette en portal på sine nettsider, der de synliggjør gode måter å drive 

forskningsbasert utdanning og å involvere studenter i forskningen på. UHR bør ta en aktiv rolle i å 

hente inn informasjon fra sine medlemsinstitusjoner, som andre i sektoren kan dra nytte av. 

NSO mener at det skal legges til rette for at studenter kan skrive sine bachelor- og 

masteroppgaver som en del av større forskningsprosjekter. For å øke graden av studentaktiv 

forskning bør forskning ved institusjonene i størst mulig grad organiseres i formelle forskergrupper. 

Mastergradsstudenter som skriver om et tema som passer inn i en forskergruppes arbeid, skal 

automatisk inkluderes i denne.   

NSO mener alle utdanningsinstitusjoner skal ha egne forskerlinjer som en del av sitt 

utdanningstilbud. Slike forskerlinjer kan integreres som et alternativ til, men ikke gå på bekostning 

av, de ordinære studieløpene. NSO anser dette som er viktig tiltak for å gi studenter erfaring med 

forskningsarbeid og for å sikre rekruttering av fremtidige forskere.  

NSO mener alle institusjoner skal sette tydelige mål for involvering av studenter i det akademiske 

fellesskapet. Dette må innebære tydelige ambisjoner for å involvere studenter i forskning, og legge 

til rette for studentaktiv og studentinitiert forskning ved institusjonen. NSO mener at det å sette 

klare mål og ha forventninger til sine institutter og avdelinger når det kommer til involvering av 

studenter i forskning, vil bidra til at studentaktiv forskning blir en naturlig del av institusjonenes 

virksomhet. NSO mener institusjonene skal tallfeste mål på følgende:  

- Andel studenter som publiserer fagfellevurderte artikler i vitenskapelige tidsskrift 

- Andel studenter fra deres institusjon som får publisert fagfellevurderte artikler sammen med 

studenter fra andre institusjoner 
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- Andel studenter som er medforfatter av en fagfellevurdert artikkel publisert i et vitenskapelig 

tidsskrift 

- Andel studenter som skriver bachelor- eller masteroppgave som del av et 

forskningsprosjekt 

- Andel studenter som er involvert i forskningsprosjekter 

NSO mener også institusjonen skal ha ordninger som belønner fagmiljø og institutter som er gode 

på å involvere studenter i forskningsprosjekter.  

NSO mener utdanningsinstitusjonene skal vurdere muligheter for å gi studiepoeng for FoU-

deltakelse. Det vil fungere som et insentiv for studentene til selv å ta initiativ til å inkludere seg og 

delta i forskning på institusjonen. For å legge til rette for studentaktiv forskning må det sikres at 

studenter har minimum ha de samme immaterielle rettigheter som vitenskapelig ansatte ved egen 

vitenskapelig produksjon. 

Videre krever det å involvere studenter på bachelornivå i forskningen på institusjonen rett 

tilnærming og ressurser i form av veiledning og oppfølgning fra vitenskapelig ansatte, og stiller 

krav til både forskningskompetanse og formidlingsevne. NSO mener alle som er ansatt i 

vitenskapelige stillinger skal få opplæring i FoU-basert undervisning, med et spesielt fokus på 

studentaktiv forskning og hvordan man kan involvere studenter i forskning også på lavere 

gradsnivå. Dette kan inngå som en del av den pedagogiske og didaktiske basiskompetanse, og 

kursing knytte til dette.  

Studentinitiert forskning skiller seg fra studentaktiv forskning ved at den stiller høyere krav til 

selvstendighet i utøvelsen. Alle studenter skal ha muligheten til å starte forskningsprosjekter, og 

det skal finnes støtteordninger for dette. Det skal gis økonomisk støtte til studentinitiert forsknings- 

og utviklingsarbeid gjennom en lokal søknadsbasert finansieringsordning. Dette innebærer at 

ressurser blir avsatt til faglig veiledning for studenter som mottar slik støtte. UHR skal ta initiativ til 

å starte opp et vitenskapelig tidsskrift for publiseringer fra studenter. Tidsskriftet skal finansieres av 

kunnskapsdepartementet, og være et åpent tilgjengelig tidsskrift. UHR skal rekruttere forskere som 

kan fagfellevurdere artiklene, og vurdere hvilke som skal publiseres. 

ANBEFALING  

NSO mener at: 

- Det skal kreves studentinvolvering i prosjekter med tildeling fra NFR, samt for tildeling av 

SFF til utdanningsinstitusjoner og universitetssykehus. 

- For å gi muligheter til spesielt motiverte studenter, skal det finnes en sentral søknadsbasert 

finansieringsordning som gir støtte til å ansette laveregradsstudenter på deltid i 

forskningsprosjekter, administrert av NFR. 

- UHR skal samle inn informasjon fra sine medlemsinstitusjoner om gode måter å involvere 

studenter i forskning, og spre dette gjennom en informasjonsside. 

- Alle ansatte i fast vitenskapelig stilling skal få opplæring i FoU basert undervisning, med 

spesielt fokus på studentaktiv forskning og hvordan involvere studenter, også på lavere 

grads nivå, i forskning.  

- Universiteter og høyskoler skal ha egne forskerlinjer som en del av sitt utdanningstilbud 

- Institusjonene skal sette kvantitative mål for studentaktiv forskning. 

- Det skal gis økonomisk støtte til studentinitiert forsknings- og utviklingsarbeid gjennom en 

lokal søknadsbasert finansieringsordning 



      side 78 

- Institusjonen skal ha ordninger som belønner fagmiljø og institutter som er gode på å 

involvere studenter i forskningsprosjekter. 

- UHR skal sette i gang arbeidet med å starte opp et vitenskapelig tidsskrift for 

studentpubliseringer 
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C. INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP 

Dagens studenter vil i årene fremover ha en viktig rolle for å bidra til et stadig nytenkende 

arbeidsliv og samfunn. Studenter som i dag tar høyere utdannelse skal senere være innovasjons- 

og endringsaktører i et bredt spekter av yrker og fagfelt. Mange studenter går rundt med en god 

ide som i fremtiden kan bli en stor oppfinnelse, skape hundrevis av arbeidsplasser og skape 

oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. For å muliggjøre dette, er det viktig at institusjonene 

legger til rette for studententreprenørskap, og støtter opp under de studenter som får en god idé de 

ønsker å utvikle videre. Men innovasjonskompetanse skal heller ikke være forbeholdt de 

studentene som skal starte opp egne bedrifter. Alle studenter skal møte innovasjon innenfor sitt 

fagfelt. For å sikre at dagens studenter får et best mulig læringsutbytte, og at arbeidslivet og 

samfunnet møter kandidater med vilje og evne til å bidra til stadige endringer og forbedringer, skal 

det legges til rette for at alle studenter i høyere utdanning kan utvikle innovasjonskompetanse i 

løpet av utdanningen. 

PROBLEMSBESKRIVELSE 

Gjennom NKR er det fastsatt at innovasjon skal spille en rolle i norske utdanninger (NKR, 2011). 

Der slås det fast at bachelorkandidater skal kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser, mens 

mastergradskandidater skal kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser. Likevel er NSO i 

tvil rundt hvorvidt det er tilfelle at alle kandidater har den generelle kompetansen knyttet til 

innovasjon og nytenkning det er fastsatt at de skal ha.  

NSO mener problembasert læring er en forutsetning for å sikre at studentene kan utvikle 

innovasjonskompetanse, da denne typen kompetanse kjennetegnes av å kunne tenke nytt, kreativt 

og løse problemer i fellesskap. Gjennom studiebarometeret har studentene blitt spurt om i hvilken 

grad en rekke undervisnings- og arbeidsformer blir brukt i deres studieprogram (Damen, Keller, m. 

fl., NOKUT, 2016). Figur 18 viser i hvilken grad studentene opplever at de to formene case og 

prosjektarbeid har blitt brukt. 

 
Figur 18: Studentenes vurdering av bruken av to ulike undervisnings- og arbeidsformer 

NSO anser prosjektarbeid og case som de to lærings- og arbeidsformene som best legger til rette 

for å utvikle innovasjonskompetanse. Kun 33 prosent av studentene sier at prosjektarbeid har blitt 

brukt i stor eller noen grad. 17 prosent av studentene sier denne ikke har blitt brukt, mens hele 28 

prosent sier at den har blitt brukt i mindre eller liten grad. Når det kommer til bruk av case svarer 
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hele 26 prosent at denne formen ikke har blitt brukt. Et mindretall av studentene svarer at denne 

formen for undervisning eller arbeid har blitt brukt i deres studieprogram.  

I studiebarometeret gjennomført i 2014 ble det også stilt flere spørsmål som har relevans når vi 

skal se på om studentene utfordres til å tenke innovativt i utdanningene (Damen, Keller, m. fl., 

NOKUT, 2015). Studentene ble blant annet spurt om hvor tilfredse de er med læringsutbyttet hittil i 

studiet når det gjelder evne til å tenke nytt. 12 prosent var ikke eller lite tilfreds, mens rundt 34 

prosent svarte verken eller. Kun 15 prosent var svært tilfreds med læringsutbytte knyttet til dette. 

NSO mener innovasjonskompetanse handler om kompetanse på å hente og sette sammen 

kunnskap fra ulike fagområder for å løse et problem eller jobbe med en oppgave.  

NIFU gjennomførte i 2003 en undersøkelse blant utvalgte 24 norske arbeidsgivere (Brandt, 2003). 

I undersøkelsen samlet de inn arbeidsgivernes vurderinger av kompetanse fra høyere utdanning. 

Her kommer det frem at arbeidsgiverne mener tverrfaglig kompetanse, evne til å løse problemer 

og samarbeidsevner er kompetanser som er viktig for arbeidet i bedriften. NSO mener dette er 

kompetanse som henger tett sammen med innovasjonskompetanse. Arbeidsgiverne vurderer 

kandidatene til å ha relativt dårlig kompetanse når det gjelder tverrfaglig kunnskap og tenkning. Av 

24 arbeidsgivere svarer ingen at studentene mestrer dette i stor grad. Denne kompetansen er 

samtidig noe arbeidsgiverne anser som viktig, noe som kan tyde på at det finnes et potensiale for 

økt vektlegging på tverrfaglig kompetanse i utdanningene. Studentene vurderes noe bedre på 

evne til å løse problemer, men også her er det relativt få arbeidsgivere som mener studentene 

mestrer dette i stor grad. Ingen av arbeidsgiverne mener studentene har i stor grad har 

samarbeidskompetanse, en evne de også mente er svært viktig for bedriften.   

Perduco gjennomførte i 2009 en undersøkelse blant studenter om entreprenørskap på vegne av 

Norges forskningsråd og Innovasjon Norge (Perduco, 2009). Formålet med undersøkelsen var å 

kartlegge studenters kunnskap, holdninger, motivasjon og barrierer når det kommer til 

entreprenørskap. Et klart flertall av de spurte studentene, i overkant av 80 prosent, har ikke deltatt i 

entreprenørskapsaktiviteter. Undersøkelsen tyder på at utdanningsinstitusjonene har et stykke å 

gå når det kommer til å legge til rette for entreprenørskap blant studenter. Institusjonene må ta et 

større ansvar for å informere om entreprenørskap, og støtte opp under studenter som ønsker å 

utvikle en ide til en potensiell bedrift eller virksomhet. I undersøkelsen har studentene blitt bedt om 

å svare ja eller nei på en rekke påstander. Noen av disse påstandene er presentert figur 19, og 

omhandler studenters kunnskap om å starte egen virksomhet.  

 
Figur 19: Studenters vurdering av tilgang til ulike støttetjenester og informasjon tilknyttet entreprenørskap  
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Som vi ser er det generelt et stort flertall av studentene som ikke har kunnskap om ulike elementer 

som er viktig hvis man skal starte en egen bedrift. Det er svært få studenter som vet hvor de kan 

henvende seg for å få veiledning eller søke finansiering, og ennå færre vet hvordan de kan skaffe 

samarbeidspartnere eller finansiere oppstart av en virksomhet.  

Studentene ble også spurt om hvilke forhold som kan tenkes å hindre dem i å starte en egen 

virksomhet. Det største hinderet de opplever er manglende tilgang på finansiering og kapital. 

Nummer tre på listen er manglende kunnskap om hvordan man starter egen virksomhet, etterfulgt 

av mangel på kontakter i næringslivet. Mangel på gode ideer kommer lengre ned på listen. Det kan 

tyde på at det er flere studenter som har ideer de selv mener er gode, men som velger å ikke gå 

videre med disse grunnet mangel på informasjon, veiledning og støtteordninger.  

NIFU har over de siste årene gjennomført et følgeforskningsprosjekt om entreprenørskap i 

utdanningen, som blant annet har sett på høyere utdanning. I 2015 lanserte de sluttrapporten for 

prosjektet (Spilling, Johansen, m.fl., 2015). NIFU peker på at målene satt i handlingsplanen for 

entreprenørskap 2009-2014 om å integrere entreprenørskapstilbud innen alle fagfelt synes å være 

et stykke unna. Det virker som det er rom for å utvikle entreprenørskapstilbudet innenfor flere 

fagfelt. Det er tydelig at læringsutbyttebeskrivelsene ikke samsvarer med punktene om innovasjon 

og entreprenørskap i kvalifikasjonsrammeverket. 

NSO mener det har vært for lite fokus på innovasjon i utdanningene, og at dette gjenspeiler seg i 

lite kunnskap og informasjon om hvordan punktet i kvalifikasjonsrammeverket har vært fulgt opp i 

praksis.  

NSO mener det å utfordre studentene til å tenke nytt, bruke kunnskap fra ulike fagområder for å 

løse en oppgave, jobbe problembasert, samarbeide på tvers av fagfelt og sette studenter i kontakt 

med næringslivet er viktige faktorer for å bidra til at studentene utvikler innovasjonskompetanse. 

Undersøkelsene som tar for seg dette viser at institusjonene har et stort potensiale for forbedring 

på disse faktorene, som hvis det utnyttes kan sikre at kandidatene som kommer ut i arbeidet i mye 

større grad er i stand til å tenke innovativt i sin yrkesutøvelse.  

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

Alle utdanninger skal gi studentene grunnleggende kjennskap til og erfaring med innovasjon og 

utvikling innenfor sitt fagfelt. Utdanningsinstitusjoner må ta hensyn til verdien av at studenter kan 

tilegne seg og bruke innovasjonskompetanse i egne emner og studieløp. Alle utdanninger skal 

fremme studentenes egenutvikling av innovasjonskompetanse, som kan kjennetegnes av evnen til 

å anvende teori, ferdigheter og kompetanse, tenkt nytt og til å utvikle og forbedre forhold rundt seg.  

Tilrettelegging for innovasjon skal innebære å bygge kompetanse, og å gjøre det mulig for 

studenter å bruke denne kompetansen i utdanning og praksis. Det skal legges til rette for at 

studentene møter innovasjon og entreprenørskap i studieløp på alle nivåer. 

Innovasjonskompetanse skal ikke alene handle om evne til å starte nye virksomheter, fokus på 

innovativ kompetanse skal være en integrert del av alle utdanninger. Det handler om å sette 

studentene i stand til å ta kunnskap i bruk og å skape et miljø hvor studentene kan utvikle evner til 

tverrfaglig samarbeid, evne til å tenke nytt, evne til å fremme endring, tåle usikkerhet og være 

kreativ i sitt arbeid. Kandidatene som skal ut i arbeidslivet bør ha kompetanse til å se etter 

forbedrings- og fornyingspotensiale rundt seg, og evne til å omsette det til faktiske endringer.  

Institusjonen skal også legge til rette for at studenter som ønsker å følge en idé, kommersialisere 

et produkt eller starte en bedrift får muligheter til å gjøre dette. Utdanningsinstitusjonene har et 
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ansvar for å støtte opp under oppstartsfasen til studenters innovasjonsprosesser. Arbeidet med å 

legge til rette for at studenter kan starte egne virksomheter handler ikke bare om å ha de rette 

støtteordningene for å utvikle en ide, det handler også om å bevisstgjøre studentene på det 

mulighetsrommet som finnes innen entreprenørskap og innovasjon. 

TILTAK OG GJENNOMFØRING  

Alle utdanninger skal gi studentene grunnleggende innovasjonskompetanse. For å legge til rette 

for at studenter kan tilegne seg mer generiske ferdigheter som har betydning for 

innovasjonskompetanse mener NSO at utdanningsinstitusjonene må bruke lærings- og 

undervisningsformer som legger til rette for problembasert læring, der studentene stadig utfordres 

til å tenke nytt, som prosjektarbeid og casebasert læring. Videre er det viktig at vurderingene 

legger vekt på at studentene skal evne å bruke kunnskap på ukjente problemer, og evne å bruke 

kunnskap og kompetanse fra ulike områder innenfor fagfeltet for å løse en oppgave.  

For å sikre at utdanningsløpene er lagt opp på en måte som bygger opp under at studentene skal 

kunne utvikle innovativ kompetanse må institusjonene sikre at de som legger opp studieløpene og 

designer emner og program har god kjennskap til innovasjon og kompetansen som trengs for å 

skape innovasjon. NSO mener derfor institusjonene skal tilby kurs i hvordan man driver innovasjon 

og entreprenørskap, og hvordan dette kan integreres i ordinære studieløp, til alle 

programansvarlige ved institusjonen. Videre må det i oppdateringer av læringsutbyttebeskrivelsene 

sørges for at innovasjonskompetanse vektlegges og fremheves. 

Institusjonene bør legge opp til et tverrfaglig studiemiljø, der studenter blir kjent med andre fagfelt 

enn sitt eget, og blir satt i situasjoner der man må samarbeide på tvers av fagfelt for å løse 

oppgaver og utfordringer.  

NSO mener et godt samarbeid mellom akademia og arbeids- og næringsliv er avgjørende for å 

sikre et godt innslag av innovasjon og entreprenørskap i utdanningene. Et godt samarbeid kan 

bidra til å inspirere studenter til å involvere seg i innovasjon og entreprenørskap, bidra til bedre 

kompetanse knyttet til innovasjon blant undervisere, sikre at det trekkes inn relevante 

problemstillinger i undervisning og vurdering og legge til rette for at studentene utfordres i større 

grad. For å sikre et godt samarbeid med arbeidslivet mener NSO institusjonene skal ha en god 

alumnipolitikk, der tidligere studenter ved institusjonene brukes aktivt for å skape et nettverk 

studentene kan dra nytte av under sin studietid og institusjonene kan bruke for å hente inn 

kompetanse i undervisning og veiledning av studenter.  

