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(Regjeringen Solberg)

1 Læring for et arbeidsliv i rask endring
Verden har blitt stadig mer sammenvevet gjennom raskere og friere flyt av varer, tjenester, informasjon, mennesker, dyr og mikrober. I 2020 ble det
tydelig for alle at et nys på et marked i Wuhan kan
vokse til en storm med kraft til å rasere børser,
stenge nasjonale grenser og sende studenter, forskere og undervisere over på digitale plattformer i
et omfang ingen kunne forestilt seg i 2019.
Da arbeidet med denne stortingsmeldingen ble
påbegynt våren 2019 var utgangspunktet at utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet måtte samarbeide tettere for å ruste samfunnet for en omstilling
som vi visste måtte komme. Globale megatrender,
slik som demografiske endringer, digitalisering og
klima- og miljøtruslene gjør at vi – som alle andre
land – står overfor utfordringer som krever omstilling av samfunnet. Utbruddet av covid-19 medførte
de mest inngripende tiltak Norge har opplevd i
fredstid og behovet for omstilling ble akutt.
Denne meldingen er en oppfordring til universitets- og høyskolesektoren og arbeidslivet om å
samarbeide mer og bedre enn de gjør i dag, for å
øke relevansen i utdanningene og sette studen-

tene bedre i stand til å møte et samfunn og
arbeidsliv i omstilling og endring.
Universiteter og høyskoler har et viktig samfunnsoppdrag i å utdanne kandidater som møter
arbeidslivets kompetansebehov. Arbeidslivet
endrer seg imidlertid fortløpende. I en tid preget
av større og enda raskere omstillinger enn tidligere, må utdanningene utformes for å møte både
dagens kompetansebehov og nye behov som samfunnsmessige og teknologiske endringer, endringer i næringsstrukturer eller akutte inngripende hendelser fører med seg.
Regjeringen har som mål å finne en god balanse
mellom utdanningsløp som møter arbeidslivets
behov her og nå, og utdanningsløp som forbereder
kandidatene på fremtidige jobber – inkludert jobber som ennå ikke finnes, og som dermed foreløpig
har ukjente kompetansebehov. Dagens studenter
er morgendagens kolleger, arbeidsgivere og skapere av arbeidsplasser, og skal gjøres i stand til å
delta i, og bidra til å utvikle, fremtidens arbeidsliv.
Et bredere og mer systematisk samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv er en forutset-
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ning for å styrke utdanningenes arbeidslivsrelevans. Samtalen og samhandlingen mellom universitetene, høyskolene og arbeidslivet må videreutvikles. Den akademiske friheten, institusjonenes autonomi og dannelsesperspektivet ligger
fast. Dette er grunnprinsipper som garanterer
kvaliteten i den forskningsbaserte utdanningen.
Denne meldingen dreier seg om arbeidslivsrelevans, som er ett av universitetene og høyskolenes samfunnsoppdrag. De har også viktige
samfunnsansvar som ikke primært er knyttet til
utdanningens betydning for arbeidslivet. Dette
omfatter goder både for samfunnet og individet, så
som en opplyst offentlighet og et godt og interessant liv for den enkelte basert på erkjennelse,
kunnskapsglede og evne til kritisk tenkning.
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Behovet for omstilling stiller nye
krav til samarbeid

Vi kan ikke unnslippe megatrender eller pandemier, men vi kan påvirke hvordan vi håndterer
dem. De store samfunnsutfordringene kan ikke
løses av én sektor alene. Skal vi lykkes med
omstillingene som vi står overfor, må arbeidslivet
og høyere utdanning spille sammen. Vår evne til
omstilling, innovasjon og samhandling vil avgjøre
hvordan vi evner å videreutvikle samfunnet. Et
tett samspill mellom høyere utdanning og arbeidsliv er del av den beredskapen samfunnet må ha på
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Figur 1.1 FNs bærekraftsmål
Kilde: www.regjeringen.no
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plass både for å møte utfordringer vi står overfor
her og nå, og for å skape den fremtiden vi ønsker.
Digitaliseringen er én av de viktigste driverne
bak strukturelle endringer i arbeidsliv og samfunn. Det stilles i økende grad krav om digital
kompetanse og digitale ferdigheter i de fleste
yrker. Mer kontakt og samhandling på tvers av
ulike sektorer er også en forutsetning for å møte
store samfunnsutfordringer knyttet til det grønne
skiftet og demografisk utvikling, og for å nå FNs
bærekraftsmål innen 2030. Bærekraftsmålene
bidrar blant annet til at de fleste næringer og virksomheter vil trenge mer kompetanse om klima og
miljø. I tillegg blir tverrfaglige perspektiver viktigere for å forstå komplekse utfordringer og finne
gode tiltak og løsninger.
Et konkurransedyktig og verdiskapende
arbeidsliv er avhengig av å ha tilgang på kompetent
arbeidskraft og av å kontinuerlig kunne vedlikeholde og utvikle de ansattes kompetanse. Raskere
endringshastighet, kontinuerlig behov for forbedringer, digitalisering, ny teknologi og krav til mer
klima- og miljøvennlige løsninger skaper økte
behov for oppdatert kunnskap på alle nivåer på
arbeidsplassene. Et tettere samarbeid mellom universiteter, høyskoler og virksomheter i offentlig,
privat og frivillig sektor er den nye normalen.
Universiteter og høyskoler innhenter, utvikler
og tilgjengeliggjør kunnskap og kompetanse og
tilbyr i så måte et kollektivt gode til både arbeidsog samfunnsliv. Det er imidlertid ingen selvfølge
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at studentenes ønsker vil være helt samstemte
med de opplevde behovene i enkeltbransjer og
-sektorer. Utdanningsinstitusjonene skal balansere flere hensyn.
Et bredt anlagt samarbeid som inkluderer
flere nivå og virksomhetsområder, øker rommet
for samskaping, innovasjon og entreprenørskap
(se figur 2.1).
Regjeringen ønsker derfor å tilrettelegge for
et bredere og mer systematisk samarbeid mellom høyskoler og universiteter og virksomheter i
ulike sektorer for å styrke arbeidslivsrelevansen
i høyere utdanning. Studentene må forberedes
bedre på et arbeidsliv i endring, og arbeidslivet
må få tilgang til relevant kompetanse som bidrar
til utvikling og omstilling. Dette handler både om
hva studentene skal lære, og hvordan de skal
lære det. Det handler også om hva arbeidsgivere
kan forvente av nyutdannede kandidater, og hva
arbeidslivet selv kan eller bør bidra med både
under studiene og etterpå.
En tettere kobling mellom universiteter og
høyskoler og arbeidslivet kan gi institusjonene
informasjon om og forståelse for hva arbeidslivet
etterspør, og virksomhetene kan få tilgang til kompetanse de i utgangspunktet ikke vet at de kan ha
nytte av. Et arbeidsliv som kun får dekket de
behovene de kjenner til her og nå, vil være konserverende og gå glipp av muligheter til utvikling
og omstilling. Utdanningsinstitusjoner kan i tillegg bidra til å skape nye næringer ved å legge et
grunnlag for innovasjon og entreprenørskap.
Det er viktig at utdanningene gir fremtidens
arbeidstakere fagspesifikke kunnskaper knyttet til
teoriforståelse, fakta, begreper, prinsipper og prosedyrer innenfor ulike fag, yrker og profesjoner. I
tillegg må alle studieprogrammer gi kandidatene
generiske ferdigheter som setter dem i stand til å
utvikle seg gjennom hele yrkeslivet.1 Dette er
nøkkelferdigheter som går på tvers av ulike fag og
utdanninger, som skriftlig og muntlig formuleringsevne, grunnleggende digital kompetanse,
evne til samarbeid, problemløsning, selvstendighet og ansvar. Inn under de generiske ferdighetene faller i tillegg evne til selvstendig refleksjon og kritisk tenkning, evne til omstilling, innovasjon og entreprenørskap, men også evne til å
forstå og tilpasse seg usikkerhet og risiko. Denne
typen ferdigheter gjør kandidatene i stand til å
takle endringer i arbeidslivet og blir i økende grad
etterspurt av arbeidsgivere.2
1
2
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Også kalt «ferdigheter for det 21. århundre» (21st Century
Skills), jf. Fadel og Trilling (2009) og Fadel (2012)
World Economic Forum (2020)

Top 10 skills
of 2025
Analytical thinking and innovation
Active learning and learning strategies
Complex problem-solving
Critical thinking and analysis
Creativity, originality and initiative
Leadership and social influence
Technology use, monitoring and control
Technology design and programming
Resilience, stress tolerance and flexibility
Reasoning, problem-solving and ideation

Type of skill
Problem-solving
Self-management
Working with people
Technology use and
development

Figur 1.2 Hvilke ferdigheter etterspørres av
arbeidsgivere?
Kilde: World Economic Forum (2020)

I en omskiftelig verden er evnen til å være
med på å utvikle nye løsninger og ta disse i bruk
på en fornuftig måte en viktig kjernekompetanse
for studenter på vei ut i arbeidslivet. Blant annet
krever bruk og utvikling av ny teknologi og tilpasninger til det grønne skiftet nye tilnærminger til
kunnskap og læring. Regjeringen har derfor satt
som mål å øke og integrere innovasjons- og entreprenørskapskompetanse i hele utdanningsløpet. Å
legge til rette for mer innovasjon og entreprenørskap i høyere utdanning står her sentralt.3
Økt innovasjons- og entreprenørkompetanse
er en forutsetning for å finne gode løsninger på
både gamle og nye problemer, og kan bidra til økt
samlet verdiskaping. Disse ferdighetene er også
avgjørende for tilgang på og bruk av effektive løsninger som bidrar å utvikle et mer bærekraftig
samfunn.
3