For å fremme entreprenørskap blant studenter mener NSO at alle studenter skal ha mulighet til å 

ta et emne innenfor entreprenørskap i løpet av graden sin. Slike emner må utarbeides i tett 

samarbeid med næringslivet, og legge vekt på prosessen fra å tenke frem en ide til den settes ut i 

live. Det er også viktig at disse emnene legger vekt på informasjon knyttet til studenters 

immaterielle rettigheter. Studentene må informeres om hvilke krav som stilles for innvilgelse av 

patent og designbeskyttelse. NSO anser det som viktig at studenter med potensielle ideer har god 

tilgang til denne informasjonen så tidlig som mulig i prosessen med å utvikle en ide.  

Det skal legges til rette for at studenter som ønsker å følge en idé, kommersialisere et produkt eller 

starte en bedrift får mulighet til å gjøre dette. Slik tilrettelegging må innebære både finansiell støtte, 

veiledning og nettverk. For å bidra til dette skal utdanningsinstitusjonene, i samarbeid med 

arbeids- og næringslivet legge til rette for studentinkubatorer. Det må innebære at studentene som 

kommer inn i inkubatoren får tilgang på kontorplasser, entreprenørskapskompetanse, kurs og 

veiledning samt at de får kontakt med arbeidsliv og ventureselskaper. Der det finnes 
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kommersialiseringsaktører (Technology Transfer Offices, TTOer) bør disse også bidra inn i 

inkubatorene, med blant annet kompetanse, veiledning og informasjon om videre støtteordninger 

og lignende som er relevante for den videre prosessen for studenter som er i gang med utvikling 

av et produkt.  

NSO mener det er viktig at institusjonene har gode systemer for å sikre studenters immaterielle 

rettigheter, og at institusjonene skal betale for immaterielle rettigheter så lenge prosjektet er i en 

oppstartsfase. Lærestedene har en plikt til å tilrettelegge for studentenes lærefrihet og anerkjenne 

deres eierskap til egne resultater og arbeider. NSO mener mangel på gode systemer for dette kan 

fungere som et hinder for at studenter velger å følge en idé under studietiden. 

Institusjonene har et ansvar for å informere alle studenter om tilbudene og kompetansen som 

finnes på institusjonen, knytte til entreprenørskap og innovasjon. NSO mener alle 

utdanningsinstitusjoner skal være tilknyttet et senter for innovasjon og entreprenørskap, som 

primært skal fokusere på informasjonsarbeid til studenter og tidlig rådgivning og veiledning knyttet 

til det å starte opp en prosess med å følge en idé. Slike sentre skal være lett tilgjengelige for 

studentene, og ha drop-in ordninger der studenter kan komme inn for å få råd og svar på spørsmål 

knyttet til innovasjon og entreprenørskap. 

NSO mener alle utdanningsinstitusjoner skal ha strategier for å stimulere til at gode ideer og 

forskningsresultater skal kunne kommersialiseres, disse skal også fokusere på hvordan studenter 

kan inkluderes i dette arbeidet. Dette arbeidet må inkludere fokus på informasjonsarbeid, der 

institusjonene og TTOene må drive aktivt informasjonsarbeid ut mot forskningsmiljøene knyttet til 

muligheter rundt kommersialisering av forskning. Deler av informasjonsarbeidet bør også handle 

om å vise frem prosjektene man har lyktes med å kommersialisere.  

NSO mener kommersialiseringsaktørene må ta regionalt ansvar for å styrke innovasjonsprosjekter 

som er startet av studenter ved offentlige utdanningsinstitusjoner. Utdanningsinstitusjonene skal ta 

et spesielt ansvar tidlig i prosessen, men med dagens støtteordninger oppleves det ofte at det 

mangler gode støtteordninger for den andre fasen i prosessen med å starte opp en virksomhet 

eller lignende. Her bør TTOene ta et ansvar for å plukke opp de prosjektene som har vokst ut av 

utdanningsinstitusjonenes støtteordninger, men ennå ikke er kommet langt nok til å komme inn 

under andre nasjonale støtteordninger.  

Videre mener NSO det skal finnes nasjonale støtteordninger for studententreprenørskap, rettet 

mot studenter på alle utdanningsnivå. Disse ordningene skal tilbys i samarbeid med 

utdanningsinstitusjoner og arbeids- og næringsliv, der det primært gis finansiering via den 

nasjonale støtteordningen, mens institusjon og arbeids- og næringsliv står for annen nødvendig 

støtte. Ordningen bør administreres av NFR, og NSO mener det skal være mulig å få støtte 

gjennom programmet både om man ønsker å følge ideen ved siden av studiene, eller om man 

ønsker å ta permisjon fra studiene eller starte prosessen etter endt utdanning. NSO mener en slik 

nasjonal støtteordning skal være rettighetsbasert. 

NSO mener NFR spiller en viktig rolle i å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter. 

Gjennom sine ordninger kan NFR fremme studentinvolvering i entreprenørskap og innovasjon som 

foregår ved institusjonene. NSO mener derfor NFR skal kreve studentinvolvering ved tildelinger av 

sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), der hvor utdanningsinstitusjoner eller 

universitetssykehus er vertskap.   
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ANBEFALING 

NSO mener at: 

- Institusjonene skal tilby kurs i hvordan man driver innovasjon og entreprenørskap, og 

hvordan dette kan integreres i ordinære studieløp, til alle programansvarlige ved 

institusjonen 

- Alle studieløp skal inkludere minimum ett tverrfaglig emne, der studenter fra ulike 

fagområder settes sammen. Emnene skal ha et spesielt fokus på studenters utvikling av 

innovasjonskompetanse.  

- Institusjonene skal aktivt benytte gjesteforelesere fra næringslivet med innovasjon- og 

entreprenørskapserfaring i alle emner 

- Institusjonene skal legge til rette for at studenter kan skrive bachelor- og masteroppgaver i 

samarbeid med næringslivet 

- Utdanningsinstitusjonene skal tilby emner innenfor innovasjon og entreprenørskap i høyere 

utdanning. Slike emner skal være tilgjengelig for alle studenter 

- Utdanningsinstitusjonene skal i samarbeid med arbeidslivet legge til rette for 

studentinkubatorer. 

- Det skal finnes nasjonale støtteordninger for studententreprenørskap, rettet mot studenter 

på alle utdanningsnivå.  

- NFR skal legge vekt på studentinvolvering i tildelinger av SFIer der utdanningsinstitusjoner 

er vertskap.  

- Alle utdanningsinstitusjoner skal ha sentre for innovasjon og entreprenørskap, som skal 

drive informasjonsarbeid og rådgivning rettet mot studenter som potensielt ønsker å følge 

en idé.   
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7. RELEVANS, TVERRFAGLIGHET OG INTERNASJONALISERING 

Høyere utdanning skal sikre at de kandidatene som kommer ut i arbeidslivet har kritiske og 

analytiske evner. Disse evnene skal hjelpe den enkelte til å delta i demokratiet, reflektere rundt 

etiske spørsmål og til å bruke sin fagkunnskap på en innovative mate, regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt. En forutsetning for å få til dette er å ha utdanninger som legger opp til refleksjon og 

kritisk tenkning, og som er relevante for dagens og morgendagens arbeidsliv. I arbeidslivet er en 

avhengig av å kunne kommunisere med fagpersoner fra andre fagmiljø enn sitt eget, og det er 

derfor viktig at utdanningene som tilbys er utdanninger som har samarbeid på tvers av 

fagretninger, institusjoner, kulturer og arbeidsliv. Dette vil føre til økt fagidentitet, og en bedre 

forståelse for hva kunnskapen kan brukes til i arbeidslivet. 

 

A. PRAKSIS 

Praksis kan defineres som praktisk anvendelse av opparbeidet faglig kunnskap og erfaring. 

Gjennom denne formen for læring får man kunnskap som vanskelig kan tilegnes på andre måter. 

Gjennom praksis får studentene møtt ulike deler av arbeids- og næringsliv på ulike arenaer, og 

studentene får i tillegg gode muligheter til å møte reelle situasjoner som kan forekomme i arbeids- 

og næringsliv. 

Gjennom praksis kan studentene og utdanningsinstitusjonene se hvilke krav arbeids- og næringsliv 

har til kunnskap og kompetanse.  

PROBLEMBESKRIVELSE 

Det meste av samarbeidet mellom arbeidslivet og institusjonene går som regel på fag- og 

programnivå, og varierer i stor grad mellom de ulike utdanningene. Samarbeidet med arbeidslivet 

er størst med profesjonsutdanningene, hovedsakelig grunnet de obligatoriske praksisperiodene. 

Den generelle aktiviteten og samarbeidet er større på høyskolene enn på universitetene, men i alle 

institusjonstyper er den ujevnt fordelt i omfang og intensitet, ofte drevet av ildsjeler eller spesielt 

engasjerte miljøer. En rapport om arbeidslivskontakt utgitt av NOKUT i 2015 bekrefter dette 

(Haakstad & Kantardjiev, NOKUT, 2015). I rapporten står det at det samlet sett er en god del 

kontakt med arbeidslivet, men det er ujevnt fordelt, og det initieres og utføres stort sett på fagmiljø- 

og programnivå. Rapporten melder også at det ofte er liten eller ingen kommunikasjon eller 

sammenheng mellom aktiviteter på institusjonsnivået og fagmiljønivået.  

I dag har enkelte utdanninger praksis som en integrert del av utdanningen. Dette forekommer som 

regel i rammeplanstyrte utdanninger, som eksempelvis sykepleie, medisin og lærerutdanninger. I 

slike profesjonsutdanninger er bestått praksis en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen, og 

for å kunne gjennomføre hele utdanningsløpet.  

En rapport utgitt av NIFU (Næss, Thune, Søren & Vabø, NIFU, 2012) viser at omtrent 30 prosent 

av respondentene har hatt praksis som en del av sin utdanning. Til sammen har 83 prosent hatt en 

form for kontakt med arbeidslivet i løpet av sin utdanning. Respondentene i NIFUs prosjekt 

kommer fra flere utdanningsområder, deriblant helse- og sosialfag, lærerutdanninger, humaniora, 

samfunnsvitenskap, naturvitenskapelige og tekniske fag, juss og idrettsfag. 
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Tall fra NIFU og Aftenposten, sammenligner studenter som har vært uten kontakt med arbeidslivet 

i løpet av sin utdanning, de studentene som har hatt samarbeidsprosjekter med arbeidslivet, samt 

de som har hatt praksis som en del av sitt studium (Ørstavik & Sjøberg, 2015).  

Som figur 20 viser, har mellom 3 prosent og 17 prosent av studenter med praksis som en del av 

sin utdanning, en jobb som ikke er relevant for sin utdannelse. Det er en markant forskjell på de 

ulike utdanningstypene, der pedagogiske utdanninger er de med mest relevante jobber 

sammenlignet med studiet. Dette er ikke overraskende, da dette omfatter lærerutdanningene. 

Helsefagutdanningene er ikke med i undersøkelsen, men det kan antas at søylene ville sett 

tilnærmet like ut som i de pedagogiske utdanningene.  

 
Figur 20: Kandidater i relevant jobb, sett opp mot kontakten med arbeidslivet i løpet av studiet 

I de fleste profesjonsutdanninger er praksis en integrert del av utdanningen. Det er ingen nasjonale 

krav eller retningslinjer annet enn antall praksisdager som ligger til grunn. Dette gjør at det er store 

regionale og institusjonelle skiller og ulikheter. Dette gjør at det blant annet er ulik kvalitet på 

kvalitetssikringen av praksisplasser, eller krav som stilles til praksisveilederne. Dette gjelder både 

på utdanningsinstitusjonen og på praksisstedet. 

I NHOs Kompetansebarometer fra 2015 svarte 9 av 10 bedrifter at kvaliteten på studiene ved 

universiteter og høyskoler vil bli bedre dersom man øker samarbeid med arbeids- og næringsliv. 

Bedriftene trekker frem praksisplasser i bedrift under studiet som viktigst for å øke kvaliteten på 

studiene (Solberg, Rørstad, Børing & Carlsten, NHO/NIFU, 2015).  

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

Det å ha studenter i praksis vil bidra til tettere kontakt og samarbeid mellom fagmiljøene ved 

utdanningsinstitusjonene, studentene og arbeidslivet. Det vil gi studentene et realistisk bilde av hva 

som kreves av kunnskap og kompetanse etter endt utdanning. Gjennom praksis vil i tillegg 

studentene støte på reelle utfordringer og situasjoner som de ikke kan møte gjennom en teoretisk 

opplæring. Det er svært positivt at studentene møter disse situasjonene allerede underveis i 

studiet. Slike situasjoner kan bidra positivt til studentenes læring, da hendelsene fra praksisfeltet 

kan styrke den teoretiske læringen både i forkant og etterkant av praksis. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Uten kontakt
med
arbeidslivet

Samarbeidspro
sjekt

Praksis



      side 87 

Flere studieretninger enn (de rammeplanstyrte) profesjonsutdanningene skal ha praksis som en 

integrert del av utdanningen, og ansvaret for å sikre dette kan ikke legges på skuldrene til noen få 

ildsjeler ved institusjonene 

Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert, forskningsbasert og samfunnsrelevant. 

Internasjonalisert høyere utdanning gir økt samfunnsnytte, både i og utenfor landets grenser. Et 

viktig kunnskapspolitisk mål er derfor at flere studenter kan ta et praksisopphold i utlandet. Dette 

gjelder både de utdanningene som har praksis som en obligatorisk og integrert del av 

utdanningen, men også de utdanningene som tilbyr praksisperioder som et valgfritt emne. 

Institusjoner skal tilstrebe og involvere hele kunnskapstriangelet i sitt internasjonaliseringsarbeid. 

Relevante offentlige organer, bedrifter og organisasjoner skal involveres og bidra konstruktiv til 

innhold, praksis og anvendelse av studiene. For norske statseide selskaper som opererer i 

utlandet skal dette være et krav. 

Et godt eksempel på en utdanning som åpner opp for muligheten til å ha praksisopphold, er 

masteren i Organisasjon, ledelse og arbeid på Universitetet i Oslo. Masterprogrammet gir 

studentene mulighet til å møte arbeidslivet der de selv ønsker. I tillegg åpner det opp for 

muligheten til å skrive masteroppgave i samarbeid med arbeidslivet. Det å ha studenter i praksis 

har flere fordeler enn studentenes egen læring. Studentene kan være store ressurser, ettersom de 

kan bidra med andre perspektiver, et utenfrablikk på organisasjonen eller bedriften, i tillegg til at 

studentene kan trekke inn ny og relevant forskningsbasert teori inn i bedriften eller organisasjonen.   

TILTAK OG GJENNOMFØRING 

NSO mener at utplasseringspraksis skal være en del av alle studieprogrammer. Praksis skal være 

den fremste metoden som gir studentene kontakt med, tilknytning til og utdanningene relevans for 

arbeids- og næringslivet. Offentlig og privat arbeids- og næringsliv skal tilby praksisplasser. 

Praksisplassene skal tilbys studentene gjennom de ulike studieprogrammene. Dette gjelder både 

de utdanningene som per i dag har praksis som en obligatorisk del av studiet, men også 

utdanninger som ikke har det. Et alternativ til praksis i bedrifter og organisasjoner kan eksempelvis 

være feltarbeid. 

Alle utdanningsinstitusjoner skal ha et Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). RSA skal være 

et koordinerende organ for det strategiske arbeidet hver enkelt institusjon har med arbeids- og 

næringsliv utenfor akademia. En av de viktigste oppgavene til RSA skal være å sikre at 

samarbeidet med det regionale arbeids- og næringslivet når ut til fagmiljøene slik at det gir positive 

utslag i alle studieprogram. Sammensetningen i RSA må derfor ha mer relevans enn dagens 

sammensetninger har. 

Norske utdanningsinstitusjoner må legge til rette for at praksisperioder kan gjennomføres i 

utlandet. Det må inngå i studieplanene at praksis kan gjennomføres både innenlands og 

utenlands. Dette gjelder både for de utdanningene som kan velge praksis som en valgfri del av 

utdanningsløpet, men også de studentene som har praksis som en obligatorisk del. 

Alle som skal veilede i praksis skal være skikket og egnet til å veilede studenter gjennom 

praksisperiodene, og de skal ha formell veilederkompetanse. Dette gjelder uansett om praksisen 

som gjennomføres er obligatorisk eller valgfri. Alle praksisveiledere må derfor gis tid i stillingene til 

egen kompetanseutvikling og til å fungere som veiledere. Kun fagpersonell med relevant erfaring 

fra praksisfeltet over minst tre år skal brukes som veiledere. I de rammeplanstyrte utdanningene 

skal Kunnskapsdepartementet nedsette retningslinjer for veilederne. Disse retningslinjene skal 

utarbeides av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med de relevante organene i UHR-systemet. 
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UHR skal i tillegg nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide retningslinjer for praksisveiledere 

i utdanninger som ikke er rammeplanstyrte. 

Det skal alltid være institusjonenes ansvar å sikre studentene en god utdanning og institusjonene 

har et særlig ansvar for ikke å la logistikk-, plass- og kapasitetsutfordringer føre til praksisplasser 

uten tilstrekkelig relevans og læringsutbytte. Institusjonene må ha dekning av relevante 

praksisplasser for studentene som er tatt opp til studiet. 

For å sikre stadig forbedring av kvalitet og praksis skal alle fakulteter/avdelinger på en 

utdanningsinstitusjon ha praksisutvalg. Utvalgene skal i tillegg til faglig ansatte fra de aktuelle 

fakultetene/avdelingene, bestå av representanter fra ledelsen, administrativt ansatte, eksterne 

representanter fra praksisfeltet, samt studenttillitsvalgte. Utvalget skal drøfte aktuelle 

problemstillinger og finne tiltak for å forbedre praksisordningen ved det respektive 

fakultetet/avdelingen. Ansvaret for kvalitetssikring av praksisplasser ligger hos institusjonsledelsen. 

Det skal finnes forpliktende avtaler mellom utdanningsinstitusjonene, studentene og praksisfeltet 

for å sikre høy kvalitet i praksis. Avtalen skal signeres av alle parter. I avtalene skal krav til 

tilstedeværelse være spesifisert, og det skal fremgå hvor land tid veileder på praksisstedet skal 

sette av til oppfølging av den enkelte student. Praksisveileders tilstedeværelse er avgjørende for å 

sikre tilstrekkelig grunnlag for å evaluere og vurdere studentenes faglige kunnskaper. 

Utdanningsinstitusjonen skal ikke overlate ansvaret for oppfølging og veiledning av studenter i 

praksis til praksisstedet, og står ansvarlige for å gi studentene oppfølging. 

ANBEFALING 

NSO mener at: 

- Utplasseringspraksis skal være en del av alle studietilbud, og det skal være institusjonenes 

ansvar å kvalitetssikre. 