Granavolden-plattformen (2019)
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Være lagspiller
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Lære av andre
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Identifisere og endre praksis
som ikke lengre er
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Megle og bygge bro

Kjennetegn (ferdigheter, tankesett og praksis) som fremmer innovasjon

Figur 1.3 Ferdigheter, tankesett og praksis som fremmer innovasjon
Kilde: Meld. St. 30 (2019–2020)

Kompetansebehovsutvalget (KBU) viser til at
analytiske ferdigheter, evne til samarbeid, tilpasning og problemløsning samt fagspesifikke og
mellommenneskelige ferdigheter vektlegges som
omtrent like viktige av arbeidslivets parter og høyere utdanningsinstitusjoner, men peker også på
variasjoner mellom de to gruppene. Arbeidslivets
parter legger større vekt på entreprenørskapsferdigheter, initiativ, digitale ferdigheter, kreativitet og stå-på-vilje, mens utdanningsinstitusjonene
legger betydelig mer vekt på kritisk tenkning.4
I løpet av de neste ti årene vil en halv million
nye kandidater ha fullført sin grunnutdanning ved
norske universiteter og høyskoler. I tillegg vil
endringer i arbeidslivet og krav til omstilling føre
til at flere som har tatt en utdanning i ung alder,
vender tilbake til et lærested på nytt – enten for å
4

NOU 2019: 2

fornye kompetansen eller for å ta en helt ny utdanning. Utdanningene de får, skal gjøre samtlige i
stand til å delta i og utvikle fremtidens arbeidsliv
og skape verdier for samfunnet som helhet.
At studentene skal utvikle innovasjons- og
entreprenørskapskompetanse, betyr ikke at alle
skal starte egen bedrift. Det er imidlertid et mål at
alle som uteksamineres, skal ha kunnskaper og
holdninger som gjør dem i stand til å være med på
å utvikle seg selv, sitt arbeidssted og/eller starte
egne virksomheter.
Regjeringen forventer at høyere utdanning
bidrar til å utvikle disse ferdighetene hos studentene. For å få til dette, må kandidatene gis mulighet
til å samhandle med relevante miljøer også utenfor
utdanningssektoren. Her kan arbeidslivet være en
ressurs som universiteter og høyskoler kan utnytte
enda bedre gjennom ulike former for samarbeidsaktiviteter. Studentene må møte reelle utfordringer

2020–2021
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Boks 1.1 Innovasjon og entreprenørskap i helseutdanningene
studentene delta i frivillige kurs for å få denne
Helse- og omsorgssektoren står foran en betydekompetansen. Andre steder kan studentene for
lig teknologisk og digital omstilling. I denne proeksempel være med i prosjekter i helseklynger,
sessen er nærhet til faglige nettverk på lærestesom gir verdifull erfaring for den enkelte.
dene viktig, også for å integrere teknologi, innovasjon og entreprenørskap bedre i de helsefagRapporten konkluderer med at det er behov
lige utdanningene. Mer og bedre samarbeid
for en bedre felles forståelse av hvilken plass
mellom helse- og omsorgssektoren og utdanninteknologi, innovasjon og entreprenørskap skal
ha i helsefagutdanningene. En mer systematisk
gene er derfor avgjørende for å skape utdantilnærming til dette er avgjørende for å sikre
ningstilbud og et helsevesen som møter fremNorge nødvendig kompetanse til å gjennomføre
tidens behov.
den kommende omstillingen av helse- og
En rapport fra 2020 viser at teknologi, innoomsorgsektoren.
vasjon og entreprenørskap i varierende grad er
en del av det obligatoriske innholdet i de helseKilde: Olsen og Henjum (2020)
faglige utdanningene. Ved noen læresteder kan

og være en del av innovative økosystemer som er
dominert av gode fagmiljøer og ulike typer virksomheter i offentlig, privat og frivillig sektor.
Samarbeid om høyere utdanning gir gevinst
for alle parter. Både utdanningsinstitusjoner og
arbeidsliv må derfor være innstilt på å bidra.
Regjeringen forventer at institusjonene med
utgangspunkt i egne planer og strategier vurderer
hvem som kan være relevante partnere i arbeidslivet, hvilke samarbeidsaktiviteter som kan være
aktuelle, og hvordan det er mest formålstjenlig å
etablere og følge opp relasjoner som kan bidra til
å styrke utdanningenes arbeidslivsrelevans. Samtidig er det viktig at arbeidslivets aktører ser
hvilken rolle de selv kan spille for å bidra til å
utvikle den kompetansen de trenger og vil etterspørre, både nå og i fremtiden.

1.2

Hva er problemet?

For Norges del har normaltilstanden de siste
årene vært lav arbeidsledighet. De aller fleste
med høyere utdanning får relevant jobb, og
arbeidsgiverne er i det store og hele tilfredse med
kandidatenes kompetanse.5 Dette bekreftes av
OECD, som i 2018 gjennomførte en undersøkelse
av norsk høyere utdanning som så på arbeidslivsrelevans og hvordan kandidatene klarer seg på
arbeidsmarkedet.6 I rapporten får norsk høyere
5
6

Børing m.fl. (2016), Høgestøl og Bjørnebekk (2018), Støren og Nesje (2018), Støren (2019) og Støren m.fl. (2019)
OECD (2018)

utdanning jevnt over gode skussmål. Også
Kompetansebehovsutvalget (KBU) slår fast at
kandidater fra høyere utdanning som regel får
gode og relevante jobber, og at kandidatene i stor
grad svarer til virksomhetenes forventninger.7
OECD påpeker imidlertid i samme rapport at
norsk høyere utdanning har for svak tilknytning
til arbeidsmarkedet, og at studentene i for liten
grad tilbys praksis. I rapporten vises det blant
annet til at samarbeidet mellom de høyere utdanningsinstitusjonene og partene i arbeidslivet er
mindre utviklet i Norge enn i for eksempel
Finland, Sverige og Danmark, blant annet når det
gjelder utforming av studieprogrammer. Dette
kan slå uheldig ut på arbeidet for økt kvalitet og
relevans i utdanningene. Det er også en sammenheng mellom studiegjennomføring og studentenes opplevelse av at utdanningen er relevant.
OECD anbefaler mer samarbeid på tvers av sektorene og at det tydeliggjøres hvordan studieprogrammene forbereder studentene på arbeidslivet.
Rapporten peker også på at det bør tilbys mer
praksis i humanistiske fag, og at det offentlige i
større grad enn i dag bør tilby praksismuligheter.
For at studentene skal gjøre rasjonelle valg og
være offensive når de søker jobb, må de også få
bedre informasjon om arbeidsmarkedet.
Kandidatundersøkelsene til Nordisk institutt
for studier av innovasjon, forskning og utdanning
(NIFU) bekrefter inntrykket av at nyutdannede
raskt kommer i arbeid. Det fremgår imidlertid at
kandidater fra disiplinfagene, og særlig realistene
7