- Offentlig og privat arbeids- og næringsliv skal tilby praksisplasser til institusjonene. 

- Det skal være mulig å ta et praksisopphold i utlandet. Dette gjelder både utdanninger med 

praksis som en valgfri del, men også utdanninger der praksis er obligatorisk. 

- Kunnskapsdepartementet skal i samarbeid med UHR utarbeide retningslinjer for 

praksisveiledere.  

- Alle som veileder studenter i praksis, uavhengig av om praksisperioden er frivillig eller 

obligatorisk, skal ha formell veilederkompetanse. 

- Kun fagpersonell med relevant erfaring fra praksisfeltet over minst tre år skal brukes som 

veiledere. 

- Alle fakulteter/avdelinger på en utdanningsinstitusjon skal ha egne praksisutvalg for å 

stadig forbedre praksis. 

- Det skal utarbeides forpliktende praksisavtaler til hver enkel praksis. Denne skal 

underskrives av utdanningsinstitusjon, praksisfelt og student. 

- KD må se på formålet med RSA. RSA skal ikke være topptunge ledelsesorganer, men 

organer som binder arbeids- og næringsliv sammen med akademia. 
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B. ARBEIDSLIVSRELEVANS 

Studentene skal i løpet av studiet bli bevisst sin egen kompetanse og hvordan den kan være til 

nytte i samfunnet og i arbeidslivet. Det er viktig at institusjonene skaper arenaer der studentene 

kan ha en direkte kontakt til arbeidslivet. Det kan være at studentene har praksis hos bedrifter og 

organisasjoner, å hente inn relevante gjesteundervisere fra arbeids- og næringsliv, det kan være å 

løse caseoppgaver i samarbeid med arbeids- og næringsliv, eventuelt at oppgavene er hentet 

direkte fra arbeids- og næringslivet. Studentaktivt forskningsarbeid kan være et 

samarbeidsprosjekt mellom studenter, vitenskapelige ansatte og arbeidslivet.  

PROBLEMBESKRIVELSE 

Samarbeid mellom private og offentlige virksomheter og de høyere utdanningsinstitusjonene har 

lenge vært en uttalt målsetning innen forsknings- og utdanningspolitikken både i Norge og i 

internasjonal sammenheng. Selv om kunnskap om samarbeid mellom høyere 

utdanningsinstitusjoner og private og offentlige virksomheter etter hvert har blitt godt dokumentert, 

har det hele tiden vært en stor mangel at man i liten grad har hatt informasjon om studentenes 

rolle i dette bildet. 

En rapport om arbeidslivskontakt i utdanningene utgitt av NIFU, viser at kontakt med arbeidslivet 

er svært vanlig for de fleste utdanninger og oppfattes som nyttig for studentene. Rapporten viser 

også at kontakt og samarbeid med arbeidslivet har en positiv effekt på studentenes motivasjon, 

gjennomføring av studiet og sysselsetting etter endt utdanning. Den viser også at effektene er 

sterkere for masterstudenter enn for bachelorstudenter, og sysselsettingseffekten har størst 

betydning innen fagområder med mindre tradisjon for samarbeid med arbeidslivet (Næss, Thune, 

Søren & Vabø, NIFU, 2012). 

NIFUs rapport viser at nesten 60 prosent av respondentene mente at samarbeidet med 

arbeidslivet har gitt dem økt motivasjon til å gjennomføre studiet i høy eller nokså høy grad. Økt 

motivasjon henger i dette tilfellet sammen med type kontakt og samarbeidsform, hvor særlig 

praksis og prosjektsamarbeid ser ut til å ha positive gevinster sammenliknet med uformelt og 

kortvarig samarbeid. Blant studentene som oppga at de hadde hatt kontakt med arbeidslivet i løpet 

av studietiden, var det flere som gjennomførte utdanningen på normert tid enn blant studentene 

som ikke hadde hatt kontakt med arbeidslivet i løpet av studietiden. 

I Stortingsmelding nr. 44 (2008-2009) ”Utdanningslinja” stod det at institusjonene gjennom et eget 

organ skulle utvikle strategier for å sikre arbeidslivsrelevansen i studieprogrammene, sammen 

med partene i arbeidslivet og med studentrepresentanter. Institusjonene skulle selv vurdere i 

hvilken form som var egnet for rådene, og hvilke representanter fra andre sektorer, frivillige 

organisasjoner eller folkevalgte som var relevante. Det ble med andre ord ikke nedsatt noen 

konkrete krav til hvem som skulle sitte i rådet. Dette ser man tydelige konsekvenser av i dag, da 

RSA har blitt topptunge organer på ledelsesnivå.  

En rapport gitt ut av NOKUT viser til at manglende kontakt med arbeidslivet kan skyldes både 

manglende engasjement og/eller mangel på et tydelig nedslagsområde i arbeidslivet, samt vansker 

med å opprette kontakt. Det står også at RSA-ene enda ikke har etablert seg som drivkrefter for 

økt arbeidslivskontakt og samarbeid, samt at en ikke kan se at RSAene har hatt noen innflytelse 

på studietilbudene (Haakstad & Kantardjiev, NOKUT, 2015).  

I NOKUTs rapport vises det til at nesten 90 prosent av programansvarlige og undervisere ved 

universiteter og høyskoler mente at studiet kan bli mer arbeidslivsrelevant med tettere samarbeid 
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mellom arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner. Den viste også at 40 prosent av programledere 

ved institusjonene mente at mange undervisere har for svak kontakt med norsk arbeidsliv. Lite 

overraskende tilsa resultatene at det var profesjonsutdanningene som hadde den beste kontakten.  

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

Det er viktig å ha tett kontakt og samarbeid mellom fagmiljøene ved utdanningsinstitusjonene, 

studentene og arbeidslivet. I tillegg til direkte kontakt gjennom praksisplasser, skal 

utdanningsinstitusjonene etterstrebe mer kontinuerlig kommunikasjon med arbeidslivet. I 

arbeidslivet vil aldri samtlige ansatte besitte den nøyaktig samme kompetansen, og det er viktig at 

studentene lærer å samarbeide med andre på tvers av utdanning, kunnskap og kompetanse, i 

tillegg til at studentene blir kjent med arbeidslivets krav til kunnskap og kompetanse. 

Det er viktig at både studenter og vitenskapelig ansatte blir kjent med relevant arbeids- og 

næringsliv. Det må være tydelige koblinger mellom alle parter, og det er viktig at samarbeidet og 

samspillet mellom akademia og arbeids- og næringsliv til enhver tid er oppdatert. Dette skal sikre 

at utdanningene som tilbys tilfredsstiller de kravene arbeids- og næringslivet har til kunnskap og 

kompetanse. 

Studentene skal i løpet av studiet bli bevisst sin egen kompetanse og hvordan den kan være til 

nytte i arbeidslivet. For å sikre at interaksjonen mellom arbeidslivet og institusjonene er 

tilstrekkelig, må arenaer for samarbeid styrkes, og studentene må kunne møte relevant arbeids- og 

næringsliv på institusjonen.  

Det er tydelig at RSA-ene ikke oppfyller sitt mandat og sin rolle. Her er det viktig og nødvendig at 

KD undersøker hvilke RSA-er som tilfredsstiller dets formål, og hvilke som ikke gjør det. Der det 

ikke gjøres, skal det utarbeides tiltak. RSA-ene skal fremme arbeidslivsrelevans i utdanningene. 

Arbeidslivsrelevans formidles best direkte til fagmiljøene, og ikke gjennom alle ledelsesnivåer på 

institusjonen. Den samme problematikken gjelder i bedriftene og organisasjonene som er 

representert i RSA-ene. De eksterne representantene i rådene skal aktivt arbeide for å tilby 

praksisplasser i egen og andres bedrift og organisasjon. Det er et statlig og regionalt ansvar å tilby 

praksisplasser. 

TILTAK OG GJENNOMFØRING 

For å sikre at interaksjonen mellom arbeidslivet og institusjonene er tilstrekkelig, må arenaer for 

samarbeid styrkes. Dette kan gjøres ved at arbeids- og næringsliv er med på å utarbeide 

læringsutbyttebeskrivelser og emneplaner. På den måten kan arbeids- og næringsliv gi innspill til 

institusjonene om problemstillinger og utfordringer som knytter seg til sin sektor. Dette kan videre 

omstruktureres til caseoppgaver for studentene. 

Det skal være et fokus på arbeidslivsrelevans både i undervisning og vurdering. Studentene skal 

gjennom utdanningen møte problemstillinger, utfordringer og oppgaver som er knyttet til 

arbeidslivet. For å styrke graden av arbeidslivsrelevans må det tas i bruk undervisnings- og 

vurderingsformer som best mulig legger til rette for at innhold og form på undervisning og 

vurdering er relevant og aktuelt. Dette innebærer blant annet bruk at prosjektarbeid, 

caseoppgaver, feltarbeid, mappeevalueringer og lignende der arbeidsliv er involvert i utforming og 

gjennomføring. Det skal være mulig for samtlige studenter å skrive bachelor- og masteroppgaver i 

samarbeid med arbeidslivet. Dette kan gjennomføres ved at studenten henter data direkte fra 

arbeidslivet, at problemstillingen utvikles i samarbeid mellom student, utdanningsinstitusjon og 

arbeidsliv og/eller ved at minst én av veilederne er hentet direkte fra arbeidslivet. 
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For å sikre at all undervisning er arbeidslivsrelevant, skal det være mulig for alle vitenskapelige 

ansatte å hospitere i relevant arbeidsliv. I de utdanningene der det er obligatorisk praksis, er det 

viktig at de vitenskapelige ansatte hospiterer i arbeidslivet for å sikre at studentenes 

praksisperioder gir best mulig kvalitet og samsvarer med undervisning, vurdering og 

læringsutbyttebeskrivelser. 

Det er viktig at institusjonene legger til rette for karrieredager og lignende for å gi studentene 

mulighet til å bli bedre kjent med sine muligheter karrieremuligheter, samt å gi arbeidslivet mulighet 

til å bli kjent med, og rekruttere studenter. I dag er karrieredager preget av at det er de større 

bedriftene og organisasjonene som slipper til, og fokus rettes gjerne mot studenter fra fagområder 

de tradisjonelt har rekruttert fra. Karrieredagene oppfattes derfor ofte som lite relevant for alle 

studentene ved institusjonene og blir et hinder for nytenking. For å sikre at karrieredagene er et 

nyttig verktøy for både studenter og arbeidsliv, må et bredt spekter av bedrifter og organisasjoner 

være representert. Karrieredager skal strebe mot å være allmenne og bør kun unntaksvis være 

rettet mot én spesifikk studentgruppe, eksempelvis ved rekruttering av profesjonsutdannede. 

Det er viktig å styrke RSA-enes sammensetning og mandat, da det per i dag er uklart hvilken 

funksjon RSA-ene skal ha. RSA-ene skal ikke være topptunge organer på ledelsesnivå, men skal 

være ressurser og et bindeledd for fagmiljøene som faktisk tilbyr utdanningene. I RSA-ene skal det 

være minst 20 prosent studentrepresentasjon, og det skal etterstrebes å rekruttere 

studentrepresentanter fra ulike utdanninger og fagdisipliner. De eksterne representantene i RSA-

ene skal være relevante for utdanningsinstitusjonens faglige profil.  

I tillegg til RSA-ene, skal det opprettes fagspesifikke samarbeidsråd. Disse rådene skal være et 

direkte bindeledd mellom fagmiljøene og deres relevante aktører i arbeidslivet. Rådene skal være 

ressurser i utviklingen av emner og studieprogrammer innenfor fagdisiplinen. Det skal være 

minimum 20 prosent studentrepresentasjon i samarbeidsrådene.  

Universitetene og høyskolene skal aktivt bruke tilbakemeldinger fra studenter til å kontinuerlig 

forbedre kvaliteten og arbeidslivsrelevansen i undervisningen. Arbeidslivsrelevans skal være en 

del av alle emneevalueringer. Det skal være obligatorisk for emneansvarlig å gjennomføre 

evalueringer hvert semester emnet tilbys. Målet med evalueringene skal være å måle graden av 

institusjonens tilrettelegging for oppnåelse av læringsutbytte tilpasset det enkelte emnet. Hvis 

evalueringene avdekker et forbedringspotensial tilknyttet arbeidslivsrelevansen, skal det 

fagspesifikke samarbeidsrådet knyttes inn i prosessen. Dersom emneevalueringer fra flere ulike 

fagområder viser til resultater som svak arbeidslivsrelevans, skal RSA-ene tas med i prosessen for 

å finne aktuelle og gode tiltak til forbedring.  

Det skal hentes inn eksterne gjesteundervisere fra relevante bedrifter og organisasjoner i alle 

emner. Alle som underviser i høyere utdanning, vitenskapelige ansatte, stipendiater eller 

gjesteforelesere, skal kvalitetssikres. Det Innebærer at deres kunnskap og kompetanse må være 

relevant for utdanningen, og at de har en god formidlingsevne. 

Alle institusjoner skal etterstrebe å ha oversikt over sinne utdannede kandidater, og opprette et 

alumninettverk. Alumni bidrar både til at studenter tydeligere ser hva de kan bruke utdannelsen sin 

til og til å styrke nettverket til studentene, de ansatte og alumnus selv. NSO mener at universiteter 

og høyskoler skal jobbe aktivt med bruk av alumni for å vise bredden av arbeidsmuligheter studiet 

gir. Alumni bør i tillegg brukes til tilby gjesteundervisere som kan gi nye vinklinger og innblikk i 

fagets relevans samt fremme tverrfaglige samarbeid. 
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ANBEFALING 

NSO mener at: 

- Samtlige studenter skal få muligheten til å skrive bachelor- og masteroppgaver i samarbeid 

med arbeidslivet. 

- Vitenskapelige ansatte skal få tilbud om å hospitere i relevant arbeidsliv. Dette er spesielt 

viktig i de utdanningene der praksis er en obligatorisk del. 

- Institusjonene skal legge til rette for karrieredager på tvers av ulike studieretninger. 

- Kunnskapsdepartementet må avklare hvilken funksjon, sammensetning og mandat RSA-

ene skal ha. 

- Det skal opprettes fagspesifikke samarbeidsråd som skal styrke fagmiljøenes tilknytning til 

relevant arbeids- og næringsliv. 

- Arbeidslivsrelevans skal være en del av alle emneevalueringer, og det skal være 

obligatorisk for emneansvarlig å gjennomføre evalueringer hvert semester emnet tilbys. 

- Det skal hentes inn eksterne gjesteundervisere fra relevante bedrifter og organisasjoner i 

alle emner.  

- Alle institusjoner skal opprette alumninettverk for sine utdannede kandidater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      side 93 

C. TVERRFAGLIGHET OG SAMHANDLING  

I arbeidslivet er man avhengig av å kunne kommunisere med fagpersoner fra andre fagområder 

enn sitt eget. NSO mener at alle fagmiljøer skal etterstrebe mer samarbeid mellom fagområder og 

studieretninger. Dette gjelder innad egen institusjon, avdelinger, fakulteter og institutter, men også 

på tvers av regionale, nasjonale og internasjonale grenser.  

PROBLEMBESKRIVELSE 

Da Produktivitetskommisjonen la frem sin andre rapport i februar 2016, var et av 

hovedbudskapene at dersom Norge skulle få den produktivitetsveksten som var ønsket og 

nødvendig for å møte fremtidige utfordringer, må Norge gå fra en oljebasert ressursøkonomi til en 

kunnskapsøkonomi. For å få til dette, argumenterte kommisjonen for et sterkere samarbeid på 

tvers av sektorer og organisasjonsenheter (Samfunnsviterne, 2016).  

I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, vektlegges tverrfaglighet og samhandling for å 

kunne møte de utfordringene verden og samfunnet står ovenfor (Meld. St. 7 (2014-2015), s. 10). 

Langtidsplanen vektla at det er i møtet med mennesker, organisasjoner og kulturer at kunnskapen 

tas i bruk. Videre ble det presisert at for å lykkes med nye løsninger, enten det er omstilling, 

tilpasning eller nye teknologiske løsninger, er det vesentlig med perspektiver fra ulike fagretninger. 

Dette kan eksempelvis være å kombinere kunnskap fra humaniora, helse- og omsorgsyrker og 

samfunnsvitenskap. Langtidsplanen presiserte at det er avgjørende å sammenslå ulik kunnskap 

for å få økt forståelse for hvilke løsninger som er mulig å gjennomføre i samfunnet, og hvordan 

dette kan gjøres på best mulig måte. 

Det er ikke tilstrekkelig at samarbeid på tvers av utdanningsområder starter i arbeidslivet. Gjennom 

å sette studenter sammen på tvers av fagfelt og å skape tverrfaglige forskningsmiljøer og 

utdanningsprogrammer, bidrar man til å bygge tverrfaglig kompetanse og evne til samarbeid hos 

de kandidatene som snart skal ut i arbeidslivet. 

Ved NTNU må alle profesjons- og masterstudenter gjennom samarbeidsemnet Eksperter i Team 

for å lære å løse prosjekter på tvers av de faglige grensene. Emnet ble etablert i 2001 etter en 

sterk etterspørsel fra arbeids- og næringsliv etter samarbeidskompetanse. NIFU STEP kartla i 

2005 i hvor stor grad studentene som hadde gjennomført emnet Eksperter i Team, mente å ha 

tilegnet seg kompetanse som var nyttig for arbeidslivet. Resultatene tilsa at gruppesamarbeidet 

hadde gitt studentene verdifulle erfaringer og ny innsikt som studentene anså som viktig med 

tanke på en fremtidig jobb. Over 50 prosent av studentene anså emnet som relevant for 

arbeidslivet, og mer enn 70 prosent mente at det var viktig å kunne samarbeide i grupper i 

arbeidslivet, uavhengig av arbeidstype (Bakken, 2010). 

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

Tverrfaglig samarbeid og samspill innenfor utdanning, forskning og innovasjon er viktig for 

fremtidig verdiskaping og for å møte de globale samfunnsutfordringene. Videre er en i arbeidslivet 

avhengig av å kunne kommunisere med fagpersoner fra andre fagmiljø enn sitt eget. NSO mener 

derfor at alle fagmiljø bør etterstrebe mer samarbeid mellom fagområder og studieretninger både 

internt og på tvers av avdelinger og fakulteter. Dette skal føre til økt fagidentitet og at studentene 

ser hvilke roller de kan ha i det fremtidige arbeidslivet. 

Det er viktig at også forskningssamarbeid og fagfellevurderinger skjer på tvers av fagområder. 