NOU 2020: 2
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Boks 1.2 Eksempler fra andre land
For humanistiske fag inngår institusjonene for
Følgende eksempler illustrerer variasjonen i tileksempel samarbeidsavtaler med forlag, museer
nærming til arbeidslivsrelevans i høyere utdanog andre kulturinstitusjoner, mens samfunnsning i utvalgte land:
vitenskapelige utdanninger kan ha avtaler med
offentlige etater eller ulike virksomheter i innTyskland: Duale utdanningsløp i samarbeid med
og utland. Blant studentene anses praksis som
arbeidslivet.
et springbrett til en videre karriere. ArbeidsHøyere utdanning i Tyskland har en tydelig
livets medvirkning handler både om å bidra til
todeling mellom en teoretisk orientert utdanbedre og mer relevant utdanning av fremtidige
arbeidstakere og om rekruttering av fremtidige
ning ved universitetene og en mer praktisk orimedarbeidere.
entert profesjons- og arbeidslivsrettet utdanning, kjent som «duale studier». Duale studier
med integrert yrkesopplæring går ut på at stuCanada: The Business and Higher Education
dentene tar en bachelor samtidig som de får
Roundtable.
opplæring hos en partnervirksomhet, der de
jobber som ansatt under opplæring. Modellen
Rundebordet fungerer som et knutepunkt for
forutsetter tett samarbeid mellom utdanningstverrsektorielt samarbeid om ulike former for
praksis- eller arbeidsbasert læring (Work Inteinstitusjonene og virksomheter, med god integrering av teoretiske og praktiske komponenter.
grated Learning). Deltakerne representerer
Nærheten til arbeidslivet kommer også til
fremtredende institusjoner for høyere utdanning
uttrykk ved at de som underviser i slike studier,
og høyere yrkesfaglig utdanning og noen av lanhar bakgrunn fra arbeidsliv i tillegg til akadedets største selskaper i privat sektor. Målet med
rundebordet er å bygge nettverk og kunnskap
miske kvalifikasjoner.
for å fremme innovative praksis, blant annet
gjennom et partnerskapsprogram med mål om å
Storbritannia: Foundation Degrees og Degree
gi alle studentene mulighet til å ta del i praksisapprenticeships.
eller arbeidsbasert læring i løpet av studiene.
For å styrke koblingen mellom høyere utdanning
Kilde: Diku (2020a)
og arbeidsliv har Storbritannia de siste tiårene
introdusert nye gradstyper. Først kom «foundation degree»-programmer, to-årige programmer
Danmark – Praksis i egen virksomhet
som kombinerer studier med praksis og læring
på arbeidsplassen, og som kan føre videre inn i
Ved Syddansk Universitet (SDU) i Kolding er
høyere utdanning. Senere har «degree apprenpraksis en integrert del av bachelorprogrammet
Entreprenørskap og Innovation. Studentene har
ticeships» blitt introdusert. Dette er tilbud som
selv ansvar for å finne en egnet virksomhet, hvor
fører frem til en grad på bachelor- eller masterde tilbringer en fast dag i uken fra andre til
gradsnivå, og hvor studentene kombinerer lønfemte semester. I denne perioden skriver de
net arbeid og utdanning. Hovedtyngden av oppflere oppgaver som kobler teori med erfaringer
læringen foregår gjennom arbeid i en virksomhet, mens opplæring ved utdanningsinstitufra praksisoppholdet. Flere studenter skriver
også sin bacheloroppgave i samarbeid med virksjonen gis i konsentrerte bolker. Finansieringen
er et offentlig-privat samarbeid.
somheten. I forbindelse med at Kolding i 2017
etablerte inkubator/oppstartsmiljøet Pakhuset
ble modellen utvidet til å gjelde også praksisoppNederland: Disiplinfag med obligatorisk praksis.
hold ved egen virksomhet. Koblingen til PakI Nederland er praksisopphold utbredt og innhuset sikrer at studenter som gjennomfører
praksis i egen virksomhet er del av et større
går som et fast element i om lag 40 prosent av
start up-miljø.
universitetsstudiene, inkludert disiplinfag. Praksisopphold er studiepoenggivende og kan variKilde: Oxford Research (2020)
ere mye i både mål, form, innhold og varighet.
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og humanistene, har relativt høy ledighet et halvt
år etter eksamen. Humanister arbeider også mer
ufrivillig deltid eller i stillinger der de ikke får
brukt kompetansen sin enn andre kandidater.8
Også KBU understreker at selv om de fleste i
dag får relevant jobb etter studiene, finnes det en
del trekk ved norsk høyere utdanning som vekker
bekymring.9 Blant annet viser utvalget til at kvaliteten på praksisen som studentene tilbys, i mange tilfeller er varierende og tilfeldig. Videre påpekes det
at et mer sammensatt arbeidsmarked og økende
behov for tverrfaglighet gir behov for større fleksibilitet i høyere utdanning. KBU legger i tillegg vekt
på at endringer i arbeids- og samfunnslivet forsterker behovet for etter- og videreutdanning.
Denne stortingsmeldingen handler om alle former for samarbeid mellom akademia og arbeidsliv
som kan bidra til å styrke studentenes tilknytning
til arbeidslivet i løpet av studiene. Regjeringen har
blant annet som mål at flere studenter får relevant
praksis i løpet studiene.10 Dette innebærer at studentene for en periode er utplassert i en virksomhet som et ledd i utdanningen. Samtidig kan økt
arbeidslivsrelevans sikres på mange andre måter.
Universiteter og høyskoler kan for eksempel samarbeide med arbeidslivet om å utvikle studieprogrammer og undervisningsopplegg.
Det er viktig at institusjonene vurderer alle
mulige samarbeidsaktiviteter som kan bidra til å
øke studentenes tilknytning til arbeidslivet i løpet
av studiene. Hvilke aktiviteter og læringsformer
som kan bidra til økt arbeidslivsrelevans i den
enkelte utdanning, må vurderes ut fra fagets eller
studieprogrammets egenart.
Potensialet for økt samarbeid på tvers av sektorene blir tydelig når Norge sammenlignes med
land vi ellers liker å måle oss mot, inkludert våre
nordiske naboland. En undersøkelse fra 2018 tar
for seg samarbeid mellom høyere utdanning og
arbeidsliv i en rekke europeiske land, inkludert
grad av tilrettelegging, motivasjon, drivkrefter,
insentiver og barrierer for denne type samarbeid.11
Undersøkelsen viser at Norge jevnt over kommer
svakere ut enn mange sammenlignbare land. Det
fremgår at praksisopphold for studenter jevnt over
er den klart vanligste formen for samarbeidsaktivitet mellom utdanning og arbeidsliv, men at
det også foregår mye samarbeid knyttet til andre
aktiviteter, for eksempel studentoppgaver, utvikling
av felles studietilbud, undervisningssamarbeid
8
9
10
11

Nesje m.fl. (2020)
NOU 2019: 2 og NOU 2020: 2
Granavolden-plattformen (2019)
Davey m.fl. (2018)
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eller ulike former for gjensidig hospitering. Samtidig er det betydelig variasjon mellom landene i
hvor utviklet samarbeidet er og hvordan det legges
opp. Blant annet er praksis som læringsarena
mindre utviklet i Norge. Når det gjelder deltakelse i
Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring,
ungdom og idrett, er norske institusjoners deltakelse i de delene av programmet som stiller krav
om samarbeid med andre sektorer, lavere enn i
andre deler av programmet.
Regjeringen mener det er avgjørende at også
norske aktører bruker hele viften av mulige samarbeidsaktiviteter mer systematisk i årene som
kommer. Hvis vi skal lykkes med ambisjonen om
gi studentene en tydeligere tiknytning til arbeidslivet i løpet av studiene, må både utdanningsinstitusjoner og virksomheter i ulike sektorer være
innstilt på å utvikle samarbeid langs flere spor.
Strukturelle forhold kan være en forklaring på
at Norge skårer lavt når det gjelder denne type
samarbeid. I land med store kunnskapsintensive
teknologiske bedrifter, som for eksempel Tyskland og Nederland, er disse viktige drivere for
samarbeidet mellom arbeidslivet og utdanningsog forskningsinstitusjoner. For land som Norge,
som har mange små og mellomstore bedrifter, der
innovasjonskulturen er mer inkrementell enn
forskningsbasert, kan det være mer krevende å få
til et tilsvarende systematisk og langsiktig samarbeid. Rapporten indikerer imidlertid at også
manglende tradisjoner og kultur for samarbeid på
tvers av sektorene kan spille inn.
Da arbeidet med denne stortingsmeldingen
ble satt i gang, var utgangspunktet følgende
utfordringer:
– Arbeidsmarkedet er i omstilling, og kompetansebehovene endrer seg. Gapet mellom hva
studentene lærer og hvordan de lærer og
behovene i fremtidens arbeidsliv må ikke bli
for stort.
– Overgangen fra høyere utdanning til arbeidslivet er vanskelig for noen grupper. For kandidater fra noen av disiplinutdanningene er det
vanskelig å få innpass på arbeidsmarkedet, og
den vanskelige situasjonen kan vare i flere år.
– Det benyttes i for liten grad studentaktive
lærings- og vurderingsformer som gir kandidatene ferdigheter som er viktige i arbeidslivet.
– Tilgangen til praksisplasser er for lav i mange
utdanninger, og kvaliteten på praksisen
varierer.
– Innovasjon og entreprenørskap vektlegges for
lite i høyere utdanning.
– Det er et vedvarende problem at mange studenter ikke fullfører studiene.

12
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Mange studenter synes de ikke får god nok
informasjon om hvordan de kan bruke kompetansen sin i arbeidslivet. Karriereveiledningen
og informasjonen til studentene bør styrkes.
Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) fungerer i varierende grad, og RSA har hatt
beskjeden effekt i utviklingen av studietilbudene.

De som ga innspill til meldingen, støttet i det
store og hele utfordringsbildet ovenfor, og de var
positive til at det legges frem en stortingsmelding om dette. I tillegg kom det frem en del
supplerende momenter og konkrete forslag,
blant annet disse:

–
–
–
–
–
–

2020–2021

Det er behov for bindende avtaler mellom
arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene som
forplikter partene til samarbeid.
Det må tilrettelegges for flere delte stillinger
og mer mobilitet mellom høyskoler og universiteter og samarbeidspartnere i arbeidslivet.
Det må være større rom for å utvikle tverrfaglige studietilbud.
Det er behov for å avklare sentrale begreper
som «arbeidslivsrelevans» og «praksis».
Særlige utfordringer knyttet til kvalitet i praksis må løses, ikke minst i helse- og sosialfagutdanningene.
Også statlig sektor må i større grad tilby praksis for studenter.

Boks 1.3 Hva gjør EU?
av Kommisjonen 1. juli 2020. Agendaen inneEU la frem sin vekststrategi Europas grønne giv i
januar 2020. Utdanning og kompetanse sees på
holder tiltak for å styrke livslang læring og fagsom grunnleggende for å lykkes med den
og yrkesopplæring. Kompetansepakten, ett av
grønne og digitale omstillingen av samfunnet og
tiltakene i agendaen, ble lansert i november
økonomien, og alle utdanningspolitiske doku2020. Den er en modell for samarbeid om
kompetanseheving som fremmer samarbeid
menter knyttes til dette arbeidet.
mellom myndigheter, næringsliv, arbeidstakere,
Det europeiske utdanningsområdet: I 2020 la
partene i arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner
Europakommisjonen frem en melding med en
for å få mest mulig ut av investeringene i kompestrategi for å nå visjonen om å nå det europeiske
utdanningsområdet innen 2025. Meldingen gir
tanseheving og kompetanseoppdatering.
overordnede føringer for hele utdanningsfeltet
Handlingsplan for digital utdanning: Europaog gir retning på prioriteringer fremover. Den
kommisjonen la 30. september 2020 frem en oppvektlegger seks dimensjoner: kvalitet, inkludedatert handlingsplan for digital utdanning (Digiring og kjønnsbalanse, grønn og digital omstiltal Education Action Plan) med tittelen «Resetling, lærere og undervisere, høyere utdanning
ting education and training for the digital age».
og geopolitiske dimensjoner.
Handlingsplanen har to hovedprioriteringer: å
understøtte utviklingen av et høyt ytende digitalt
Med det europeiske utdanningsområdet vil
økosystem for utdanning, og styrke digitale
EU skape et utdanningspolitisk rammeverk for
ferdigheter og kompetanse for den digitale
et sømløst og sterkt samarbeid mellom høyere
omstillingen. Det knyttes konkrete tiltak til prioriutdanningsinstitusjoner i Europa. I meldingen
introduseres begrepet «kunnskapsfirkant» i
teringene som skal følges opp i årene fremover.
omtalen av universitetene og høyskolenes oppMicro-credentials: Både i Europakommisjodrag. I tillegg til utdanning, forskning og innovanen, i OECD og i Bologna-prosessen er såkalte
sjon i kunnskapstrianglet, har de lagt til sam«micro-credentials» eller minikvalifikasjoner et
aktuelt tema. Dette er små kursmoduler som gir
funnsbidrag («service to society»). Høyere
studiepoeng. Europakommisjonen ser for seg at
utdanningsinstitusjoner har en nøkkelrolle som
minikvalifikasjoner skal brukes for å gjøre både
drivere for økonomisk gjeninnhenting og bærehøyere utdanning, fag- og yrkesopplæring og
kraftig utvikling, og i rekrutteringen av talenter
ikke-formell læring tilgjengelig for flere, og at
til utdanning, forskning og arbeidsmarkedet.
det skal tilrettelegges for å kombinere arbeid og
EUs kompetansepolitiske agenda: Den eurostudier.
peiske kompetansepolitiske agendaen for bærekraftig konkurranseevne, sosial rettferdighet og
Kilde: www.europa.eu
robusthet (European Skills Agenda) ble lansert
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Figur 1.4 Faktorer for kvalitet i høyere utdanning
Kilde: Meld. St. 16 (2016–2017)

1.3

Regjeringen satser langs flere spor

Denne stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning er en del av regjeringens
langsiktige satsing på kvalitet i høyere utdanning
og samspillet mellom arbeidsliv og høyere utdanning. Dette er et omfattende tema som berører
mange sektorer og må pågå kontinuerlig fordi
kompetansebehovene stadig endrer seg. Meldingen har derfor grenseflater mot mange ulike
politikkområder og berører mange prosesser som
har pågått over tid, og som følges opp langs flere
spor. Et viktig formål er å synliggjøre ulike aspekter ved arbeidslivsrelevans i høyere utdanning og
bidra til å etablere en felles forståelse av behovet
for styrket gjensidig samarbeid om utdanninger
av god kvalitet som møter samfunnets behov for
kompetanse.
Meldingen bygger videre på Meld. St. 16
(2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning
(Kvalitetsmeldingen). Kvalitetsmeldingen løftet
frem arbeidslivsrelevans som én av tre dimensjoner av kvalitet i utdanningen, og la vekt på at studentene skal få en utdanning som er relevant for
arbeidslivet, og at studieprogrammene må utvikles i samarbeid med arbeidslivet.
Meldingen bygger også videre på Meld. St. 14
(2019–2020) Kompetansereformen – Lære hele livet
og målene om at ingen skal gå ut på dato på grunn
av manglende kompetanse, og at kompetansegapet
skal tettes. For universiteter og høyskoler innebærer kompetansereformen at institusjonene i tillegg til grunnutdanning må åpne mer opp for livslang læring. Dette må også ses i sammenheng med
Utdanningsløftet, den omfattende tiltakspakken
regjeringen iverksatte for å møte den økonomiske
krisen forårsaket av covid-19 (se boks 3.2).
Regjeringen legger våren 2021 frem en stortingsmelding om styringspolitikk for statlige uni-

versiteter og høyskoler. Styringen av universiteter
og høyskoler skal bidra til å sikre samfunnets
behov for kompetanse nasjonalt og regionalt,
utdanning og forskning av høy kvalitet og relevans samt et nasjonalt system for utdanning. Forhold knyttet til videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget og dimensjonering av høyere utdanning er sentrale i den sammenheng.
Arbeidet med endring i universitets- og høyskoleloven løper parallelt med arbeidslivsrelevansmeldingen og styringsmeldingen. Lovearbeidet har også berøringspunkter med temaer som
tas opp i denne meldingen.
I tillegg til disse er det en rekke andre stortingsmeldinger, NOU-er og pågående prosesser
som har viktige tangeringspunkter med arbeidslivsrelevansmeldingen (se boks 1.4 og boks 1.5).

1.4

Om arbeidslivsrelevans og
arbeidslivsrelevant utdanning

Arbeidslivsrelevans er et sentralt aspekt ved kvalitetsbegrepet i høyere utdanning. I Meld. St. 16
(2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning
(kvalitetsmeldingen) vises det til at det finnes en
rekke forståelser og definisjoner av kvalitet i
høyere utdanning, og det er formulert ambisjoner
på tre områder som er gjensidig avhengig av hverandre: læringsutbytte, gjennomføring og relevans.
Relevans refererer til at studentene forberedes på
hvordan de kan bruke kompetansen sin i arbeidsog samfunnslivet, både slik disse arenaene er i
dag og slik de kan bli i fremtiden. Dette er et tema
som også diskuteres i andre land, og som står
høyt på agendaen i EU.12
12

Diku (2019c), Diku (2019d), Europakommisjonen (2017)
og Europakommisjonen (2020)
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Boks 1.4 Relevante stortingsmeldinger og NOU-er
Endrede kompetansebehov som følge av
– Meld. St. 5 (2019–2020) Levende lokalsamomstillinger i samfunns- og arbeidsliv har vært
funn for fremtiden – Distriktsmeldingen. Komtema i en rekke stortingsmeldinger og NOU-er de
munal- og moderniseringsdepartementet.
siste ti årene. Under følger en liste over noen av
– Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereformen
dem som er mest sentrale for denne meldingen.
– Lære hele livet. Kunnskapsdepartementet.
– Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for vel– Meld. St. 30 (2019–2020) En innovativ offentferd. Samspill i praksis. Kunnskapsdepartelig sektor. Kultur, ledelse og kompetanse. Kommentet.
munal- og moderniseringsdepartementet.
– NOU 2014: 5 MOOC til Norge. Nye digitale
– NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling. Livslang
læringsformer i høyere utdanning. Kunnskapslæring for omstilling og konkurranseevne.
Kunnskapsdepartementet.
departementet.
– NOU 2020: 2 Fremtidige kompetansebehov III
– Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for
– Læring og kompetanse i alle ledd. Kunnkvalitet. Kunnskapsdepartementet.
– Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i
skapsdepartementet.
– NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyhøyere
utdanning.
Kunnskapsdepartementet.
skoler. Kunnskapsdepartementet.
– Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge.
– Meld. St. 7 (2020–2021) En verden av muligKunnskapsdepartementet.
heter. Internasjonal studentmobilitet i høyere
– Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplan for
utdanning. Kunnskapsdepartementet.
forskning og høyere utdanning 2019–2028.
– Meld. St. 9 (2020–2021) Mennesker, muligKunnskapsdepartementet.
heter og norske interesser i nord. Utenriks– NOU 2018: 2 Fremtidige kompetansebehov I –
departementet.
Kunnskapsgrunnlaget.
Kunnskapsdeparte– NOU 2020: 15 Det handler om Norge – Utredmentet.
ning om konsekvenser av demografiutford– Meld. St. 18 (2018–2019) Helsenæringen –
ringer i distriktene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Sammen om verdiskaping og bedre tjenester.
Nærings- og fiskeridepartementet.
– NOU 2020: 22 Næringslivets betydning for
– NOU 2019: 2 Fremtidige kompetansebehov II –
levende og bærekraftige lokalsamfunn.
Utfordringer for kompetansepolitikken. KunnNærings- og fiskeridepartementet og Komskapsdepartementet.
munal- og moderniseringsdepartementet.

Regjeringen oppfatter at det i utgangspunktet
er stor enighet om betydningen av å styrke
arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning, både
blant myndigheter, utdanningsinstitusjoner, studenter og arbeidsgivere i ulike sektorer. Samtidig
viser tilgjengelig kunnskapsgrunnlag – inkludert
innspill til arbeidet med denne meldingen – at
«arbeidslivsrelevans» er et sammensatt begrep
som kan forstås på mange måter. Når arbeidslivsrelevans i høyere utdanning diskuteres, er dette
de hyppigst tilbakevendende temaene:
– behovet for flere og/eller bedre samhandlingsarenaer på tvers av sektorene
– dimensjonering av høyere utdanning, inkludert spørsmål knyttet til utdanningsvalg og
gjennomføring
– distriktenes behov for kvalifisert arbeidskraft
– livslang læring / kompetanseutvikling

–
–

hva studentene skal lære
hvordan studentene skal lære

Hvert av disse temaene reiser problemstillinger
som illustrerer hvorfor det er behov for et
bredere og mer systematisk samarbeid mellom
universiteter og høyskoler og arbeidslivet:
–

Hvordan tilrettelegge for mer systematisk dialog
mellom studenter, institusjoner og arbeidsliv om
samfunnets kunnskapsbehov, utviklingen av
høyere utdanningstilbud og studentenes læring?
Mer kontakt og samhandling mellom
universiteter, høyskoler og arbeidsliv – eller
mellom enkeltstudenter og fremtidige arbeidsgivere – er viktig for å bygge gjensidig tillit,
forstå ulike parters roller, ønsker og behov og
finne frem til gode løsninger i fellesskap.