Tverrfaglig og tverrsektoriell forskning og samarbeid er nødvendig for å møte de globale 

samfunnsutfordringene.  
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Tilstandsrapporten for 2016 viste at norske forskere samarbeider mer med internasjonale forskere 

enn tidligere. I likhet med at studenter må møte studenter og vitenskapelige ansatte fra andre 

fagmiljøer og kulturer, er det positivt at også vitenskapelige ansatte etterstreber å samarbeide på 

tvers av fagmiljøer, institusjoner og landegrenser. 

Samarbeid på tvers av institusjoner bør etterstrebes der det kan gjennomføres. Dette kan være 

ved å ha felles og parallelle utdanningsløp der enkelte emner i samme studieprogram tilbys av 

ulike institusjoner. Institusjoner med tett geografisk tilknytning til hverandre bør ha et særskilt 

ansvar for å sikre at de ikke tilbyr identiske utdanninger, men samarbeider for å sammen skape 

utdanninger av høyest mulig kvalitet. Dette bør gjelde både mellom høyere 

utdanningsinstitusjoner, men også mellom fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner der dette er 

mulig og hensiktsmessig. 

TILTAK OG GJENNOMFØRING 

Det skal finnes tverrfaglige emner på alle institusjoner, og det skal etterstrebes at samtlige 

studieprogrammer skal ha minst ett tverrfaglig emne. Dette gjelder på årsstudier, bachelor- og 

masterutdanninger. Fordelen ved å være i stand til å samarbeide tverrfaglig er at man kan hente ut 

ulik kompetanse og kunnskaper fra ulike områder. Arbeids- og næringsliv krever til enhver tid nye 

måter å organisere seg på og det er derfor viktig å kunne jobbe på tvers av kulturer, fagområder og 

landegrenser. 

I tillegg til tverrfaglige emner, skal alle studier inneholde et tverrfaglig prosjekt hvor studenter 

møtes på tvers av fagmiljø for å løse aktuelle problemstillinger. Arbeids- og næringsliv skal 

inkluderes i slike prosjekter for å sikre relevansen i prosjektene, samt at studentene får 

samarbeidet med eksterne representanter i tillegg til andre studenter. 

Det skal opprettes flere samarbeidsgrader på tvers av høyere utdanningsinstitusjoner. Det skal 

være mulig å godskrive emner der læringsutbyttebeskrivelsene tilfredsstiller riktige krav og nivå i 

kvalifikasjonsrammeverket. 

ANBEFALING 

NSO mener at: 

- Det skal finnes tverrfaglige emner på alle institusjoner, og det skal etterstrebes at samtlige 

studieprogrammer skal ha minst ett tverrfaglig emne. 

- Alle studier skal inneholde et tverrfaglig prosjekt hvor studenter møtes på tvers av fagmiljø 

for å løse aktuelle problemstillinger. Arbeids- og næringsliv bør inkluderes i slike prosjekter. 

- Det skal opprettes flere samarbeidsgrader på tvers av institusjonene. 
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D. INTERNASJONALISERING 

De viktigste aktørene i internasjonalisering av høyere utdanning i Norge er 

utdanningsinstitusjonene selv. Institusjonenes arbeid med internasjonalisering må ha like mye 

oppmerksomhet på kontakt med utlandet, som på arbeid med internasjonale studenter og 

vitenskapelige ansatte som kommer til Norge. Det er fortsatt et mindretall av norske studenter som 

drar på utveksling. Derfor er det nødvendig at norske utdanninginstitusjoner er sitt ansvar bevisst 

og arbeider for god internasjonalisering blant norsk studenter. 

Norge er et attraktivt land for utenlandske studenter. Det engelskspråklige studietilbudet ved 

norske universiteter og høyskoler er økende og har gjort det enklere for studenter fra andre land å 

studere, og for utenlandske forskere å jobbe i Norge. 

PROBLEMBESKRIVELSE 

I stortingsmelding 14 (2008-2009) ”Internasjonalisering av utdanning” ble fokuset på 

internasjonalisering i høyere utdanning for alvor satt på dagsorden ved at den ble forankret i den 

nasjonale kunnskapspolitikken. I stortingsmeldingen ble det siktet til at fremtidens verdiskapning 

forutsetter global konkurransedyktighet, som igjen forutsetter relevant utdanning av høy kvalitet, og 

samfunnsborgere og arbeidstakere med internasjonal kunnskap og erfaring. Stortingsmeldingen 

presiserte at internasjonalisering av utdanning ikke bare skal defineres som et mål i seg selv, men 

også som et virkemiddel til å fremme økt kvalitet og relevans i norsk utdanning (Meld. St. 14 

(2008-2009), s. 5). Det ble også presisert at de som ikke reiser på utveksling skal få en utdanning 

som ruster dem for de utfordringene og mulighetene globaliseringen representerer. Denne 

presiseringen defineres ulikt mellom utdanningsinstitusjoner og fagmiljøer. Enkelte mener at 

utdanningen blir internasjonal orientert om den har engelskspråklige emner, enkelte mener at 

engelsk pensum i norsktalende emner er det som trengs, mens andre mener at inn- og utreisende 

studenter gjør at emnet blir internasjonalt orientert. Det er utfordrende for det globale samfunn at 

internasjonalisering ikke defineres på samme måte.  

En evaluering av Kvalitetsreformen (Halvorsen & Faye, 2006), viste at det var store variasjoner 

mellom institusjonene. Alle institusjonene hadde fagmiljøer som i varierende grad var 

internasjonalt orienterte. Det ble vist til at toppledelsen ofte besitter solid internasjonal erfaring, 

men at det var få organisatoriske og strukturelle tiltak som ble gjennomført for å heve graden av 

internasjonalisering i utdanningene. Det ble dog presisert at forskjellene mellom institusjonene og 

mellom fagmiljøene er ganske store når det gjelder graden av internasjonalisering.  

Å gjennomføre undervisningen på engelsk vil bidra til å inkludere og integrere internasjonale 

studenter, og vil samtidig legge et godt grunnlag for å redusere det sosiale skillet mellom norske 

og internasjonale studenter. En rapport om internasjonalisering av høyere utdanning (Kyvik & 

Wiers-Jenssen, NIFU, 2014), viser til at nesten halvparten av fagpersonalet ved norske 

universiteter og høyskoler oppgir at de har undervisning og veiledning på engelsk. Det er mer 

vanlig blant ansatte ved de ”gamle” universitetene og vitenskapelige høyskolene enn det er ved de 

”nye” universitetene og statlige høyskoler. På de ”gamle” universitetene underviser ni av ti fast 

ansatte på matematiske og naturvitenskapelige fag og teknologifag på engelsk. Tilstandsrapporten 

viste at 18 prosent av det totale studietilbudet i Norge er engelskspråklig 

(Kunnskapsdepartementet, 2016). Mengden undervisning/veiledning den enkelte har på engelsk, 

varierer riktignok etter hvilket nivå det undervises på. Allikevel finnes det hele utdanningsløp som 

gjennomføres uten et eneste engelskspråklig emne. I slike utdanninger er det få eller ingen 
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internasjonale studenter, og det er desto viktigere at utdanningen er internasjonalt orientert på 

andre måter. 

Tilstandsrapporten viste at norske studenter har vurdert sine arbeidsmuligheter på det 

internasjonale arbeidsmarkedet til å være nokså lavt. Studenter fra de andre nordiske landene 

scorer bedre på dette spørsmålet. Det kan tyde på at Norge fortatt ligger noen steg etter 

nabolandene når det kommer til internasjonalisering av egne utdanninger. 

(Kunnskapsdepartementet, 2016). 

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

All høyere utdanning skal være forskningsbasert, og forskningen bør være svært internasjonalt 

orientert. Dette er en viktig faktor for å bidra til at utdanningen som tilbys ved norske universiteter 

og høyskoler er internasjonalisert.  

NSO mener at hvert enkelt individs kunnskap om og forståelse av verden og andre menneskers 

perspektiver og situasjon økes via internasjonalisering i utdanningen. Internasjonalisering skal 

muliggjøre økt kunnskapsspredning, faglig utvikling og nyvinning i et globalt fellesskap. Et globalt 

kunnskapsfellesskap vil i større grad bidra til å løse menneskehetens utfordringer og sammen 

skape økt samfunnsnytte enn kunnskapsmiljøer i enkeltland. Studenter som ikke reiser på 

utveksling skal sitte igjen med det samme internasjonale aspektet og utbyttet som studenter som 

reiser ut.  

Det er viktig at alle institusjoner jobber strategisk mot å bli mer internasjonalt orienterte, og det er 

viktig at de gode eksemplene løftes frem. Et godt eksempel på internasjonalisering og mobilitet ble 

løftet på SIUs internasjonaliseringskonferanse 2016. Ved juridisk fakultet ved Universitetet i 

Bergen blir økonomiske og personellmessige ressurser prioritert til internasjonaliseringsarbeid. 

Dette innebærer blant annet at dekanen ved fakultetet tar seg tid til å få besøk fra internasjonale 

universiteter, men også til å selv besøke andre. For å skape og opprettholde kontakten med andre 

internasjonale universiteter, er fakultetet medlem av flere internasjonale samarbeidsnettverk. Det 

finnes totalt 136 utvekslingsavtaler på fakultetet, og det er et tett samarbeid mellom dekanatet og 

administrasjonen for å utvikle gode, lokale og faglige forankrede avtaler.  

TILTAK OG GJENNOMFØRING 

Det skal i alle utdanninger legges vekt på å ha et internasjonalt pensum, som tar inn over seg 

mangfoldet av kulturer, perspektiver og teorier som finnes innenfor fagfeltet på et internasjonalt 

nivå. Et internasjonalt pensum skal igjen danne grunnlag for undervisning og vurdering som tar 

hensyn til mangfoldet innenfor fagfeltet i emner og studieprogram. For å sikre dette er det viktig at 

også læringsutbyttebeskrivelsene legger vekt på at studenter skal møte og få erfaring med 

internasjonale perspektiver i løpet av sitt studieprogram. Norske institusjoner skal utvikle minst et 

emne i alle bachelor- og masterutdanninger som skal gjennomføres på engelsk. Dette skal bidra til 

en bedre og mer forankret internasjonalisering ved norske institusjoner og fagmiljøer. I tillegg vil 

dette bidra til å inkludere de internasjonale studentene i det faglige og sosiale miljøet og 

fellesskapet. 

For å legge til rette for at flere internasjonale studenter kan ta hele grader i Norge, må det tilbys 

flere engelskspråklige bachelor- og mastergrader. Det nasjonale målet for dette skal være at 

minimum 20 prosent av gradene som tilbys er engelskspråklige. KD har ansvaret for å sikre at 

dette målet nås. 
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For norske studenter som ikke selv drar på utveksling, er møtet med internasjonale studenter og 

andre kulturer et viktig bidrag til deres egen forståelse og internasjonale erfaring. For at møtet 

mellom norske og internasjonale studenter i Norge skal bidra til faglig, kulturell og samfunnsmessig 

utveksling, er det avgjørende at internasjonale studenter i Norge blir godt integrert i 

studentmiljøene. Det er derfor viktig at internasjonale studenter ikke plasseres for seg selv i egne 

grupper ved studiestart, men at gruppene består av både norske og internasjonale studenter. 

Integrering og inkludering av internasjonale studenter skal ikke være et fokus kun ved studiestart, 

det må arbeides med strategisk gjennom hele emnet og utdanningsløpet. Internasjonale studenter 

er store ressurser, og kan bidra positivt med et mangfoldig og internasjonalt fokus inn i 

utdanningen. I sitt arbeid med integrering og inkludering, er det viktig at institusjonene forholder 

seg til mangfoldet i den internasjonale studentmassen, og legger til rette for at språk, økonomi og 

kulturell bakgrunn ikke er en hindring for å bli inkludert i det faglige og sosiale fellesskapet. 

Institusjonene skal legge til rette for at alle studenter skal kunne organisere seg i idrettslag, 

fritidsaktiviteter og organisasjoner. Institusjonen skal legge forholdene til rette slik at 

studentorganene kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Omfanget av tilretteleggingen 

skal spesifiseres i en avtale mellom institusjonen og det øverste studentorganet. 

Skal internasjonale studenter ha de samme mulighetene og rettighetene i Norge som norske 

studenter, er det viktig at også internasjonale studenter skal kunne representere studentmassen i 

lokale, regionale og nasjonale råd, styrer og utvalg. En forutsetning for at dette skal være mulig, er 

at møtene gjennomføres på et språk som er tilgjengelig for alle. I de råd, styrene og utvalgene som 

mot all formodning må gjennomføres på norsk, skal internasjonale studenter få tilgang på tolk for å 

tilgjengeliggjøre og muliggjøre informasjonen og gjennomføringen.  

Det skal arrangeres internasjonale dager på alle institusjoner. Disse dagene skal gi alle 

internasjonale og nasjonale studenter muligheten til å vise frem sitt hjemland. Institusjonens 

samarbeidspartnere fra andre land skal inviteres til disse arrangementene. Dette vil legge til rette 

for at internasjonale institusjoner skal kunne møte potensielle utvekslingsstudenter, og det vil være 

mulig for alle studenter, nasjonale og internasjonale, å stille direkte spørsmål til 

samarbeidspartnerne.  

ANBEFALING 

NSO mener at: 

- Norske institusjoner skal utvikle minst et emne i alle bachelor- og masterutdanninger som 

skal gjennomføres på engelsk. 

- Internasjonale studenter i Norge skal inkluderes i det sosiale og faglige miljøet og 

fellesskapet fra første dag. 

- Institusjonene skal legge forholdene til rette for at alle studenter skal kunne organisere seg i 

idrettslag, fritidsaktiviteter og organisasjoner.  

- Internasjonale studenter skal ha de samme mulighetene og rettighetene som norske 

studenter til å representere studentmassen i råd, styrer og utvalg. 

- I de råd, styrene og utvalgene som gjennomføres på norsk, skal internasjonale studenter få 

tilgang på tolk. 

- Det skal settes et nasjonalt mål om at minimum 20 prosent av alle bachelor- og 

mastergrader gjennomføres på engelsk. 
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E. MOBILITET  

Gjennom internasjonalisering av utdanning økes kunnskapen om og forståelsen av verden og 

andre menneskers perspektiv og situasjon. Internasjonalisering muliggjør økt kunnskapsspredning, 

faglig utvikling og nyvinning i et globalt fellesskap. Et globalt kunnskapsfellesskap vil, i større grad 

enn kunnskapsmiljøer i enkeltland, bidra til å løse menneskehetenes utfordringer og sammen 

skape økt samfunnsnytte. 

PROBLEMBESKRIVELSE 

Antall internasjonale studenter i norsk høyere utdanning har vokst det siste tiåret. Andelen 

internasjonale studenter i Norge som del av den totale studentmassen er derfor doblet siden 2003, 

fra snaut fem til i underkant av ti prosent.  

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har oversikt over prosentandelen av 

utvekslingsstudenter per institusjon. Som figur 21 viser, er det stor forskjell mellom institusjonene 

på andel utvekslende studenter. Norge har et felles mål med de andre Bolognalandene, om at 

innen 2020 skal minimum 20 prosent av alle som avlegger en grad i et Bolognaland ha et 

utenlandsopphold på minimum tre måneders varighet i et annet land. I norsk sammenheng er det 

ikke mange institusjoner som tilfredsstiller disse europeiske kravene, og ulikhetene er store. 

Norges handelshøyskole (NHH) er landets desidert beste institusjon når det kommer til 

studentmobilitet der hele 56 prosent av studentmassen har minimum ett utenlandsopphold i løpet 

av sin utdanning. 

 
Figur 21: Studentmobiliteten ved norske utdanningsinstitusjoner 

Til tross for at enkelte institusjoner i Norge har en god utvekslingsandel, er landsgjennomsnittet 

lavt. I tilstandsrapporten for 2016 kommer det frem av 14,9 prosent av norske studenter var på 

utveksling i 2015. Dette er noe under målet til Bolognasamarbeidet, men allikevel godt over 

utvekslingsandelen i land Norge liker å sammenligne seg med. Det er allikevel viktig å presisere at 

det som særlig skiller Norge fra andre land, er den høye gradsmobiliteten. Muliggjort av gode 

støtteordninger velger mange norske studenter å ta et helt utdanningsløp i utlandet (SIU, 2015). 

Dette kommer tydelig frem når studentmobiliteten sammenlignes i årene 2004/2005 til 2013/2014. 

Andelen studenter som tar en grad i utlandet har en mer markant vekst enn andelen av studenter 

som har et utvekslingsopphold i utlandet. 
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Tilstandsrapporten for 2016 viser også en økende skjevhet i antall innvekslings- og 

utvekslingsstudenter i Norge. Ubalansert mobilitet fører til at kostnadene deles ulikt mellom 

landene, og skaper utfordringer knyttet til hvem som skal dekke kostnadene for inn- og 

utvekslingsstudenter (Kunnskapsdepartementet, 2016). 

Det er ikke bare studenter som skal reise ut og inn. De samme kravene bør stilles til vitenskapelige 

ansatte og forskere. Forskermobilitet er en viktig mekanisme for å spre kunnskapen som er 

oppnådd gjennom forskning (Regjeringen, 2014). 

Forskningsbarometeret 2014 så spesielt på forskermobilitet, og har flere tall for internasjonal 

mobilitet. Forskningsbarometeret fra 2014 viste at mer enn 80 prosent av forskere som ønsket å 

arbeide i andre land enn Norge gjorde det grunnet karriereutvikling. Ved å se på tallene fra 2014 i 

figur 22, er det tydelig at kollegaer, tilgang på forskningsmidler, utstyr og infrastruktur er mer 

betydningsfullt enn jobbsikkerhet og lønn (Regjeringen, 2014). 

 
Figur 22: Grunner til at norske forskere ønsker å ha utenlandsopphold 

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

En reell internasjonalisering må bygge på utveksling av mennesker og ideer. Mobilitet bidrar til 

internasjonalisering av høyere utdanning ved å legge til rette for interaksjon mellom studenter, 

forskere og fagmiljøer på tvers av landegrenser. Forståelse for andre perspektiver og akademiske 

tilnærminger bør oppleves om man skal forstå dem godt. Mobilitet gir gjensidig samfunnsnytte for 

både opprinnelses- og vertsland. Internasjonale studenter som reiser inn må brukes som ressurser 

i utdanningen, da de besitter andre perspektiver, kunnskaper og kompetanse enn resten av 

studentmassen. Det samme gjelder utreisende studenter som har kommet tilbake.  