2020–2021
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Boks 1.5 Pågående prosesser
Regjeringen og Kunnskapsdepartementet vil i
– Strategi for forskerrekruttering og karriereløpet av 2021 legge frem flere stortingsmeldinveier i forskning og høyere utdanning skal
ger og strategier som har betydning for utviklinbidra til at vi lykkes enda bedre med å tilgen av høyere utdanning. De mest sentrale er:
trekke oss, utvikle og holde på forsker– Ny panoramastrategi for perioden 2021–
talentene.
– Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av
2027. Strategien skal legge til rette for høyere
Kunnskapsdepartementet med forslag til et
utdannings- og forskningssamarbeid med
nasjonalt rammeverk for evaluering av
prioriterte land utenfor EU.
forskning og høyere utdanning.
– Stortingsmelding om styringspolitikk for
– Proposisjoner som følger opp NOU 2020: 3
statlige universiteter og høyskoler skal bidra
Ny lov om universiteter og høyskoler. Den
til å sikre en helhetlig styringspolitikk som
første (våren 2021) behandler endringer i
setter rammer for utviklingen av høyere
gjeldende lov, blant annet bestemmelser som
utdanning og forskning.
henger sammen med styringsmeldingen.
– Ny digitaliseringsstrategi for universitets- og
– Strategi for norsk deltakelse i det europeiske
høyskolesektoren skal gi retning for det
utdannings-, opplærings-, ungdoms- og
videre arbeidet med digitaliseringen av
idrettssamarbeidet for perioden 2021 – 2027.
høyere utdanning og forskning.
Strategien skal gi retning, mål og priorite– Ny strategi for desentralisert og fleksibel
ringer for norsk deltakelse i Erasmus+ og Det
utdanning skal legges frem for å sikre at
europeiske utdanningsområdet.
utdanningssystemet er tilgjengelig for folk
flest.

–

Hvordan dimensjonere studiekapasiteten i
høyere utdanning?
Spørsmål om finansiering og dimensjonering av studiekapasitet vil bli behandlet i
styringsmeldingen, som legges frem våren
2021. Denne meldingen om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv berører
imidlertid også spørsmål knyttet til dimensjonering, ved å se på hvor og hvordan
utdanningsinstitusjonene og aktører i arbeidslivet kan møtes for å etablere en felles forståelse av hva som er samfunnets kompetansebehov.

–

Hvordan utvikle studietilbud som er tilrettelagt
for livslang læring?
Omstillingstakten i arbeids- og samfunnslivet fører til at arbeidstakere må videreutvikle
eller fornye kompetansen sin gjennom karrieren for ikke å falle ut av arbeidslivet. Alle utdanninger må ta høyde for at flere vil vende tilbake til universiteter og høyskoler for kompetansepåfyll etter noen år i yrkeslivet. Dette
betyr blant annet at det må finnes utdanningstilbud som er tilpasset mennesker i arbeid og
med andre forpliktelser enn førstegangsstudenter.

–

Hvordan utvikle studietilbud som ivaretar lokale
kompetansebehov?
Kompetanseutfordringene varierer betydelig mellom regioner. Mange distriktssamfunn vil
i større grad enn bynære områder oppleve
utfordringer med tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Dette er en følge av store demografiske
endringer, med blant annet færre yrkesaktive,
flere eldre og lavere tilflytting. Tilgjengelige og
relevante utdanningstilbud, også i områder med
store avstander til en høyere utdanningsinstitusjon, er sentralt for å rekruttere og utvikle relevant kompetanse til lokalt arbeidsliv. Dette er
også temaer som diskuteres av distriktsnæringsutvalget og demografiutvalget.13

–

Hvilke ferdigheter må studentene utvikle i løpet
av studiene for å møte arbeidslivets kompetansebehov – både i dag og i fremtiden?
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) beskriver hvilke kunnskaper, kompetanser og ferdigheter studenter
skal ha ved endt utdanning (se boks 1.7). Kvalifikasjoner beskrives gjennom læringsutbytter, det vil si hva kandidaten vet, kan og er i
stand til ved endt utdanning, og omfatter både
fagspesifikke og generiske ferdigheter.
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Boks 1.6 Hva mener studentene, kandidatene og arbeidslivet?
Det er flere kilder som belyser tilstanden i norsk
Kandidatundersøkelsen. NIFU har siden 1972
høyere utdanning. Dette omfatter blant annet
kartlagt arbeidsmarkedssituasjonen for kandidajevnlige undersøkelser som gir informasjon om
ter uteksaminert ved universiteter og høyskoler.
hva studentene, underviserne, kandidatene og
De siste årene gir undersøkelsen også informaarbeidsgivere mener om utdanningskvalitet og
sjon om hvordan kandidatene vurderer relerelevans, og som gir et bilde av hvilke behov
vansen av utdanningen. To undersøkelser alterbedrifter og offentlige virksomheter har for
nerer annethvert år: Halvtårsundersøkelsen ser
arbeidskraft og kompetanse.
på nyutdannede mastergradskandidaters innArbeidsgiverundersøkelsen. Den første nasjopass i arbeidslivet et halvt år etter avlagt eksanale arbeidsgiverundersøkelsen ble gjennommen, mens Spesialundersøkelsen vanligvis ser
på tilknytningen til arbeidsmarkedet noe lengre
ført av NIFU på oppdrag fra KD i 2019. Undertid etter eksamen, oftest tre år etter, og tar også
søkelsen inneholder arbeidsgiveres vurdering
opp særskilte temaer og grupper. Spesialunderav de nyansattes kompetanse når det gjelder
relevans og kvalitet. I tillegg blir de bedt om å
søkelsen som kommer i 2021, er viet effektene
vurdere fremtidig rekrutteringsbehov. Ny
av koronapandemien for dem som ble uteksamiundersøkelse skal gjennomføres i 2021–23.
nert våren 2020. Lærestedene gjør også egne
NHO Kompetansebarometer er en spørrekandidatundersøkelser.
undersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter om
Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60 000
kompetansebehov. Undersøkelsen har vært
studenter hver høst. Det er NOKUT som
gjennomført av NIFU årlig siden 2014. Undergjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra
søkelsen dreier seg om hvilke behov bedriftene
KD. Undersøkelsen, som ble gjennomført første
har for ulike fagkompetanser og på ulike utdangang i 2013, spør om studentenes oppfatninger
ningsnivå. Den siste undersøkelsen så særlig på
om kvaliteten i studieprogrammet de går på.
etter- og videreutdanning, både hvordan det
Studentene blir spurt om ulike dimensjoner av
foregår og hva bedriftene har behov for.
kvaliteten, for eksempel undervisning og veiledNAVs bedriftsundersøkelse er en årlig spørreundersøkelse som kartlegger etterspørsel etter
ning, studie- og læringsmiljø, arbeidslivsreleog mangel på arbeidskraft, både fylkesvis og
vans og læringsutbytte. Studentene blir også
innenfor næringer. Undersøkelsen gir også innspurt om deres engasjement, studieinnsats og
motivasjon. Studiebarometeret for 2020 har
sikt i hva virksomhetene ser av behov fremover.
dessuten spørsmål om hvordan korona-situaUndersøkelsen gjennomføres blant et representativt utvalg av alle landets offentlige og private
sjonen har påvirket studiesituasjonen.
virksomheter.

Læringsutbyttebeskrivelsene gir blant annet et
grunnlag for bedre kommunikasjon med
arbeidslivet og muligheter for verdsetting av
kompetanse.
–

13

Hvordan tilrettelegge for en kultur for innovasjon og entreprenørskap i utdanningene?
Meldingen tar utgangspunkt i tre hovedtilnærminger til innovasjon som bidrar til å styrke
arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning: Innovasjon og nytenkning som en del av ordinære
studieløp (både som metode og innhold i utdanningene); Egne studieprogrammer for innovaNOU 2020: 15 og NOU 2020: 22

sjon og entreprenørskap og Organisering og tilrettelegging som bidrar til å bygge kultur for
innovasjon og nytenkning ved institusjonen.
–

14

Hvilke læringsformer er særlig egnet til å fremme
arbeidslivsrelevans i høyere utdanning?
Kompetansebehovsutvalget (KBU) legger
vekt på at faglig kontakt mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv kan foregå på mange
måter, og at arbeidslivsrelevant læring også
kan og må foregå ved utdanningsinstitusjonene.14 Utvalget viser til blant annet
professor II-stillinger, forelesere fra arbeidsNOU 2019: 2
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Boks 1.7 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)
bilde av hvordan det fungerer og for å legge til
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
rette for videreutvikling av rammeverket.
læring (NKR) ble vedtatt i 2011. Det tar utgangsNOKUT skal kartlegge funksjoner og effekter
punkt i to europeiske rammeverk: Bolognarammeverket har når det gjelder utdanningskvarammeverket fra 2005 og Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF).
litet, mobilitet og livslang læring, samt vurdere
EQF er innlemmet i EØS-avtalen.
om det fungerer i tråd med formålet.
Rammeverkene beskriver kvalifikasjoner
Evalueringen skal være et kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av NKR. For å styrke
gjennom læringsutbytter, det vil si hva kandiarbeidslivsrelevansen i høyere utdanning kan
dater på ulike nivåer vet, kan og er i stand til å
det for eksempel bli relevant å se nærmere på
gjøre ved avslutningen av utdanningen.
læringsutbyttebeskrivelsene knyttet til digitaliLæringsutbyttebeskrivelsene legger blant
annet grunnlag for bedre kommunikasjon om
sering og innovasjon, samt klargjøre hvilket
kandidatenes ferdigheter og gir mulighet for
handlingsrom institusjonene har for å utvikle
verdsetting av kompetanse. I tillegg beskriver de
flere tverrfaglige studieprogrammer. For øvrig
utdanningssystemets indre sammenheng, legger
varslet regjeringen i Meld. St. 7 (2020–2021) En
til rette for bedre utdannings- og karriereverden av muligheter (mobilitetsmeldingen) at
læringsutbyttebeskrivelser knyttet til internasjoveiledning, og muliggjør sammenligninger med
kvalifikasjoner fra andre land.
nal kompetanse vil bli lagt til i Nasjonalt kvalifiKunnskapsdepartementet har gitt NOKUT i
kasjonsrammeverk.
oppdrag å evaluere NKR for å gi et helhetlig

livet og arbeidslivspaneler som gir innspill og
råd om studier sett fra et arbeidslivsperspektiv.
Videre er det mulig å bruke mer arbeidsrelevante oppgaver i undervisningen og formidle
det akademiske med flere referanser til problemer hentet fra virkeligheten. I kvalitetsmeldingen oppfordres det til mer bruk av
studentaktive læringsformer.
–

Hvordan få til mer praksis av god kvalitet?
Flere undersøkelser viser at både utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere og studenter
anser økt bruk av praksis som viktig for å
styrke utdanningenes relevans.15 Praksis er
imidlertid en krevende læringsform. Det er
ulike utfordringer knyttet til ulike utdanninger.
Felles for alle er like fullt at det kreves tett dialog mellom lærestedene og virksomhetene for
å sikre at studentene får et godt læringsutbytte,
og at kvaliteten på praksistilbudene faktisk
bidrar til økt arbeidslivsrelevans.

15

NOKUT (2018), Hegerstrøm (2018), Bakken m.fl. (2019)
og Helseth m.fl. (2019b)

Innspillene til denne meldingen viser at ulike
aktører har ulike vurderinger av hvilke aktiviteter og tiltak som kan bidra mest effektivt til å øke
arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning. Studenter, utdanningsinstitusjoner og virksomheter
har ikke nødvendigvis samme oppfatning av
dette. Samtidig foregår det allerede mye samarbeid mellom universiteter og høyskoler og
arbeidsgivere i både offentlig, privat og frivillig
sektor. At de ulike aktørene vektlegger ulike
aspekter og aktiviteter, gjenspeiler at samarbeidet foregår på mange nivåer og på tvers av ulike
bransjer og sektorer, og at partene deltar i samarbeidet med ulik intensitet.
I denne stortingsmeldingen legger regjeringen en bred forståelse av begrepet arbeidslivsrelevans til grunn. Når vi snakker om utdanningens arbeidslivsrelevans, dreier det seg ikke
bare om at kandidatene skal gjøres i stand til å
delta i dagens og fremtidens arbeidsliv, men også
at de skal være med på å utvikle det.
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Boks 1.8 Sentrale begreper knyttet til arbeidslivsrelevans
I denne meldingen bruker vi følgende begreper:
– Kompetanse: evnen til å løse oppgaver og
mestre utfordringer i konkrete situasjoner.
Begrepet omfatter kunnskap, ferdigheter og
holdninger og hvordan disse brukes i samspill.
– Læringsutbytte: det en person vet, kan og er i
stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse.
– Generiske ferdigheter: nøkkelferdigheter som
går på tvers av ulike fag og utdanninger.
– Grunnutdanning (her avgrenset til høyere
utdanning): utdanning som gir formell kompetanse i form av studiepoeng og i hovedsak en
grad (bachelor og master), og som gir grunnlag for et yrke eller videre utdanning. Den
samme utdanningen kan være grunnutdanning for noen og fungere som videreutdanning for andre.
– Videreutdanning (her avgrenset til høyere
utdanning): Utdanning som gir formell kompetanse i form av studiepoeng og som tas etter
opphold fra grunnutdanning. Den samme
utdanningen kan være grunnutdanning for
noen og fungere som videreutdanning for
andre.
– Livslang læring: all organisert læring gjennom
livet, formell utdanning så vel som læring gjennom arbeid, kurs, seminarer og andre læringsaktiviteter.
– Profesjonsutdanning: en utdanning som kvalifiserer for et bestemt yrke (for eksempel barnehagelærer, vernepleier, prest, psykolog eller
tannlege).
– Fagdisiplin / disiplinfag: beskriver en vitenskapsgren eller et undervisningsfag (for eksempel matematikk, norsk eller historie). Inndelingen av vitenskapsdisipliner er formalisert i
Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner, som er
en standard vedtatt av Universitets- og høgskolerådet (UHR). Inndelingen har seks fagområder på det øverste nivået: humaniora, samfunnsvitenskap, matematikk og naturvitenskap,
teknologi, medisinske fag og landbruks- og
fiskerifag. Hvert av disse områdene er delt inn i
faggrupper, som igjen omfatter disipliner.
– Studentaktiv undervisning: undervisningsformer som involverer studentene som en
aktiv part fremfor som en passiv mottaker.
– Praksis: læringsaktivitet som innebærer at studenter (for kortere eller lengre perioder) er

–

–

–

–

–

utplassert i en virksomhet som en del av utdanningen.
Ansattmobilitet mellom sektorer: mobilitet mellom sektorer, der ansatte i løpet av karrieren
søker seg til arbeid i ny sektor for en kortere
eller lengre periode, og slik bygger egen
kompetanse.
Fleksible utdanningstilbud: tilbud som er tilgjengelige for personer som på grunn av bosted,
arbeid eller livssituasjon ikke kan studere heltid
ved en universitets- eller høyskolecampus. Tilbudene kan være nettbaserte, samlingsbaserte,
desentraliserte, modulbaserte og/eller på deltid, eller de kan på annen måte være organisert
slik at de blir tilgjengelige utenfor en campus. I
Database for statistikk for høgre utdanning
(DBH) skilles det mellom nettbaserte og desentraliserte utdanningstilbud:
– Nettbaserte utdanningstilbud kan være
heldigitale, men er gjerne supplert med
fysiske studiesamlinger på campus.
– Desentraliserte utdanningstilbud foregår
ved fysiske samlingssteder som ikke er universitets- eller høyskolecampus. Tilbudene
kan ha høy grad av nettstøtte.
Innovasjon: en ny eller forbedret vare, tjeneste,
prosess eller organisering som er lansert i et
marked eller tatt i bruk for å skape økonomisk
verdi eller løse samfunnsmessige behov. Innovasjon deles gjerne opp i inkrementell innovasjon, som kjennetegnes av forbedring av noe
eksisterende, og radikal innovasjon, som er å
innovere på mer drastisk vis, for eksempel ved
at «det nye» endrer noe ved et helt system eller
skaper nye spilleregler.
Entreprenørskap: En dynamisk og sosial prosess der individer, alene eller i samarbeid med
andre, identifiserer økonomiske muligheter og
gjør noe med dem ved å etablere og utvikle ny
virksomhet, det være seg i økonomisk, kulturell eller økonomisk sammenheng. Opplæring
i entreprenørskap kan organiseres som et eget
fag eller integreres som arbeidsform i andre
fag. Entreprenørskap kan også være et verktøy
og en arbeidsmåte for å stimulere til læring og
utvikling i ulike fag og studier.
Samskaping (co-creation): Sosial innovasjonsprosess som involverer flere partnere på tvers av
fag, rolle, offentlig-privat. Samskaping er når to
eller flere parter inngår i et likeverdig samarbeid,
med hensikt å definere problemer og designe og
implementere nye og bedre løsninger.