Forskermobilitet kan ha mange forskjellige effekter, og på forskjellige nivåer. På individnivå kan 

mobilitet blant annet medføre at forskeren oppnår ny kunnskap gjennom et nytt miljø og nye 

kontakter, eller bedre rammebetingelser for å drive forskning. På institusjonsnivå kan 
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forskermobilitet skape nettverk for kunnskapsutveksling som består etter oppholdet. Mange av 

disse forholdene kan tenkes å bidra til heving av den vitenskapelige kvaliteten i den enkeltes og 

fagmiljøets forskning. Mobilitet av forskere mellom sektorer er en viktig form for 

kunnskapsutveksling, særlig mellom akademia og nærings- og samfunnslivet utenfor, hvor det ikke 

finnes like godt etablerte kommunikasjonslinjer som internt i akademia (som vitenskapelige 

publikasjoner og konferanser). Sektormobilitet fører til økt mangfold i sektorene, og potensielt til 

økt kreativitet og mer entreprenørskap og verdiskaping (Regjeringen, 2014).  

TILTAK OG GJENNOMFØRING 

NSO mener det skal være mulig for alle studenter å reise på utveksling. For å sikre dette skal det 

tas høyde for dette i studieplanene, enten gjennom frie studiepoeng eller avtaler med institusjoner i 

utlandet hvor studenter kan gjennomføre obligatoriske emner. NSO mener det skal være krav om 

minst en godkjent utvekslingsavtale for å få akkreditert et studieprogram. Alle 

utdanningsinstitusjoner skal ha et mål om at minst 30 prosent av studentene på institusjonene skal 

ha et utvekslingsopphold i løpet av sin grad. KD og institusjonene skal jobbe spesielt med å 

tilrettelegge for at norske studenter benytter seg av Erasmus+-ordningen, særlig til praksisopphold 

i utlandet.  

NSO mener det skal være et mål med balanse i flyten av studenter som kommer inn og reiser ut 

fra institusjonen. Dette gjelder antall som reiser ut og kommer inn, god dekning i regioner hvor 

institusjonen sender studenter til og har forskningssamarbeid med, og en god balanse mellom 

mobiliteten til og fra enkelte land. Balanse i mobiliteten vil sikre at kostnadene knyttet til mobilitet 

deles likt mellom institusjonene, og på den måten reduserer utfordringene knyttet til dekking av 

kostnader. 

NSO mener institusjonene må ta ansvar for at en fagstab, kontor eller avdeling innehar 

kompetanse og kapasitet til å nå mobilitetsmålene satt nasjonalt og av institusjonen. Slike enheter 

skal være rådgivende organer for studenter som ønsker å reise ut, samtidig som det skal være et 

førstelinjetilbud for internasjonale studenter ved institusjonen. Enten alene, eller i samarbeid med 

andre, må gode og oversiktlige samarbeidsavtaler med utenlandske institusjoner opprettes og 

formidles til studentene. 

Inn- og utreisende studenter skal brukes til informasjonsutveksling, og til å spre informasjon til 

andre studenter ved de ulike institusjonene. Det er institusjonenes ansvar å sørge for å etablere 

nettverk som muliggjøre dette, og å skape arenaer hvor informasjonsspredning er mulig. På den 

måten sørger en for å opprettholde et nettverk mellom norske og internasjonale studenter, samt 

studenter og ansatte, men også at deres erfaringer kommer andre studenter til gode. Basert på 

tilbakemeldingene fra tidligere utvekslingsstudenter bør utvekslingsavtaler mellom institusjoner 

jevnlig revideres for å sikre at de holder høy faglig kvalitet.  

Alle universiteter og høyskoler skal tilby gratis norskkurs til alle internasjonale studenter og 

ansatte. Norskkunnskaper er avgjørende for studenter og ansattes mulighet til integrering og 

interaksjon, og bidrar til økt kunnskapsspredning, bedre kultur- og samfunnsformidling og gir større 

mulighet til å bli i Norge etter endt utdanning. Sosial integrering av utenlandske studenter i 

fagmiljøet så vel som i studentmiljøet er viktig. Institusjonene skal gi gode rammevilkår for 

organisasjoner som jobber aktivt med integrering av internasjonale studenter.  

Norske universiteter og høyskoler skal kontinuerlig utvikle sitt forskningssamarbeid med 

institusjoner i utlandet. Det skal arbeides for at alle vitenskapelige ansatte skal gjennomføre 
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utveksling jevnlig gjennom sin karriere. NSO mener at SIU i større grad enn i dag skal spre 

informasjon om inn- og utveksling, også for vitenskapelige ansatte.  

For å sikre at studenter inkluderes i det akademiske fellesskapet, skal det være et mål at studenter 

og vitenskapelelige ansatte skal utveksle sammen. Institusjonene skal også legge til rette for at 

administrativt ansatte kan dra nytte av internasjonale samarbeidsavtaler ved institusjonen 

I opprettelsen av internasjonale samarbeidsavtaler mellom norske og internasjonale institusjoner 

skal ikke internasjonale kvantitative rangeringer legges til grunn. NSO mener heller samarbeidet 

skal baseres på kvalitative indikatorer som sikrer høy relevans og kvalitet, samt etterstrebelse av 

likhet mellom det norske og internasjonale fagmiljøet.  

For NSO er gratis høyere utdanning et viktig prinsipp: Ingen land skal ta skolepenger eller 

søknadsgebyrer, uavhengig av studentenes nasjonalitet eller bakgrunn. Dette innebærer også at 

ingen studenter skal betale skolepenger for offentlig høyere utdanning i Norge. Norge og SIU skal 

også fronte gratisprinsippet i sine utdanningssamarbeid med andre land. 

ANBEFALING 

NSO mener at: 

- Alle institusjoner skal ha et mål om at minst 30 prosent av deres studenter skal ha et 

utvekslingsopphold i løpet av graden deres. 

- Det skal være krav om minst en godkjent utvekslingsavtale for å få akkreditert et 

studieprogram. 

- Institusjonene skal legge til rette for at alle vitenskapelige kan reise på lengre 

utenlandsopphold minimum hvert femte år. 

- Institusjonene skal sikre gode rammevilkår for organisasjoner på deres institusjon som 

arbeider med å fremme sosial integrering av internasjonale studenter  

- Gratisprinsippet skal være universelt, og Norge og SIU skal fronte gratisprinsippet i sine 

utdanningssamarbeid med andre land. 

- Alle universiteter og høyskoler skal tilby gratis norskkurs til alle internasjonale studenter og 

ansatte. 

- Institusjonene skal legge til rette for å skape nettverk mellom inn- og utreisende studenter 

som kan drive informasjonsutveksling og informasjonsspredning på sine institusjoner 

- Studenter og vitenskapelige ansatte skal i så stor grad det er mulig dra sammen på 

forsknings- og studieutveksling. 
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F. FELLESGRADER 

En fellesgrad er den mest integrerte formen for internasjonalt samarbeid om studier. Dette 

innebærer at to eller flere institusjoner sammen eier et studieprogram og den tilhørende graden. 

Dette innebærer at begge institusjonene står ansvarlige for å gi studentene et tilbud som er 

kvalitetssikret, i tillegg til at de har et felles ansvar for det faglige innholdet, valg av undervisnings- 

og vurderingsformer, samt kvaliteten i selve studieprogrammet. Det skal fremkomme i vitnemålet til 

den enkelte student at studiet er gitt i samarbeid med flere institusjoner, og at det ikke er det 

samme som et utvekslingsprogram.  

PROBLEMBESKRIVELSE 

I følge Tilstandsrapporten for 2016 var det i 2015, 45 internasjonale fellesgrader ved norske 

universiteter og høyskoler. Dette er en oppgang fra 2014, da det var 42 fellesgrader. Av disse 

fellesgradene, er det i hovedsak et samarbeid gjennom de europeiske og nordiske 

fellesgradsprogrammene, Erasmus Mundus og Nordic Master (Kunnskapsdepartementet, 2016). 

Det er en god blanding av norske og utenlandske studenter på disse programmene, noe som er 

positivt med tanke på reelt internasjonale studiemiljøer. 

Fra 2011 til 2015 var det 57 prosent norske og 43 prosent utenlandske studenter registrert på de 

internasjonale fellesgradene. Dette gir totalt sett en god fordeling, og er en bedre kombinasjon av 

norske og internasjonale studenter enn det er i et gjennomsnittlig emne på en hvilken som helst 

norsk utdanningsinstitusjon. 

Det er tydelig hvilke institusjoner som tilbyr fellesgradene. NTNU tilbyr 8 fellesgrader, Universitetet 

i Oslo tilbyr i likhet med NTNU 8 fellesgrader, og Universitetet i Bergen tilbyr 6 fellesgrader. De 

fleste fellesgradene blir dermed tilbudt av universiteter med tydelige disiplinorienterte profiler.  

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

Å etablere en fellesgrad er noe langt mer enn å inngå en samarbeidsavtale, det innebærer å 

etablere et nytt studieprogram og en ny arena for kunnskapsutvikling. Etableringen av en 

fellesgrad bør ha som sitt fremste formål å føre til høyere kvalitet på utdanningen og forskningen 

det gjelder. Resultatet bør være at to eller flere institusjoner går sammen om å tilby et 

studieprogram med en faglig styrke de vanskelig kunne ha oppnådd hver for seg.  

Fellesgrader formaliserer et samarbeid på tvers av institusjoner, og det gir en trygg og forutsigbar 

mulighet for studenter til å få internasjonal erfaring. Fellesgrader av tilfredsstillende kvalitet oppnås 

gjennom gjensidige og stabile finansieringsløsninger, og ved at institusjonene arbeider ut i fra 

gjennomsiktige samarbeidsformer og etablerer doble grader og felles semesterløsning der det er 

hensiktsmessig. 

Når nye fellesgrader opprettes, skal det gjøres i et allerede etablert samarbeid. En fellesgrad skal 

ikke være det eneste bindeleddet mellom to eller flere institusjoner. Fellesgrader med institusjoner 

utenfor Norge skal ha internasjonal relevans, og den skal bidra til å rekruttere de beste studentene. 

I tillegg skal graden være økonomisk bærekraftig over tid. Det skal ikke være et tapsprosjekt, 

hverken ressursmessig eller økonomisk. 

TILTAK OG GJENNOMFØRING 

Det er forventet at alle fellesgrader fører til høyere kvalitet på utdanningen og forskningen enn hva 

hver enkelt institusjon ville oppnådd på egenhånd. Fellesgrader skal ikke opprettes for å 
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markedsføre egen institusjon nasjonalt eller internasjonalt. Der det oppdages at en fellesgrad kun 

er etablert for internasjonal posisjonering, skal NOKUT føre tilsyn med studiet. 

Institusjonen må se til at departementets og NOKUTs krav til akkreditering og etablering av studier 

er etterkommet, samt at samarbeidsinstitusjonen(e) er akkreditert eller offentlig godkjent for å 

kunne gi høyere utdanning på fellesgradens nivå.  

Det bør opprettes flere fellesgrader, under forutsetning av gratisprinsippet etterleves. Det skal ikke 

tas skolepenger for norske studenter i fellesgrader, og heller ikke for internasjonale studenter for 

den delen av graden som tas Norge. Der det er hensiktsmessig, skal det også oppfordres til å 

etablere forskningssamarbeid. 

Opptak til fellesgrader skal i likhet med de andre tertiærutdanningene skje gjennom Samordna 

opptak. Alle studenter har rett på veiledning og god informasjon, både i forkant av og underveis i 

studieløpet. Dette gjelder både norske studenter ved utenlandske institusjoner, men også 

internasjonale studenter ved norske institusjoner. Dersom fellesgraden åpner opp for ulike 

tilnærminger til fag eller ulik spisskompetanse, skal dette gis god informasjon om.  

ANBEFALING 

NSO mener at: 

- Fellesgrader skal ikke opprettes for å markedsføre egen institusjon nasjonalt eller 

internasjonalt. 

- Der det oppdages at en fellesgrad kun er etablert for internasjonal posisjonering, skal 

NOKUT føre tilsyn med studiet. 

- Alle fellesgrader skal tilfredsstille NOKUTs krav til akkreditering. 

- Det skal ikke tas skolepenger for norske studenter i fellesgrader, og heller ikke for 

internasjonale studenter for den delen av graden som tas Norge. 

- Opptak til fellesgrader skal skje gjennom Samordna opptak. 
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8. FREMRAGENDE MILJØER OG SATSINGER 

Skal vi klare å bygge opp fremragende miljøer innenfor utdanning i Norge må det finnes gode 

ordninger som støtter opp om dette. Skal det skapes en kultur der institusjonene strekker seg etter 

å være best innenfor sine utdanningsområder må det gis signaler om at dette er noe som 

vektlegges også på nasjonalt nivå. Gjennom satsinger på de miljøene som skiller seg ut kan en 

muliggjøre at Norge kan heve seg i verdenstoppen, også innenfor utdanning.  

 

A. SENTERORDNINGER 

For å motivere fagmiljø til å satse på god kvalitet i utdanningen er det viktig at det finnes ordninger 

som både premierer og promoterer fagmiljøene som får dette til. Ved å sette i gang slike ordninger 

sender man et viktig signal om at arbeidet med kvalitet i utdanning er noe som prioriteres, også 

nasjonalt. I en sektor som i stor grad drives av insentiver er det viktig at disse også finnes på 

utdanningssiden, og ikke kun knyttes til forskning. Sentre for fremragende utdanning er derfor en 

viktig ordning det bør satses sterkt på å videreutvikle.  

PROBLEMBESKRIVELSE 

Høsten 2012 satte NOKUT i gang et eksternt evalueringsoppdrag knyttet til senter for fremragende 

utdanning (SFU). Dette arbeidet har resultert i en rapport fra NIFU som tar for seg prosessene 

rundt etablering av det første pilotsenteret i 2011 og gir innspill til ordinær drift av ordningen 

(Carlsten & Aamodt, 2013). Det er en gjennomgående positiv konsensus rundt betydningen av 

SFU som et viktig nasjonalt redskap for å heve kvalitet og status på norsk høyere utdanning, men 

det pekes også på visse utfordringer ved overgangen til en utvidet ordning.  

Nåværende SFU-ordning innebærer at fagmiljøene som får tildelt senterstatus kan få opptil 3 

millioner koner på årlig basis som en toppfinansiering til utdanningsformål over en femårsperiode. 

Videre kan det søkes om ytterligere fem år. I utlysningsrunden for 2016 åpnes det for at sentrene 

kan søke om midler fra fire til åtte millioner. Alle aktørene NIFU spurte i sin gjennomgang vurderte 

den økonomiske rammen som for lav for å nå ambisjonen om spredning som ligger i 

senterordningens mandat. Noen av aktørene anbefalte også at det nye Kunnskapssenteret kunne 

spille en sentral rolle i arbeidet med spredning av kunnskap om innovative praksiser fra ordningen. 

Statusforskjeller mellom SFU og SFF ble også trukket frem som eksempel på hvor viktige de 

finansielle rammene er for å oppnå suksess.  

Videre anbefaler aktørene at NOKUT bør fortsette å forvalte arbeidet med utlysning og oppfølging 

av SFU, at SFU-ordningen utvikles i tråd med de hovedkriterier og prosedyrer som ble benyttet i 

første runde, at ordningen med institusjonsbesøk må videreføres og at det skal tas på alvor å 

involvere studenter i videre arbeid med SFU og i utlysninger innen utdanningsfeltet. 

FORVENTNINGER OG MÅLSETNINGER 

SFU-ordningen er viktig i arbeidet med å heve kvaliteten på høyere utdanning, og et viktig verktøy i 

prosessen med å likestille undervisning og forskning. SFU-ordningen skal bidra til å løfte kvaliteten 

innen alle fagfelt. SFU-ordningen skal bygge opp under innovativ undervisning med vekt på 

studentinvolvering. SFU-ordningen skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til god 

utdanning og å drive frem nye forskningsbaserte undervisnings- og læringsmetoder. Videre skal 

SFU-ordningen stimulere til økt samspill mellom akademia og samfunns- og arbeidsliv.  
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Sentrene skal være integrerte enheter i arbeidet med utdanning og forskning på 

utdanningsinstitusjonene. Sentrene skal bygge opp under undervisning og formidling av god 

kvalitet, der metodene som brukes er basert på forskning, og der forskning benyttes i 

undervisningen. På den måten skal ikke SFU-ordningen kun premiere de som driver god 

undervisning, men de som på en god måte drar nytte av å tilhøre en institusjon som bedriver både 

forskning og undervisning, og klarer å se disse i sammenheng. Det er viktig at sentrene legger vekt 

på at studenter selv skal bidra til læring, og være utviklingsaktører innenfor fagfeltet. Videre skal 

det legges vekt på spredning av kunnskap og god praksis, slik at ordningen ikke bare skal ha 

betydning for sentrene selv, men også andre fagmiljø ved universiteter og høyskoler.  

Sentrenes rammevilkår skal legge til rette for at SFUene kan løse oppgavene sine på en god måte, 

og bygge opp under ønsket om å likestille undervisning og forskning som arbeidsoppgaver i 

sektoren. SFUene skal spille en viktig rolle i å heve undervisningens status, og dette må 

gjenspeiles i rammevilkårene for sentrene, omfanget på ordningen og rammevilkårene for NOKUT 

som forvalter av senterordningen.   

TILTAK OG GJENNOMFØRING 

For å sikre at SFU-ordningen har den ønskede effekten på kvalitet i høyere utdanning, og har en 

effekt utover de få sentrene som i dag har senterstatus, er det viktig at ordningen utvides. Dette 

må medføre at det jevnlig gjennomføres nye utlysningsrunder for å tildele flere sentre for 

fremragende utdanning. NSO mener det skal gjennomføres nye utlysningsrunder hvert andre år, 

med tildeling av fire til åtte nye sentre. Videre mener NSO at NOKUT gjennom 

promoteringsarbeidet knyttet til ordningen bør etterstrebe at SFU-ordningen skal dekke flere fagfelt 

enn den gjør i dag. For å sikre at dette er mulig mener NSO det er viktig at NOKUT sikres 

tilstrekkelig med midler for å heve deres kapasitet som tildelingsorgan. Det må også i arbeidet med 

å utvikle kriterier for tildeling legges vekt på at de er utformet på en slik måte at de er gjeldende for 

alle fagmiljø, og ikke favoriserer fagmiljø som driver med visse typer utdanninger.  

Sentrene har en viktig rolle som spreder av kunnskap og god praksis, men i dag melder flere 

aktører om at midlene de tildeles i dag legger begrensninger på deres mulighet til å gjennomføre 

denne oppgaven på en god måte. NSO mener at finansieringen av SFUene på sikt skal tilsvare 

finansieringen av sentre for fremragende forskning (SFF), altså opptil 16 millioner årlig. Den 

eksakte summen hvert senter får tildelt på årlig basis bør bestemmes av NOKUT i tildelingsrunden, 

men ikke være lavere enn 6 millioner årlig. På den måten kan NOKUT gjennom tildelingene justere 

summene som tildeles hvert senter etter hvert enkelt senters behov, og dermed også justere antall 

sentertildelinger per runde.  