2020–2021

1.5

Meld. St. 16
Utdanning for omstilling

Samarbeid som gir gevinst for alle
parter

Hvordan våre høyere utdanningsinstitusjoner evner
å møte arbeidslivets kompetansebehov vil være
avgjørende for samfunnets omstillingsevne fremover. Regjeringen mener at et bredere og mer systematisk samarbeid mellom akademia og arbeidslivet
er avgjørende for å utløse potensialet for økt
arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. Det er et
felles ansvar at utdanningene som tilbys, gjør studentene våre i stand til å møte arbeidslivet behov.
Studentene skal få kompetanse, ferdigheter og
holdninger som gjør at de kan bidra til å utvikle og
skape fremtidens arbeidsplasser. For å lykkes
med dette må universitetene, høyskolene og
arbeidslivet sammen dyrke frem en kultur for
samskaping, innovasjon og entreprenørskap.
Både universiteter, høyskoler og virksomheter
i ulike sektorer har det siste året gjennomgått en
rask og omfattende omstilling på grunn av covid19. Nye og innovative måter å undervise, lære og
jobbe på er blitt introdusert og videreutvikles stadig. Regjeringen ønsker med denne stortings-

19

meldingen å tilrettelegge for at samarbeidet
mellom arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner kommer styrket ut av krisen.
Det finnes allerede flere ordninger og programmer som bygger opp under målet om mer
samarbeid på tvers av sektorene (se boks 1.9).
Denne meldingen ser nærmere på strukturelle
forhold som kan fremme eller hemme slikt samarbeid, og foreslår konkrete tiltak på innsatsområder hvor det er behov for ekstra mobilisering.
Strukturer betyr imidlertid ikke alt. For å lykkes med ambisjonene er det nødvendig at aktørene selv – høyskoler, universiteter og arbeidsgivere i offentlig, privat og frivillig sektor – ser
verdien av mer samhandling på tvers av sektorene. Uten en reell kultur for samarbeid, bygget
på en gjensidig interesse og forståelse for ulike
roller og behov, blir det vanskelig å finne gode løsninger på de utfordringene som ligger til grunn
for meldingen. Skal vi lykkes i å omstille samfunnet må vi arbeide og lære for en verden i endring.

Boks 1.9 Virkemidler for samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv
Det er etablert en rekke virkemidler for å
tilbud, Tiltak for økt arbeidslivsrelevans i
fremme økt kvalitet og relevans i norsk høyere
høyere utdanning og Program for kvalitetsutdanning. Dette omfatter både nasjonale og
utvikling av praksis i lærerutdanningen. I
internasjonale konkurransearenaer. Flere bygfremtiden vil kvalitetsprogrammene kunne
inkludere nye satsinger for å styrke kvaliger opp under målet om økt samarbeid mellom
teten i høyere utdanning.
høyere utdanning og arbeidsliv. Noen sentrale
virkemidler er blant annet:
– UTFORSK er en ordning som støtter utvikling av langsiktige partnerskap mellom
høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og
Virkemidler forvaltet av Diku
prioriterte land utenfor EU. Flertallet av
partnerskapene omfatter partnere fra offent– Dikus kvalitetsprogrammer er en nasjonal
lige og/eller private virksomheter. Disse
konkurransearena som er etablert for å
bidrar blant annet til undervisning og
styrke kvaliteten i høyere utdanning. Prostudentoppgaver, med veiledning og gjestegramporteføljen omfatter Sentre for fremragende utdanning (SFU), Pilotordning for
forelesninger, og med tilbud om praksiskommunal praksis i helse- og sosialfagplasser eller kortere besøk. Tett kobling
utdanningene, Program for studentaktiv
mot arbeidsliv i utdanningsaktivitetene
læring, Digitalisering for læring i høyere
bidrar til å gjøre utdanningen bedre og mer
utdanning, Utdanningskvalitetsprisen for
relevant.
høyere utdanning, Fleksible utdanningsKilde: www.diku.no
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Boks 1.9 (forts.)
Virkemidler forvaltet at Forskningsrådet
–

–

–

–

FORNY STUD-ENT er en nasjonal konkurransearena hvor studenter i samarbeid med
høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om
prosjektstøtte til studentdrevne forretningsideer. Ordningen henvender seg til studenter
med forretningsideer som de har utviklet
gjennom studietiden, som er i starten av karrieren, og som ønsker å teste ut egne gründer- og entreprenørskapsevner.
Nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. gir
ansatte i næringsliv og offentlige virksomheter mulighet til å gjennomføre et doktorgradsprosjekt som har utspring i eget arbeid.
Kandidater tas opp på et doktorgradsprogram ved en gradsgivende institusjon, og
avhandlingen holder samme vitenskapelige
nivå som andre doktorgrader. Formålet er å
øke forskningsinnsatsen, forskerrekrutteringen og virksomhetenes samarbeid med
forsknings- og utdanningsinstitusjoner.
«Forsker til låns» er en ordning rettet mot å
øke samarbeidet mellom bedrifter og FoUmiljøer. Ordningen passer for små og
mellomstore bedrifter som har bruk for økt
forskerkompetanse internt i bedriften i en
periode og for forskere som ønsker å bli
bedre kjent med næringslivets utfordringer
og bidra i bedrifters FoU-arbeid.
INTPART støtter langsiktige samarbeid om
forskning, utdanning og innovasjon mellom
institusjoner i Norge og prioriterte land utenfor EU med mål om å utvikle verdensledende
fagmiljøer i Norge. Samarbeid med arbeidslivet står sentralt. Godt over halvparten av
prosjektene som mottar støtte gjennom ordningen kan vise til FoU-samarbeid med virksomheter i offentlig og privat sektor, der også
studenter og stipendiater er aktive deltakere.
Kilde: www.forskningsradet.no

Erasmus+ – EUs program for utdanning, opplæring,
ungdom og idrett
Norges deltakelse verdens største utdanningsprogram, i Erasmus+, gir norske aktører til-

gang til en rekke ordninger som åpner for
styrket samarbeid mellom høyere utdanning
og arbeidsliv. Tall over norsk deltakelse viser
imidlertid at norske aktører gjør det svakest i
de delene av programmet som krever samarbeid på tvers av sektorene. Det nye Erasmus+programmet for perioden 2021–2027 er større
og bredere enn det forrige programmet, og
åpner opp for enda flere muligheter for tverrsektorielt samarbeid. Dette gjelder særlig følgende deler:
– Praksismobilitet gir muligheter for elever,
studenter og ansatte til å ha en praksisperiode i en bedrift/institusjon i et annet programland.
– Partnerskap for samarbeid støtter faglig samarbeid i Europa som skal utvikle og utveksle
nyskapende praksis og pedagogisk metode
og tilrettelegge for tettere samarbeid mellom
næringsliv og læresteder.
– Kunnskapsallianser gir mulighet for samarbeid om innovasjon mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet.
– Fellesgrader (Erasmus Mundus joint
degrees) gir støtte til at høyere utdanningsinstitusjoner kan etablere konsortier og drive
et felles studieprogram på mastergradsnivå.
Næringslivet kan også delta i konsortiet dersom deres ekspertise er relevant for programmet.
– Europeiske universiteter er en nyhet i programmet, og gir støtte til universitetsallianser for å skape fyrtårn for høyere utdanning i
Europa. Alliansene skal utvikle en felles
bærekraftig strategi for utdanning, forskning
og innovasjon. Det legges opp til samarbeid
mellom universitetsalliansene og arbeids- og
samfunnsliv.
Kilde: www.diku.no

I tillegg finnes det andre virkemidler knyttet til
blant annet Utdanningsløftet 2020 som forvaltes
av Kompetanse Norge og Diku, som også
bygger opp under tverrsektorielt samarbeid om
høyere utdanning (se boks 3.2).
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AKTØRENE STYRKER SAMARBEIDET

MER OG BEDRE PRAKSIS

EN MER ÅPEN OG TILGJENGELIG
HØYERE UTDANNING

STUDENTAKTIVE LÆRINGS- OG
UNDERVISNINGSFORMER

KULTUR FOR INNOVASJON

OG ENTREPRENØRSKAP

KULTUR FOR INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

KULTUR FOR INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP
Figur 1.5 Regjeringens innsatsområder
Kilde: Kunnskapsdepartementet

1.6

Regjeringens fire innsatsområder

Regjeringen har identifisert fire innsatsområder
hvor det er behov for mobilisering for å nå målet om
å styrke arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning:
– Aktørene styrker samarbeidet
– En åpen og tilgjengelig høyere utdanning
– Studentaktive lærings- og undervisningsformer
– Mer og bedre praksis
I tillegg er styrket kultur for innovasjon og entreprenørskap en tverrgående prioritering som alle
de fire innsatsområdene bygger opp under. Det er
dagens og fremtidens studenter som i stor grad
må bidra til omstilling. Derfor er det viktig at de
får kompetanse, ferdigheter og holdninger som
gjør at de kan bidra til å utvikle og skape nye
arbeidsplasser.
De fire innsatsområdene presenteres i hvert
sitt kapittel i meldingen. Nedenfor følger et sammendrag og en oppsummering av hovedtiltak
samt overordnede forventninger.
Regjeringen forventer at høyskoler og universiteter bruker det handlingsrommet som allerede finnes, til å etablere, styrke og videreutvikle dialog og ulike former for samarbeidsaktiviteter med relevante aktører i privat, offentlig og frivillig sektor. Institusjonene oppfordres
også til å benytte seg av eksisterende virkemidler for å fremme samarbeid på tvers av sek-

torene som styrker utdanningenes arbeidslivsrelevans.