ANBEFALING 

NSO mener at: 

- NOKUT skal gjennomføre utlysningsrunder i SFU-ordningen hvert andre år. 

- Ved hver tildelingsrunde skal det legges opp til tildeling til fire-åtte nye sentre. 

- Sentrene skal ha mulighet til å søke om opptil 16 millioner kroner, og alle sentre skal ha en 

minimumfinansiering på 6 millioner årlig. 

- NOKUT skal gis nødvendige midler for å kunne heve deres kapasitet som tildelingsorgan.  
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DEL 3 – EN KONKURRANSEDYKTIG SEKTOR 

I denne studentmeldingen har vi til nå beskrevet våre visjoner for høyere utdanning, og hvilke tiltak 

vi mener er nødvendig for å sikre god kvalitet i norsk høyere utdanning. I denne delen skal vi ta for 

oss det vi mener er viktige rammevilkår og forutsetninger for at vår visjon for høyere utdanning skal 

kunne bli fremtidens virkelighet. For at norsk høyere utdanning skal være av best mulig kvalitet, er 

det viktig at alle tar sitt ansvar på alvor. I denne delen vil vi ta for oss ulike aktører i sektoren og 

hvilket ansvar vi mener de har for å sikre at høyere utdanning i Norge kan konkurrere med de 

beste internasjonalt. 
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1. ET FELLES ANSVAR 

Ansvaret for å sikre gode forutsetninger og rammevilkår for god kvalitet og tilgang til høyere 

utdanning er i flere tilfeller delt mellom flere aktører. Dette gjelder blant annet arbeidet med å sikre 

studentenes læringsmiljø og oppgaven med å bygge flere studentboliger. Det er viktig at alle 

relevante aktører jobber sammen for å sikre studenter en best mulig studiehverdag.  

 

A. EN GOD STUDIEHVERDAG 

For å oppnå høyest mulig kvalitet i høyere utdanning forutsetter det at studentene har økonomiske, 

sosiale og praktiske rammer som muliggjør dette. Dette innebærer at det må legges til rette for at 

studenter bruker tilstrekkelig med tid på studier, og at ytterligere velferdstjenester tar høyde for den 

særegne livssituasjonen befinner seg i.  

For å sikre et godt informasjonsgrunnlag for å ta avgjørelser knyttet til studenters økonomiske 

rammevilkår mener NSO at det skal gjennomføres en levekårsundersøkelse blant studenter 

minimum hvert fjerde år. 

I. Studentøkonomi 

Studenter er en svært utsatt gruppe og det er derfor viktig med økonomiske rammevilkår som 

legger opp til at studenter bruker tilstrekkelig med tid på studier. Det er et mål at ingen studenter 

skal bli tvunget ut i arbeid eller være avhengig av økonomisk støtte hjemmefra fordi de 

økonomiske rammevilkårene er for dårlige. Det å være avhengig av økonomisk støtte hjemmefra 

er en trussel for lik rett til utdanning, og det å tvinges ut i deltidsarbeid av et stort omfang stjeler 

verdifull tid fra studiene.  

En viktig faktor for å sikre gode økonomiske rammevilkår for studenter er å sikre en tilstrekkelig 

bygging av studentboliger og en god studiefinansiering. Dette er med på å gi flere studenter et sted 

å bo til en overkommelig pris, og hjelper samtidig på med å lette presset på det generelle 

boligmarkedet.  

Rabatt- og refusjonsordninger er også viktig for studenters økonomiske handlingsrom, og for at 

studentøkonomien skal bli så forutsigbar som mulig. NSO mener det er viktig at både det offentlige 

og det private ser på muligheter for å gi studentrabatt på sine tilbud og tjenester.  

II. Studenthelse 

Undersøkelser som Studentenes helse- og trivselsundersøkelse understreker at studenter er i en 

svært særegen situasjon når det kommer til opplevd helsesituasjon. Blant annet rapporterer 1 av 5 

studenter om psykiske symptomplager. Det faktum at en betydelig andel studenter sliter på et 

personlig plan med for eksempel psykiske symptomplager, stress, og angst er ting vil påvirke 

kvaliteten i høyere utdanning.  Studenthelse er svært sammensatt, og det er derfor svært viktig at 

man ser en helhet i hvordan man angriper problematikken. Man er nødt til å ha en bred tilnærming, 

og ta god høyde for at det stor variasjon og bredde i hva som påvirker studenthelsen. 

III. Andre velferdstjenester 

I tillegg til gode rammer for studentøkonomi og helse krever også kvaliteten at studenter opplever 

en trygghet gjennom et øvrig godt helsetilbud. Det ligger et stort og viktig ansvar i arbeidsdelingen 

mellom stat, kommune, utdanningsinstitusjon og studentsamskipnad om hvem som har ansvar for 



      side 108 

de forskjellige delene av velferdstilbudet, og det er derfor viktig med god kommunikasjon og 

studentinvolvering i disse prosessene. Dette innebærer blant annet å legge til rette for demokratisk 

deltakelse og påvirkning, studentfrivillighet, gode ordninger for studenter med barn, gode 

tilretteleggingstjenester for studenter og forskningsordninger for studenter.  

 

B. ET GODT LÆRINGSMILJØ 

Skal en skape god kvalitet på utdanning er det viktig at studentene har et læringsmiljø rundt seg 

som muliggjør deltakelse og læring. Et godt læringsmiljø innebærer at det legges til rette for at 

studenten skal kunne lære å utvikle seg både faglig og som fremtidig yrkesutøver. Dette innebærer 

å skape gode fysiske, psykososiale, organisatoriske og pedagogiske rammer i studiesituasjonen. 

I. Arbeidet med læringsmiljø 

For å sikre studentens læringsmiljø skal det finnes omfattende nasjonal lovgivning, der det stilles 

krav til hva et godt læringsmiljø innebærer. Videre skal studenters rettigheter beskyttes gjennom at 

alle studenter skal ha tilgang på et studentombud med juridisk kompetanse. Læringsmiljøutvalgene 

ved institusjonene har et ansvar for å drive aktivt og strategisk arbeid for å sikre et godt 

læringsmiljø ved institusjonene. Det er viktig at både de fysiske, psykososiale og organisatoriske 

forholdene vektlegges som en del av dette arbeidet. Alle institusjoner skal ha et avvikssystem for 

trakassering, diskriminering, mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet som alle studenter og 

ansatte kan benytte seg av for å varsle om kritikkverdige forhold. Studenter skal sikres vern mot 

gjengjeldelse ved varsling gjennom universitetets- og høgskoleloven slik det i dag beskrives i 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det er ledelsen ved institusjonene som har det 

overordnede ansvaret for å sikre et godt læringsmiljø.  

Det føres per i dag ingen tilsyn med studenters læringsmiljø hjemlet i universitets- og 

høgskolelovens § 4.3 (2). Arbeidstilsynet eller tilsvarende etat må i større grad føre tilsyn med 

studentenes læringsmiljø enn det som gjøres i dag. Det er viktig at dette arbeidet prioriteres, og at 

det også finnes systemer for å følge opp avvik som meldes inn av studentene selv.  

Frafall er en stor utfordring i høyere utdanning, og det kan være grunn til å tro at læringsmiljø, 

sammen med andre faktorer, kan ha betydning for om studenter faller fra eller ikke. NSO mener 

kunnskapsdepartementet skal finansiere og gjøre tilgjengelig forskning på frafallsårsaker i høyere 

utdanning, som kan danne grunnlag for målrettede tiltak på institusjonsnivå. 

II. Det fysiske, psykososiale og organisatoriske læringsmiljøet 

Institusjonene skal legge rette for læring og selvstudium på institusjonene. Det er behov for en 

storstilt satsing på bygningsmasse i høyere utdanning, både når det gjelder investering i nye bygg 

og oppussing av eksisterende bygningsmasse. Dette arbeidet skal ikke gå utover institusjonenes 

handlingsrom.  

Prinsippet om universell utforming skal alltid ligge til grunn i alle tjenester og infrastruktur i høyere 

utdanning. I institusjonenes planleggings- og anbudsprosesser skal universell utforming være et 

tungtveiende kriterium.  

Det er viktig å sikre et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette kan man oppnå gjennom gode 

fysiske fasiliteter, tilrettelagt informasjon, inkluderende mottaks- og mentorordninger og gjennom 

tilskudd til studiemiljø og studentkultur.  
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Videre skal alle institusjoner ha et digitalt rapporteringssystem for både fysiske og faglige avvik. 

Dette skal være lett tilgjengelig for studentene, og det skal være gode systemer på plass for å 

følge opp avvikene.  

 

C. ET LIKESTILT AKADEMIA 

Et likestilt akademia vil være positivt for kvaliteten på både utdanningen som gis og forskningen 

som produseres. På denne fronten er det fortsatt et stort arbeid å gjøre. I 2013 var over halvparten 

av de ansatte i stipendiatstilling, i høyskolelektorstilling og i førstelektorstilling kvinner. 

Kvinneandelen i førsteamanuensisstillinger er 43 prosent. Blant professorer er andelen kvinner 

lavere. Kun 26 prosent av professorene er kvinner. Kvinneandelen blant de nytilsatte professorene 

har steget betydelig siden 2008 og har variert mellom 30 og 36 prosent. Hvis andelen fortsetter å 

øke i samme tempo, vil rundt 40 prosent av professorene være kvinner i 2028. 

Staten og institusjonene har et felles ansvar for å sikre et likestilt og mangfoldig akademia. Dette 

gjelder både ansattmassen og studentmassen.  For å sikre dette bør kunnskapsdepartementet i 

samarbeid med institusjonene sikre kjønns- og mangfoldsrepresentasjon i institusjonenes råd og 

utvalg, samt ansettelsesutvalgene. I tillegg bør man se på rutiner for opprykk og i større grad legge 

til rette for at undervisningskompetanse blir tellende i disse prosessene.  

Den høye graden av midlertidighet i akademia er et stort problem, spesielt for arbeidsmiljø og 

likestilling. Både staten og institusjonene har et ansvar for å jobbe med å redusere midlertidigheten 

i akademia.  
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2. STATENS ANSVAR 

Det offentlige gjennom staten skal ha det overordnede ansvaret for norsk høyere utdanning. Det 

innebærer et ansvar for å sikre tilgjengelighet av norsk høyere utdanning som er av god kvalitet. 

Videre innebærer det et ansvar for å sikre at alle har lik rett og tilgang på utdanningen. Dette 

innebærer at norsk høyere utdanning skal være gratis, og at det skal finnes velferdsordninger som 

sikrer lik rett og mulighet til å ta høyere utdanning uavhengig av bakgrunn.  

 

A. ARBEIDSDELING OG KONSENTRASJON 

Sektoren har den siste tiden vært preget av fusjoner. Institusjonslandskapet ser betydelig 

annerledes ut i dag enn for kort tid siden. NSO er likevel bekymret for graden av arbeidsdeling og 

konsentrasjon i sektoren. Sammenslåinger alene fører ikke nødvendigvis til styrkede fagmiljøer, 

hvis sammenslåingen er rent administrativ. NSO mener derfor det er nødvendig med en fortsatt 

sterk satsing på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i universitets- og høyskolesektoren. 

Dette vil være positivt for å styrke og samle fagmiljøer. Dersom våre utdanningsinstitusjoner skal 

kunne hevde seg internasjonalt er vi avhengige av å ha sterke og stabile fagmiljøer.  

Målet med både sammenslåinger, økt arbeidsdeling og økt konsentrasjon skal være økt kvalitet på 

den utdanningen som gis og på forskningen som produseres. Det er et mål å få samlet sårbare 

fagmiljøer og kompetanse ved noen institusjoner slik at studenter og ansatte blir en del av et større 

akademisk fellesskap. NSO vil poengtere at dimensjoneringen av norsk høyere utdanning skal 

være basert på en helthetsvurdering, og ikke bare konkrete framskrivinger av fremtidens 

kompetansebehov innenfor utdanninger. 

NSO mener det må gis økonomiske midler for å gjennomføre arbeidsdeling og konsentrasjon, og 

at disse skal gis for å styrke faglig virksomhet der behovet er godt begrunnet. Videre mener NSO 

nasjonalt ansvar for fagområder kan tildeles institusjoner av KD for å styrke fagmiljøer som 

allerede er gode eller som et virkemiddel for å verne fagområder og utdanninger som er skjøre, 

men som er essensielle for utviklingen av kunnskapssamfunnet. Tildeling av nye studieplasser bør 

da baseres på hvem som har fått tildelt nasjonalt ansvar for ulike fagområder.  

Etter innføringen av universitets- og høyskoleloven har vi sett en økende tendens til akademisk 

drift i sektoren: stadig flere høyskoler ønsker å bli universitet og flere fagskoler ønsker å bli 

høyskoler. NSO er bekymret for at driften er med på å ta fokus bort fra institusjonenes rolle og 

samfunnsoppdrag, og mener myndighetene har et overordnet ansvar for å sikre at dette ikke skjer. 

NSO mener at en endring i rammevilkårene som i større grad gir likere rettigheter for alle kan virke 

dempende for den akademiske driften, og få institusjonene til å fokusere på god utdanningskvalitet 

heller enn institusjonskategorien i seg selv. NSO mener at faglige fullmakter skal kunne gis på 

bakgrunn av kvaliteten til et spesifikt fagmiljø, ved at akkrediteringsfullmakter for opprettelse av 

nye grader bevilges på bakgrunn av antall akkrediterte grader fagmiljøet har fra før. NSO mener 

det er viktig at det alltid legges vekt på institusjonenes samfunnsoppdrag og at eventuelle ønsker 

om å skifte institusjonskategori er basert på faktisk kvalitet i utdanning og forskning. Det er viktig å 

styrke de ulike institusjonenes egenart for å tydeliggjøre deres plass og rolle i utdanningssektoren. 
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B. FINANSIERING 

Gode økonomiske rammer for både studentene og institusjonene er avgjørende for god kvalitet på 

høyere utdanning. Finansieringen av norsk høyere utdanning skal sikre stabile og forutsigbare 

rammevilkår for institusjonene. Det skal ikke være brukerbetaling ved norske offentlige 

universiteter og høyskoler. Staten har det overordnede ansvaret for finansieringen av studentenes 

velferdstilbud. Gjennom studiestøtteordningen må det sikres at alle studenter har lik mulighet til å 

ta høyere utdanning, ved at omfanget på studiestøtten muliggjør det å studere på heltid.  

i. Studentøkonomi 

Staten har det overordnede ansvaret for at alle som ønsker det skal kunne ta høyere utdanning, 

uavhengig av økonomi og sosial bakgrunn. Gratis utdanning og studiestøtte gjennom Statens 

lånekasse for utdanning (Lånekassen) er nødvendige virkemidler for å sikre at det er mulig å 

studere på heltid. NSO mener studiestøtteordningen skal være universell, og ønsker derfor ikke 

økonomiske incentivordninger på individnivå ut over den ordinære omgjøringen fra lån til stipend. 

Dette innebærer at NSO ikke ønsker økt stipendandel ved gjennomføring på normert tid eller ved 

deltakelse på utvalgte utdanninger.  

For at studiefinansieringen skal sikre lik rett til utdanning må den samsvare med de reelle bo- og 

levekostnadene knyttet til å studere. Det skal være mulig å leve av studiestøtten uten 

inntektsgivende arbeid eller annen støtte. NSO mener dette er viktig ikke bare for å sikre at alle har 

mulighet til å ta høyere utdanning, men også for å sikre at studentene har mulighet til å bruke den 

tiden på studiet som studiet krever. Ved å realisere heltidsstudenten vil man skape et 

mulighetsrom for å stille krav til studentene og forvente deltakelse og engasjement. Man vil gjøre 

det mulig for studenter og være med på å utvikle og påvirke eget fagmiljø. En god studentøkonomi 

er en forutsetning for god kvalitet i norsk høyere utdanning. 

ii. Finansiering av studier og institusjoner 

For at utdanningsinstitusjonene skal kunne satse på kvalitet skal vi ha et finansieringssystem som 

muliggjøre langsiktige investeringer gjennom en større basisfinansiering til institusjonene, og en 

mindre resultatbasert finansiering basert på utvalgte indikatorer innen forskning og utdanning. 

Størrelsen på de resultatbaserte komponentene må ikke bidra til at institusjonens økonomiske 

situasjon settes under press.  

Basisbevilgningen må styrkes for å gi institusjonene økt handlingsrom for å kunne satse på 

langsiktige kvalitetsfremmende tiltak. NSO mener basiskomponenten bør økes og utgjøre 

mesteparten av bevilgningen til institusjonene for å kunne sikre en stabil produksjon av forskning 

og utdanning som ikke settes direkte under økonomisk press for studentgjennomføring eller 

forskningsproduksjon. Basisbevilgningen til de ulike institusjonene må vurderes regelmessig slik at 

man sikrer en mest mulig rettferdig fordeling. Basisbevilgningen skal dekke et minimum av 

forskning ved alle satsningsområder ved institusjonen. 

Den resultatbaserte utdanningskomponenten skal utgjøre en mindre andel av finansieringen for 

utdanningsvirksomheten hos institusjonene enn i dag. Dette skal hindre opprettelsen av studier 

uten tilstrekkelig finansiering, som kan gå ut over den faglige oppfølgingen av den enkelte student. 

Komponenten skal stimulere til målrettet arbeid fra institusjonen for at utdanningen har høy kvalitet 

og bidra til at studentene fullfører utdanningen. Videre mener NSO at KD må se på muligheten for 

å premiere studentaktiv forskning gjennom finansieringssystemet, ved at studentaktivitet i 

forskningsprosjekter gir uttelling i forskningskomponenten 



      side 112 

Det skal være ulike kostnadskategorier for ulike utdanninger. Kostnadskategoriene skal først og 

fremst gjenspeile de reelle kostnadene innen et fagområde eller studieprogram for å sikre at 

kvalitetsnivået er høyt, og de ulike kategoriene skal være gjenstand for regelmessig evaluering. 

NSO mener det er behov for mer treffende finansieringskategorier for å unngå at enkelte studier 

over- eller underfinansieres. Det er videre behov for å gjennomgå hvilke studier som havner 

innenfor hvilke kostnadskategorier. 

Videre er det viktig å arbeide mot at finansieringssystemet også belønner kvalitet i høyere 

utdanning, ikke bare hvor mange studenter utdanningsinstitusjonene klarer å få gjennom et 

studieløp. NSO mener det må sees på muligheten for at dette kan sikres gjennom avtaler mellom 

KD og den enkelte institusjon, med fokus på å styrke kvalitet og egenart i institusjonens 

studieprogram. For at slike avtaler skal ha en reell effekt mener NSO deler av bevilgningene til 

institusjonene skal knyttes opp til disse. 

 

C. BYGG OG INFRASTRUKTUR 

Infrastruktur har sentral betydning for studenters og ansattes arbeids-, lærings- og sosialmiljø. 

Fremskritt innen forskning og utvikling, samt god undervisning er avhengig av moderne og 

oppdatert infrastruktur.  

Institusjoner som er selvforvaltende har ansvaret for vedlikehold og oppdatering av eksisterende 

bygningsmasse, eiendom og infrastruktur. Det påligger og et spesielt ansvar for dialog mellom 

institusjon og stat for å sikre trygg drift, tilstrekkelig finansiering og planer for å ta igjen eventuelt 

etterslep. Ved gjentatte brudd på kriteriene satt for selvforvaltningen, kan institusjonenes bygg og 

eiendomsdrift i ytterste konsekvens settes under administrasjon fra staten. 

Sektorens behov for infrastrukturinvesteringer den neste perioden skal ligge i langtidsplanen for 

forskning og høyere utdanning som skal vedtas av Stortinget. I forkant av fremleggelsen av den 

neste langtidsplanen mener NSO at Riksrevisjonen skal gjennomføre en ny utredning av tilstanden 

på eiendomsmasse ved universiteter og høyskoler. 

 

D. FRIE STUDIEPLASSER 

I dag opererer Kunnskapsdepartementet både med frie studieplasser og studieplasser øremerket 

visse utdanninger. NSO mener det er problematisk at frie studieplasser tildelt innenfor en 

kostnadskategori fritt kan benyttes på hvilket som helst område. I dag blir disse frie studieplassene 

ofte benyttet på områder hvor institusjonen har gode søkertall og studentene er billige å utdanne. 

NSO mener det er uheldig at det i stor grad er søkermassen som bestemmer hva institusjonen 

skal tilby av utdanninger, og ikke de nasjonale behovene for kunnskap og kompetanse. Om frie 

studieplasser skal benyttes, mener NSO at de skal gis innenfor institusjonens faglige profil. 
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3. INSTITUSJONENES ANSVAR 

En stor del av ansvaret for å sikre kvalitet i høyere utdanning ligger hos institusjonene selv. Staten 

har hovedansvaret for å sikre de store, nasjonale rammene for norsk høyere utdanning. Rammene 

for det regionale og lokale arbeidet er institusjonenes eget ansvar. Dette innebærer alt fra å ha en 

god og tydelig ledelse til å legge til rette for studentdemokratiet.  

 

A. LEDELSE 

Styring og ledelse ved universiteter og høyskoler handler om å ta samfunnsoppdraget ved 

institusjonene på alvor. Det innebærer at ledelsen ved institusjonene skal jobbe aktivt med å styrke 

forskning, utdanning og formidling innenfor sin faglige profil. Dette skal føre til mer kunnskap for 

enkeltindivider i akademia, men også samfunnet for øvrig. 

i. Strategisk styring 

Ledelsen ved institusjonene har ansvar for å lede en kunnskapsorganisasjon. God 

utdanningsledelse handler om å forstå, utvikle og lede utdanningsinstitusjonen og 

studieprogrammene. Studieprogrammene skal være forskningsbaserte, godt koordinert og 

strukturert. God utdanningsledelse er avgjørende på alle nivå, for å sikre at alle oppgavene til 

institusjonen ivaretas på best mulig måte. 

Alle universiteter og høyskoler må ikke nødvendigvis tilby alle studieprogrammer, og det er viktig at 

hver enkelt institusjon har en tydelig ledelse som leder institusjonen mot den faglige profilen 

institusjonen skal ha.  

ii. Utdanning, forskning og formidling som ett oppdrag 

Universiteter og høyskoler har flere kjerneoppgaver som skal stå like gjeldende. Dette innebærer 

at utdanning, forskning og formidling må ses i sammenheng. All høyere utdanning skal være 

forskningsbasert, og alle høyere utdanningsinstitusjoner skal formidle ny og viktig forskning og 

kunnskap til studentene og til samfunnet for øvrig.  

NSO mener at det skal være balansert hvor mye tid de faglige ansatte bruker på forskning og 

utdanning. Forsknings- og utviklingsbasert utdanning forutsetter at underviserne gis nok tid til å 

sette seg inn i forskning og forske selv, samtidig er det viktig at ingen faglige ansatte kjøpes fri fra 

undervisning. Alle studenter skal få den veiledningen og oppfølgingen de har krav på, og det er 

viktig at en viss andel av arbeidstiden til hver vitenskapelige ansatt er øremerket for å veilede 

studenter. 

For å skape og drive frem den kulturendringen som trengs i sektoren for å sikre at 

kjerneoppgavene likestilles, og arbeidet med kvalitet i høyere utdanning prioriteres, er det viktig 

med dyktige, strategiske utdanningsledere på alle nivåer i institusjonen. Det skal prioriteres å 

bygge ledelseskompetanse i alle ledd, og utdanningsledere må få tydelige og klare rammer for sitt 

arbeid. 

Universiteter og høyskoler har et samfunnsansvar å sikre at alle studenter har den kunnskapen og 

kompetansen som arbeids- og næringsliv forventer og krever. Det er et lederansvar å ivareta god 

kontakt med samfunnet utenfor akademia. 
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iii. Lytte til studentene 

Studentene utgjør den største gruppen ved norske universiteter og høyskoler, og de sakene som 

styret og ledelsen ved institusjonen arbeider med angår studentene. Det er blant annet fordi disse 

sakene handler om det faglige tilbudet studentene får, og hvordan arbeids- og læringsmiljøet ved 

institusjonen er. Det er avgjørende at lederne er mottakelige og ser betydningen av studentenes 

stemme. 

For å sikre forankring i organisasjonen går saker ofte via rådgivende organer før endelige vedtak 

fattes av styret eller ledelsen. Bruk av rådgivende organer kan av og til skape uklare 

beslutningsprosesser. Studenter må være representert i disse rådgivende organene for å styrke og 

forankre alle viktige beslutninger. 

 

B. TILRETTELEGGING FOR STUDENTDEMOKRATI 

Studentene har i følge universitets- og høyskolelovens § 4.1 Studentorgan, rett til å opprette 

studentorgan på avdelings- eller grunnivå. Det er institusjonsledelsens ansvar å oppfordre 

studentene til å bruke denne muligheten og å sørge for rammevilkår som gjør dette mulig. 

Institusjonens styre har ansvar for at studentene er representert gjennom studentorganer på alle 

styringsnivå. 

Det er institusjonenes ansvar å sikre at alle studenter som har tillitsverv får tilstrekkelig opplæring, 

enten tillitsvervet er i institusjonens formelle organer eller i studentdemokratiet. Institusjonen skal 

legge til rette for studentorganene ved å bistå med organisering av kurs for tillitsvalgte i den grad 

og på den måten som det lokale studentdemokratiet mener det er behov for. For å legge til rette for 

god opplæring, samt verdsette innsats fra frivillige, mener NSO institusjonene skal opprette 

studiepoenggivende emner for studenter med sentrale tillitsverv og tilsvarende. 

 

C. KVALITETSSIKRING 

Alle utdanningsinstitusjoner skal ha et fungerende kvalitetssikringssystem. Institusjonene har 

ansvar for at de ansatte er kompetente til å drive god utdanning. Det er en institusjonell oppgave å 

jobbe systematisk med å utvikle studieprogrammer og emner for å sikre god kvalitet. Dersom et 

studieprogram ikke holder en forsvarlig kvalitet over tid har utdanningsinstitusjonene ansvar for å 

legge ned studiet. 

Hovedtyngden av kvalitetssikringsprosessen som legges på studentene skal foregå gjennom 

emne- og programevaluering. Målet med evalueringene skal være å måle graden av institusjonens 

tilrettelegging for oppnåelse av læringsutbytte tilpasset det enkelte emnet. Evalueringene skal bli 

gjentatt over tid for å få et statistisk sammenligningsgrunnlag. 

Alle program og emner skal sluttevalueres med skriftlig rapport fra fagansvarlig. Rapporten skal, i 

tillegg til resultatene fra evalueringene, inneholde forslag til eventuelle forbedringer basert på 

tilbakemeldingene fra studentene. Dette skal fagansvarlig og de studenttillitsvalgte på det aktuelle 

nivået utforme i samarbeid. Leder på det aktuelle nivået har et overordnet ansvar for at eventuelle 

tiltak til forbedring gjennomføres. Innholdet i rapporten skal gjøres offentlig tilgjengelig. Studentene 
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skal holdes orientert og inkluderes i arbeidet som skjer i etterkant av evalueringen. 

Utdanningsinstitusjonene forplikter å følge opp kvalitetsavvik.  

Det skal eksistere utvalg som følger opp kvalitetssikringssystemer og driver kvalitetsutvikling på 

alle nivåer ved institusjonene. Det skal være et faglig samarbeidsorgan som består av 

representanter fra studentene, de vitenskapelig ansatte, ledelse og gjerne representanter fra 

yrkesfelt, næringsliv eller praksisfelt. 
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4. STUDENTENS ANSVAR  

Studenten skal stå i sentrum i akademia. Studentene har et stort ansvar for egen læring. Et ansvar 

for å tilegne seg kunnskap, kompetanse og ferdigheter. Studentene har ikke kun et ansvar for 

egen utvikling, men også et ansvar for å bidra til utvikling rundt seg. 

 

A. DELTAKELSE OG BIDRAG TIL FAGMILJØ 

Det er viktig at det stilles høye krav til studentene, akkurat som vi stiller høye krav til institusjonene. 

Studentene skal være aktive deltakere i egen utdanning. Ansvar for studentenes læring er ikke et 

ansvar som ligger på institusjonene alene. Institusjonene skal legge til rette for god læring, men 

det er studentene selv som skal lære. Det fordrer nysgjerrighetsdrevne studenter som stadig er på 

aktiv søken etter ny kunnskap. Det fordrer studenter som gjør seg selv til deltakere, og ikke godtar 

å bli sett på som passive mottakere og objekter heller enn subjekter i akademia.  

Studentene har et ansvar for å delta aktivt i undervisning, og skape læring og utvikling også 

utenfor undervisnings- og vurderingssituasjonene. Det skal stilles høye faglige krav til studenter i 

høyere utdanning, og det skal stilles krav til at studenter er aktive aktører i egen utdanning. 

Studentene skal utnytte det mulighetsrommet institusjon og stat skaper for å utvikle seg selv og sin 

kunnskap. 

Studenter er også en del av fagmiljøene på institusjonene, og denne plassen skal studentene 

kreve og utnytte. Studenter skal ikke kun være mottakere av kunnskap, de skal være bidragsytere i 

utviklingen av ny kunnskap. På samme måte som studentene skal ta ansvar for egen utvikling må 

de ta ansvar for utvikling av det faget og det fagmiljøet de er en del av. Det krever åpenhet fra 

institusjonene, men det fordrer også at studentene selv krever sin rett. Det fordrer at studentene 

selv inkluderer og involverer seg i det som foregår rundt dem. Da må studentene ta ansvar for å 

bygge opp en kultur for utvikling og endring. En kultur for å bidra heller enn å motta. Studentene 

skal gjøre seg til ressurser for sine fagmiljø, og være med å søke etter og utvikle ny kunnskap. 

Studentene skal aktivt bidra til å utvikle og forbedre undervisning og emner ved eget 

studieprogram. Studentene skal delta, både i undervisningen og i utformingen av den. Studentene 

har også et ansvar i kvalitetssikringsarbeidet ved universiteter og høyskoler. Studenter skal bistå 

med kvalitetsutviklingen gjennom tett dialog og samarbeid mellom studenter, undervisere, ledelse, 

forskningsmiljøer og arbeidsliv. Studenter skal gjennom deltakelse i emne- og 

programevalueringer ta ansvar for å videreutvikle emner og studieprogram. Studentene er viktige 

deler av demokratiet ved universiteter og høyskoler. Det lokale studentdemokratiet, inkludert 

studentutvalg på fakultets- og instituttnivå, skal være aktive deltakere i styringen av institusjonene 

på alle nivåer. Alle studenter har en plikt til å bruke den retten de er gitt til deltakelse og 

medvirkning på institusjonen. 
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LISTE OVER ANBEFALINGER 

 

1. OPPTAK TIL HØYERE UTDANNING 

A. RÅDGIVNING  

NSO mener at: 

- Det skal stilles krav til dokumentert karrierefaglig utdanning på masternivå for ansettelse i 

karriererådgivningsstillinger, inkludert krav om etter- og videreutdanning for rådgivere som i 

dag praktiserer uten formell utdannelse. 

- Alle elever i ungdoms- og videregående skole skal få tilbud om minst en rådgivningstime i 

halvåret. 

- Bevilgninger til rådgivningstjenesten i grunn- og videregående opplæring må styrkes. 

 

B. REKRUTTERING OG MANGFOLD 

NSO mener at: 

- KD skal sette i gang prosjekter for å skaffe nødvendig statistikk og informasjon knyttet til 

mangfold i høyere utdanning og i akademia generelt  

- Flere universiteter og høyskoler skal etablere samarbeid med videregående skoler i deres 

region, spesielt med videregående skoler med et bredt mangfold, for å styrke rekrutteringen 

til høyere utdanning. 

- For å sikre at alle potensielle søkere har lik tilgang på informasjon om ulike 

utdanningsinstitusjoner og studieprogram skal viktig informasjon gjøres tilgjengelig på de 

største minoritetsspråkene. 

- Alle fylkeskommuner skal arrangere samlinger for rådgivere ved skoler med stort mangfold, 

i samarbeid med universitetene og høyskolene i fylket.  

- Alle institusjoner skal arrangere informasjonsdager om høyere utdanning for voksne 

innvandrere 

- Mangfold og kjønnsbalanse skal være et tema på KDs etatsstyringsmøter med 

institusjonene 

- Det skal utarbeides en nasjonal strategi for tilgang til og mangfold i høyere utdanning 

- KD skal utrede årsaker til skeiv rekruttering og dårlig kjønnsbalanse på studier, og finne 

treffsikre tiltak på ulike årsaker. 

 

C. INFORMASJON TIL BLIVENDE STUDENTER 

NSO mener at:  

- Utdanningsinstitusjoner skal ha fagspesifikke navn, som Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet for å 

tydeliggjøre de ulike faglige profilene for potensielle søkere. 

- Institusjoner ikke skal kunne kalle seg høyskole med mindre institusjonen er 

høyskoleakkreditert, for å hindre unøyaktig markedsføring mot potensielle studenter 



      side 118 

- Alle utdanningsinstitusjoner skal ha et lavterskeltilbud hvor kommende studenter kan sende 

inn eventuelle spørsmål de måtte ha om studietiden.  

- Utdanningsinstitusjonene skal arrangere åpne dager på institusjonen for potensielle 

studenter  

- Fylkeskommunene skal arrangere utdanningsmesser i alle fylker, og det skal arbeides for å 

sikre at både fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner er godt representert 

- Samordna opptak skal på sine nettsider legge inn lenker til resultater for ulike studieporgam 

fra studiebarometeret, slik at søkerne kan se resultatene for de studieprogrammene de 

vurderer å sette opp på søknaden sin. 

- Utdanning.no skal videreutvikles som en objektiv studieportal for studiesøkende. 

 

D. OPPTAKSPROSESSEN 

NSO mener at:  

- Kunnskapsdepartementet skal oppfordre institusjonene til å gjennomføre prøveordninger 

med alternative opptakskrav.  

- Kunnskapsdepartementet skal sette i gang en forskningsbasert utredning, som ser på bruk 

av ulike opptakskrav og effektene av å benytte de ulike opptakskravene. 

- Opptaket til fagskoler, bachelor- og integrerte mastergradsutdanninger, både til private og 

offentlige institusjoner, skal foregå nasjonalt gjennom samordna opptak. 

- Institusjonene skal gjøre grundige vurderinger knyttet til valg av opptakskrav, og sikre at de 

opptakskravene som benyttes er hensiktsmessige for det enkelte studieprogram 

 

2. ET HELHETLIG OG TILGJENGELIG STUDIELØP 

A. STUDIESTART  

NSO mener at: 

- Institusjonene skal arrangere mottaksordninger ved studiestart for alle studenter, som skal 

være av både faglig og sosial karakter, og sikre at studenter og faglige ansatte i 

fagmiljøene blir kjent med hverandre. 

- Alle institusjoner skal tilby veiledning til førsteårsstudenter, med en integrert faglig og sosial 

tilnærming.  

 

B. INKLUDERING I FAGMILJØET 

NSO mener at: 

- Alle studenter skal tildeles en faglig mentor ved studiestart. Dette skal være en 

vitenskapelig ansatt.  

- Institusjonene skal legge til rette for faglige og sosiale arenaer som skal skape 

kommunikasjon og diskusjon mellom faglig ansatte og studenter. 

- UHR skal samle inn erfaringer fra institusjoner som har hatt prosjekter med mentorordning, 

og på bakgrunn av dette utarbeide en veiledning til institusjoner som ønsker å starte opp 

mentorordninger, i samarbeid med NSO. 
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- Det skal være gjennomføres en forventningsavklaring mellom student og institusjon tidlig i 

studieløpet, der kravene en kan stille til hverandre blir løftet og diskutert 

 

C. TILBUD, STØTTETJENESTER OG TILRETTELEGGING 

NSO mener at: 

- Institusjonene skal ha gode tilbud for studenter med behov for tilrettelegging. 

o Studenter med behov for tilrettelegging skal kun trenge å søke om og dokumentere 

dette en gang i løpet av studietiden. 

o FSAT skal ha et registreringssystem for studenter med behov for tilrettelegging, der 

behovene registreres og gjøres tilgjengelig for institusjonene. 

o Det skal finnes egne informasjonsportaler om informasjon om tilrettelegging og 

støttetjenester. 

- Institusjonene skal tilby tjenester og kurs som har fokus på å gi studentene gode 

studievaner og lette deres møte med høyere utdanning, som en del av studiet. 

- Institusjonene skal ha tilretteleggingstjeneste med rådgivere som har faglig kompetanse på 

rådgivning, veiledning og tilrettelegging.  

- Når en student ber om tilrettelegging skal det på bakgrunn av en kartlegging fattes formelt 

vedtak på tilretteleggingstilbudet institusjonen tilbyr for studentens behov, og studenten skal 

ha anledning til å klage på dette vedtaket. 

 

D. STUDIELØPETS FAGLIGE INNHOLD  

NSO mener at: 

- Institusjonene skal utvikle gode utdanningsledere, og gi dem klare rammer for sitt arbeid. 

- Det skal etableres utvalg på studieprogramnivå for alle utdanninger for å kontinuerlig og 

systematisk drive kvalitetsforbedring av programmene. 

- NKR skal brukes aktivt i utviklingen av studieprogram og i utformingen av 

læringsutbyttebeskrivelser. 

- Det skal foreligge gode og realistiske emne- og programbeskrivelser for alle emner og 

program som tilbys ved utdanningsinstitusjonene. 

 

E. GODE RAMMER FOR VIDERE STUDIER 

NSO mener at: 

- Alle universiteter og høyskoler skal tilby karriereveiledning og sikre at studenter har tilgang 

til karrieresentre, enten selv eller gjennom studentsamskipnaden de er tilknyttet. 

- Alle institusjoner skal ha studieveiledningstilbud, og alle studenter skal få tilbud om en 

samtale med studieveileder minimum en gang per semester. 

- Det skal innføres en nasjonal brukerundersøkelse for karrieretjenestene ved universitetene 

og høyskolene. 

- Det skal utvikles et nasjonalt rammeverk for karriereveiledningen. 

- Det skal stilles krav om formell kompetanse på masternivå innen veiledning- og 

rådgivningsfeltet for alle karriereveiledere i høyere utdanning. 
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3. HØYT KVALIFISERTE FORSKERE OG UNDERVISERE 

A. UNIVERSITETS- OG HØYSKOLEPEDAGOGIKK 

NSO mener at: 

- Det skal forskriftsfestes krav til pedagogisk basiskompetanse. 

- Kunnskapsdepartementet skal finansiere et sekretariat for det nasjonale nettverket for 

universitets- og høyskolepedagogikk. 

- Det skal i stilles samme krav til pedagogisk basiskompetanse til ph.d.-stipendiater i 4-årige 

ph.d.-løp som til andre ansatte med undervisnings- eller veiledningsansvar. 

- Kunnskapsdepartementet skal nedsette en prosjektgruppe for å utforme hvilke krav som 

ligger til grunn for pedagogisk kompetanse. Representanter fra UHR og studenter skal sitte 

i denne prosjektgruppen. 

- Alle søkere til undervisningsstillinger skal ha en pedagogisk mappe for å dokumentere sin 

pedagogiske kompetanse. 

- Det må opprettes et nasjonalt system for pedagogisk merittering, slik at vitenskapelig 

ansatte får et insentiv for å utvikle sin egen undervisningskompetanse.  

- Undervisere som får status som merittert skal få en lønnsøkning på minst tre lønnstrinn, i 

tillegg til at instituttet med arbeidsgiveransvaret skal få en engangssum på 30.000 kroner. 

- Alle institusjoner skal opprette undervisningsgrupper bestående av vitenskapelige ansatte 

fra ulike fagmiljøer.  

- NOKUT skal gjennomføre fagfellevurdering av undervisning som en del av sitt arbeid med 

tilsyn og kvalitetsutvikling 

 

4. UNDERVISNINGSSITUASJONER 

A. VARIERTE LÆRINGS- OG UNDERVISNINGSFORMER 

NSO mener at: 

- Alle fagmiljøer skal kartlegge egne emner for å se hvilke undervisningsmetoder som 

brukes. Det er fakultetenes eller avdelingens øverste leder sitt ansvar å sikre at 

kartleggingen gjennomføres. 

- Det skal nedsettes et utvalg i UHR som forsker på, reflekterer over og formidler ulike 

undervisnings- og vurderingsmetoder. Utvalget skal være et underutvalg til 

Utdanningsutvalget, og skal ha minimum 20 prosent studentrepresentasjon. 

- Kunnskapsdepartementet er ansvarlige for å nedsette en prosjektgruppe som skal opprette 

en nettportal for forskningsbaserte undervisnings- og vurderingsmetoder. Portalen skal 

være tilgjengelige for alle som har behov for det.  

- Utdanningsinstitusjonen må sikre at den digitale kompetansen er god nok, og må ved 

behov tilby kurs for å heve kompetansenivået til studenter og ansatte. 

- Alle undervisere skal kurses og tilegne seg kompetanse på å utforme universelle 

studieprogram og undervisningsformer. 
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B. FAGLIG OPPFØLGING OG VEILEDNING 

NSO mener at: 

- Ved oppstart av et studium skal alle studenter få tildelt om en faglig mentor som skal bistå 

studenten med faglig oppfølging og veiledning. 

- § 3-9. Eksamen og sensur, i UH-loven skal revideres for å sikre at det gis automatiske 

begrunnelser på alle eksamenskrav, arbeidskrav og eksamener.  

- Alle institusjoner skal ha varslingssystemer for å forebygge kritikkverdige forhold. 

- Alle studenter skal ha lovfestet rett til et studentombud med juridisk kompetanse. 

- 10 prosent av den totale arbeidstiden til vitenskapelige ansatte skal øremerkes til veiledning 

av studenter. 

 

C. UNDERVISNINGSLOKALER 

NSO mener at: 

- Midlene som blir gitt til forvaltning, leie og oppussing av høyere utdanningsinstitusjoners 

bygningsmasse skal øremerkes over statsbudsjettet og ikke gå ut over institusjonenes 

handlingsrom. 

- Alle studenter skal ha tilgang på nødvendige spesialrom, og teknisk utstyr som brukes til 

undervisning må holde høy standard og være oppdatert. 

- Eduroam skal være tilgjengelig for studentene på sentrale områder i nærmeste bykjerne og 

på hele campus. Det er et statlig og kommunalt ansvar å sikre dette. 

- Ved institusjoner med sprengt lesesalskapasitet, skal det tilbys alternative lesesaler i 

belastede perioder.  

- Kunnskapsdepartementet skal kreve at når det bevilges penger til nybygg eller til 

rehabilitering av gjeldende bygningsmasse, skal undervisningslokalene tilpasses ulike 

undervisningsformer og metoder. 

- Kunnskapsdepartementet er i samråd med Statsbygg ansvarlige for at bygningsmassen til 

de offentlige institusjonene tilrettelegger for best mulig læring. Kunnskapsdepartementet 

skal sørge for at de selvforvaltende institusjonene følger de samme kravene. 

- Institusjonene skal etablere nye læringsrom som muliggjør og stimulerer til interaktiv læring 

mellom studenter og med underviser. 

 

5. EKSAMEN OG VURDERING 

A. VARIASJON OG VURDERING FOR LÆRING 

NSO mener at: 

- Alle emner skal ha minst to ulike karaktergivende vurderinger.  

- Alle studenter skal få mulighet til å skrive bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med 

arbeidslivet.  

- Kunnskapsdepartementet er ansvarlige for å nedsette en prosjektgruppe som skal opprette 

en database for undervisnings- og vurderingsmetoder. 

- Det skal lovfestes i UH-loven at studenter har krav på en skriftlig og automatisk 

begrunnelse på alle vurderingssituasjoner. 
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- Lovverket skal styrkes gjennom UH-loven eller tilhørende forskrifter, for å sikre vurdering for 

læring i høyere utdanning.  

- Nasjonale deleksamener skal kun benyttes i rammeplanstyrte utdanninger.  

- Resultater fra nasjonale deleksamener skal ikke føres på vitnemålet. 

- Læringsutbyttebeskrivelene skal redegjøre for og begrunne hvilke metoder som tas i bruk i 

undervisning og vurdering. Metodene skal være forskningsbaserte.  

 

B. RAMMEFAKTORER FOR VURDERING 

NSO mener at: 

- Nasjonale retningslinjer skal avgjøre nivået på de ulike karakterene i karakterskala fra A-F. 

- Praksisperioder skal bli vurdert som bestått/ikke bestått. 

- UHR sine retningslinjer for karaktersetting skal implementeres i institusjonenes 

styringsdokumenter. 

- Universitets- og høyskoleloven må sikre at også bedømmelse av kandidatenes arbeid i 

lavere grad gjøres av to sensorer, der minst én er ekstern. 

- Det skal lovfestes at sensorveiledninger skal foreligge i alle emner. 

- Alle studenter skal få en kvalitativ, automatisk og digital begrunnelse og tilbakemelding når 

de blir vurdert for sine prestasjoner. 

- Lovverket rundt klage på muntlig og praktisk eksamen må styrkes. Etterprøvbarhet og 

klaging på muntlig eksamen kan sikres ved hjelp av film eller lydopptak under 

eksaminering. 

- Kunnskapsdepartementet skal sammen med UHR utarbeide et helhetlig nasjonalt 

eksamensreglement som tar for seg alle tidsfrister og krav til både studenter og 

utdanningsinstitusjonen før, under og etter eksamen 

 

6. FORSKNING OG UTVIKLING I UTDANNINGENE 

A. FORSKNINGSBASERT UTDANNING 

NSO mener at: 

- KD skal sette i gang et arbeid med å definere forskningsbasert utdanning, og legge klare 

forventninger til hva som må være på plass for at utdanningen tilfredsstiller kravet om 

forskningsbasert utdanning i UH-loven. 

- Alle studenter skal tilbys innføringskurs i forskningsforståelse. 

- Alle norske høyere utdanningsinstitusjoner skal ha publiseringsfond for Open Access 

publisering. 

 

B. STUDENTAKTIV FORSKNING 

NSO mener at: 

- Det skal kreves studentinvolvering i prosjekter med tildeling fra NFR, samt for tildeling av 

SFF til utdanningsinstitusjoner og universitetssykehus. 
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- For å gi muligheter til spesielt motiverte studenter, skal det finnes en sentral søknadsbasert 

finansieringsordning som gir støtte til å ansette laveregradsstudenter på deltid i 

forskningsprosjekter, administrert av NFR. 

- UHR skal samle inn informasjon fra sine medlemsinstitusjoner om gode måter å involvere 

studenter i forskning, og spre dette gjennom en informasjonsside. 

- Alle ansatte i fast vitenskapelig stilling skal få opplæring i FoU basert undervisning, med 

spesielt fokus på studentaktiv forskning og hvordan involvere studenter, også på lavere 

grads nivå, i forskning.  

- Universiteter og høyskoler skal ha egne forskerlinjer som en del av sitt utdanningstilbud 

- Institusjonene skal sette kvantitative mål for omfanget av studentaktiv forskning. 

- Det skal gis økonomisk støtte til studentinitiert forsknings- og utviklingsarbeid gjennom en 

lokal søknadsbasert finansieringsordning 

- Institusjonen skal ha ordninger som belønner fagmiljø og institutter som er gode på å 

involvere studenter i forskningsprosjekter. 

- UHR skal sette i gang arbeidet med å starte opp et vitenskapelig tidsskrift for 

studentpubliseringer 

 

C. INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP 

NSO mener at: 

- Institusjonene skal tilby kurs i hvordan man driver innovasjon og entreprenørskap, og 

hvordan dette kan integreres i ordinære studieløp, til alle programansvarlige ved 

institusjonen 

- Alle studieløp skal inkludere minimum ett tverrfaglig emne, der studenter fra ulike 

fagområder settes sammen. Emnene skal ha et spesielt fokus på studenters utvikling av 

innovasjonskompetanse.  

- Institusjonene skal aktivt benytte gjesteforelesere fra næringslivet med innovasjon- og 

entreprenørskapserfaring i alle emner 

- Institusjonene skal legge til rette for at studenter kan skrive bachelor- og masteroppgaver i 

samarbeid med næringslivet 

- Utdanningsinstitusjonene skal tilby emner innenfor innovasjon og entreprenørskap i høyere 

utdanning. Slike emner skal være tilgjengelig for alle studenter 

- Utdanningsinstitusjonene skal i samarbeid med arbeidslivet legge til rette for 

studentinkubatorer. 

- Det skal finnes nasjonale støtteordninger for studententreprenørskap, rettet mot studenter 

på alle utdanningsnivå.  

- NFR skal legge vekt på studentinvolvering i tildelinger av SFIer der utdanningsinstitusjoner 

er vertskap.  

- Alle utdanningsinstitusjoner skal ha sentre for innovasjon og entreprenørskap, som skal 

drive informasjonsarbeid og rådgivning rettet mot studenter som potensielt ønsker å følge 

en idé. 
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7. RELEVANS, TVERRFAGLIGHET OG INTERNASJONALISERING 

A. PRAKSIS 

NSO mener at: 

- Utplasseringspraksis skal være en del av alle studietilbud, og det skal være institusjonenes 

ansvar å kvalitetssikre. 

- Offentlig og privat arbeids- og næringsliv skal tilby praksisplasser til institusjonene. 

- Det skal være mulig å ta et praksisopphold i utlandet. Dette gjelder både utdanninger med 

praksis som en valgfri del, men også utdanninger der praksis er obligatorisk. 

- Kunnskapsdepartementet skal i samarbeid med UHR utarbeide retningslinjer for 

praksisveiledere.  

- Alle som veileder studenter i praksis, uavhengig av om praksisperioden er frivillig eller 

obligatorisk, skal ha formell veilederkompetanse. 

- Kun fagpersonell med relevant erfaring fra praksisfeltet over minst tre år skal brukes som 

veiledere. 

- Alle fakulteter/avdelinger på en utdanningsinstitusjon skal ha egne praksisutvalg for å 

stadig forbedre praksis. 

- Det skal utarbeides forpliktende praksisavtaler til hver enkel praksis. Denne skal 

underskrives av utdanningsinstitusjon, praksisfelt og student. 

- KD må se på formålet med RSA. RSA skal ikke være topptunge ledelsesorganer, men 

organer som binder arbeids- og næringsliv sammen med akademia. 

 

B. ARBEIDSLIVSRELEVANS 

NSO mener at: 

- Samtlige studenter skal få muligheten til å skrive bachelor- og masteroppgaver i samarbeid 

med arbeidslivet. 

- Vitenskapelige ansatte skal få tilbud om å hospitere i relevant arbeidsliv. Dette er spesielt 

viktig i de utdanningene der praksis er en obligatorisk del. 

- Institusjonene skal legge til rette for karrieredager på tvers av ulike studieretninger. 

- Kunnskapsdepartementet må avklare hvilken funksjon, sammensetning og mandat RSA-

ene skal ha. 

- Det skal opprettes fagspesifikke samarbeidsråd som skal styrke fagmiljøenes tilknytning til 

relevant arbeids- og næringsliv. 

- Arbeidslivsrelevans skal være en del av alle emneevalueringer, og det skal være 

obligatorisk for emneansvarlig å gjennomføre evalueringer hvert semester emnet tilbys. 

- Det skal hentes inn eksterne gjesteundervisere fra relevante bedrifter og organisasjoner i 

alle emner.  

- Alle institusjoner skal opprette alumninettverk for sine utdannede kandidater. 

 

C. TVERRFAGLIGHET OG SAMHANDLING  

NSO mener at: 

- Det skal finnes tverrfaglige emner på alle institusjoner, og det skal etterstrebes at samtlige 

studieprogrammer skal ha minst ett tverrfaglig emne. 
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- Alle studier skal inneholde et tverrfaglig prosjekt hvor studenter møtes på tvers av fagmiljø 

for å løse aktuelle problemstillinger. Arbeids- og næringsliv bør inkluderes i slike prosjekter. 

- Det skal opprettes flere samarbeidsgrader på tvers av institusjonene. 

 

D. INTERNASJONALISERING 

NSO mener at: 

- Norske institusjoner skal utvikle minst et emne i alle bachelor- og masterutdanninger som 

skal gjennomføres på engelsk. 

- Internasjonale studenter i Norge skal inkluderes i det sosiale og faglige miljøet og 

fellesskapet fra første dag. 

- Institusjonene skal legge forholdene til rette for at alle studenter skal kunne organisere seg i 

idrettslag, fritidsaktiviteter og organisasjoner.  

- Internasjonale studenter skal ha de samme mulighetene og rettighetene som norske 

studenter til å representere studentmassen i råd, styrer og utvalg. 

- I de råd, styrene og utvalgene som gjennomføres på norsk, skal internasjonale studenter få 

tilgang på tolk. 

- Det skal settes et nasjonalt mål om at minimum 20 prosent av alle bachelor- og 

mastergrader gjennomføres på engelsk. 

 

E. MOBILITET  

NSO mener at: 

- Alle institusjoner skal ha et mål om at minst 30 prosent av deres studenter skal ha et 

utvekslingsopphold i løpet av graden deres. 

- Det skal være krav om minst en godkjent utvekslingsavtale for å få akkreditert et 

studieprogram. 

- Institusjonene skal legge til rette for at alle vitenskapelige kan reise på lengre 

utenlandsopphold minimum hvert femte år. 

- Institusjonene skal sikre gode rammevilkår for organisasjoner på deres institusjon som 

arbeider med å fremme sosial integrering av internasjonale studenter.  

- Gratisprinsippet skal være universelt, og Norge og SIU skal fronte gratisprinsippet i sine 

utdanningssamarbeid med andre land. 

- Alle universiteter og høyskoler skal tilby gratis norskkurs til alle internasjonale studenter og 

ansatte. 

- Institusjonene skal legge til rette for å skape nettverk mellom inn- og utreisende studenter 

som kan drive informasjonsutveksling og informasjonsspredning på sine institusjoner 

- Studenter og vitenskapelige ansatte skal i så stor grad det er mulig dra sammen på 

forsknings- og studieutveksling. 

 

F. FELLESGRADER 

NSO mener at: 

- Fellesgrader skal ikke opprettes for å markedsføre egen institusjon nasjonalt eller 

internasjonalt. 
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- Der det oppdages at en fellesgrad kun er etablert for internasjonal posisjonering, skal 

NOKUT føre tilsyn med studiet. 

- Alle fellesgrader skal tilfredsstille NOKUTs krav til akkreditering. 

- Det skal ikke tas skolepenger for norske studenter i fellesgrader, og heller ikke for 

internasjonale studenter for den delen av graden som tas Norge. 

- Opptak til fellesgrader skal skje gjennom Samordna opptak. 

 

8. FREMRAGENDE MILJØER OG SATSINGER 

A. SENTERORDNINGER 

NSO mener at: 

- NOKUT skal gjennomføre utlysningsrunder i SFU-ordningen hvert andre år. 

- Ved hver tildelingsrunde skal det legges opp til tildeling til fire-åtte nye sentre. 

- Sentrene skal ha mulighet til å søke om opptil 16 millioner kroner, og alle sentre skal ha en 

minimumfinansiering på 6 millioner årlig. 

- NOKUT skal gis nødvendige midler for å kunne heve deres kapasitet som tildelingsorgan.  
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