1.6.1 Aktørene styrker samarbeidet
De store samfunnsutfordringene kan ikke løses av
én sektor alene. Skal vi lykkes med omstillingene
som vi står overfor, må arbeidslivet og høyere
utdanning spille sammen. Det er derfor behov for
å styrke og systematisere samarbeidet mellom
høyere utdanning og arbeidslivet og videreutvikle
strukturer som bygger opp under en kultur preget av gjensidig respekt og forståelse for hverandres roller og forpliktelser.
Universiteter og høyskoler og arbeidslivet må
ha gode møteplasser, også på tvers av bransjer og
fagretninger, for dialog om samfunnets kunnskapsbehov, utviklingen av høyere utdanning og
studentenes læring. Ansatte kan også delta i
arbeid hos hverandre, for eksempel gjennom
delte stillinger eller hospiteringsordninger.
Regjeringen vil:
–

inngå en intensjonsavtale med Universitets- og
høgskolerådet, partene i arbeidslivet og frivillig sektor som skal mobilisere avtalepartene til
et bredere og enda mer systematisk samarbeid
for å øke arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning
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–

–
–

åpne for at institusjonene selv kan få vurdere
om Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
skal inngå i regionale kompetansefora eller
andre former for partnerskap, uten å søke
Kunnskapsdepartementet om dette på forhånd
videreføre tiltak for å stimulere gjensidig hospitering eller delte stillinger mellom universiteter og høyskoler og øvrig arbeidsliv
gjennomgå kapittelet om ansettelser i dagens
universitets- og høyskolelov som oppfølging av
NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler med sikte på å forenkle reglene og harmonisere dem med øvrig regelverk

1.6.2

En mer åpen og tilgjengelig høyere
utdanning
Samarbeidet om samfunnets kunnskapsbehov
må ta høyde for at enkeltmennesker har ulike
behov gjennom livet, og at offentlige tjenester og
næringsliv i forskjellige deler av landet har ulike
utfordringer med å skaffe relevant kompetanse.
Universiteter og høyskoler må i enda større grad
enn tidligere åpne opp og gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig for en stadig mer mangfoldig studentpopulasjon. Det dreier seg både
om gi mennesker mulighet til å supplere og oppgradere kompetansen gjennom (yrkes)livet, og
om å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for
mennesker som på grunn av bosted, livs- og
arbeidssituasjon ikke har mulighet til å studere
fulltid ved en campus. Når høyere utdanning blir
mer tilgjengelig, må også utdanningsfinansieringen tilpasses utviklingen.

1.6.3

–
–

–

fortsette satsingen på fleksibel utdanning og
utvikle en strategi for fleksibel og desentralisert utdanning
gjøre ordningene i Lånekassen mer fleksible
slik at de er bedre tilpasset livslang læring
gi Direktoratet for høyere utdanning og
kompetanse (HK-dir) i oppgave å samordne
overlappende deler av kvalitetsprogrammene
og kompetanseprogrammet slik at det blir en
enkel tilskuddsordning for fleksibel utdanning som svarer til arbeidslivets behov
utrede og sende på høring forslag til
endringer i egenbetalingsforskriften. Hensikten er å gjøre regelverket tydeligere og åpne
for at statlige institusjoner kan tilby flere
utdanninger til personer med arbeidserfaring
mot betaling

Studentaktive lærings- og
undervisningsformer

For at studentene skal være godt forberedt på
overgangen til et arbeidsliv i stadig omstilling, vil
regjeringen stimulere til mer bruk av studentaktive læringsformer, spesielt læringsformer som
ligner på dem som utføres i arbeidslivet.
Studentene skal få utviklet kompetanse og
ferdigheter som samfunnet har behov for, og
kunnskap om hvordan denne kompetansen kan
brukes. Studiene skal være forskningsbaserte og
gi studentene flere muligheter for å styrke
arbeidsrelevante ferdigheter. Gjennom samarbeid skal også virksomhetene bli mer bevisst på
og kjent med kandidatenes kompetanse.
Regjeringen vil:
–

–
–
–

Regjeringen vil:
–

2020–2021

Meld. St. 16
Utdanning for omstilling

–

fortsette å stimulere til mer bruk av studentaktive læringsformer og tettere samarbeid mellom arbeidsliv og utdanninger gjennom Dikus
programmer
oppfordre utdanningsinstitusjonene til å følge
opp tiltakene i Digitaliseringsstrategien
videreføre den helhetlige satsingen som er
igangsatt for å styrke arbeidslivsrelevansen i
grunnskolelærerutdanningen
legge bedre til rette for tverrfaglighet i mastergradsutdanningen gjennom:
– å klargjøre institusjonenes handlingsrom
for fleksibilitet i sammensetning av grader
(til å la emner fra bachelorgrad inngå i en
mastergrad)
– å utrede muligheten for å endre kravene for
å kunne tas opp til mastergrad. Dagens
krav kan være et hinder for at kandidater
med variert og flerfaglig bakgrunn tas opp
til en mastergrad.
opprette en forskerskolepilot for doktorgradens arbeidslivsrelevans og legge til rette
for nytenkning rundt «pliktåret» i doktorgradsutdanningen. Kunnskapsdepartementet legger
også frem en strategi for forskerrekruttering
og karriereveier i forskning og høyere utdanning våren 2021 og følger denne opp i samarbeid med institusjonene.

1.6.4

Mer og bedre praksis

Regjeringen har satt som mål at flere studenter
skal få relevant praksis i form av tidsavgrensede
opphold i relevante virksomheter i løpet av studiene. Dette gjelder både for studenter på profesjonsutdanninger med mye obligatorisk praksis
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og for studenter på utdanninger uten lang tradisjon for praksis og hvor frivillig praksis er mest
utbredt.
For å få til mer og bedre praksis kreves god
dialog mellom utdanningsinstitusjonene og
arbeidslivet om partenes ansvar, roller og behov,
og en gjensidig forståelse av hva som er formålet
med praksisen, hva studentene skal lære, og hvordan de skal lære dette. Regjeringen forventer at
alle som tilbyr praksis, tar ansvar for å etablere
gode dialogarenaer og prosesser for samarbeid
med virksomheter som tar imot praksisstudentene. Utdanningsinstitusjonene og virksomhetene må samarbeide tett om studentenes læring,
med sikte på å utvikle flere praksistilbud av høy
kvalitet og tilpasset de respektive studienes egenart.
Regjeringen vil:
–
–
–

gjennomgå regelverket for kvalitet i praksis
utrede en forsterkning av kommunenes
ansvar for utdanning av helse- og sosialfagstudenter
revidere instruks om samarbeid om forskning,
innovasjon og utdanning mellom regionale
helseforetak og universiteter og høyskoler

–

–

–
–
–
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gjennom dialog med andre EØS-land se på
mulighetene for endringer i yrkeskvalifikasjonsdirektivet slik at simulering i større grad
kan erstatte deler av praksis
utrede hvordan private aktører som leverer
tjenester til det offentlige, skal få et ansvar for å
bidra til utdanning av helse- og sosialfagstudenter
videreføre Dikus praksispilot for å utvikle kvalitet og kapasitet på praksis i helse- og sosialfagutdanningene
utrede en praksiskoordinatorfunksjon for å
bedre samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og kommuner
øke bruken av praksis i staten ved:
– at departementene går foran ved å tilby
praksisopphold til studenter og gi muligheter for mastergradsoppgaver på relevante områder. Andre statlige virksomheter
skal oppfordres til å gjøre det samme.
– å sørge for at det utvikles en digital veileder
som gjør det enklere for statlige arbeidsgivere å ta imot studenter i praksis
– å velge ut noen statlige virksomheter og
studieprogrammer/institusjoner som vil
følges i en avgrenset periode
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2 Aktørene styrker samarbeidet
De store samfunnsutfordringene kan ikke løses av
én sektor alene. Skal vi lykkes med omstillingene vi
står overfor, må arbeidslivet og høyere utdanning
spille sammen. Det er derfor behov for å styrke og
systematisere samarbeidet mellom høyere utdanning
og arbeidslivet og videreutvikle strukturer som bygger opp under en kultur preget av gjensidig respekt
og forståelse for hverandres roller og forpliktelser.
Det foregår allerede mye godt samarbeid mellom
høyere utdanning og arbeids- og samfunnsliv.
Samarbeidet har stor bredde og variasjon og foregår på mange nivåer. På regionalt nivå eksisterer
det for eksempel formaliserte samarbeidsorganer
mellom de regionale helseforetakene og universiteter og høyskoler.1 Regionale kompetansefora og
institusjonenes Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) kan gå sammen om å skape regionale
samarbeidsarenaer. Kompetanseforum Vestland,
som inkluderer RSA-ene til tre høyere utdanningsinstitusjoner, er et eksempel på dette. På
institusjons- og bedriftsnivå finnes eksempler på
samarbeid om hele utdanningsløp. Industrimasteren ved Universitetet i Sørøst-Norge er et fremragende eksempel på slikt dyptgående samarbeid.
Det finnes også mange eksempler på mindre
omfattende samarbeid, som spenner fra avtaler
der bedrifter bidrar med gjesteforelesninger, praksisopphold og sommerjobb til studentene, til at
studenter får inngå i team for å løse reelle oppgaver for bedriftene. Bedrifter kan også bidra med
kurselementer gjennom åpne læringsplattformer
som integreres i undervisningen. Både NTNU og
Politihøgskolen får for eksempel kostnadsfri tilgang til kursinnhold, veiledningsmateriell og virtuelle labber for å gi ansatte og studenter opplæring i nettverk, internetteknologi og cybercrime
fra Cisco Networking Academy.
Selv om det finnes en rekke samarbeidsfora og
-prosjekter, tyder innspill fra arbeids- og næringslivet på at det likevel finnes en del utfordringer for
å få utnyttet potensialet og viljen til styrket samarbeid. Flere virksomheter synes for eksempel
1

Helseforetakene har en egen instruks for samarbeid om
forskning, innovasjon og utdanning innenfor helsefagene.

det kan være vanskelig å finne de riktige kanalene
for å henvende seg til universiteter og høyskoler.
For at et samarbeid skal bli vellykket, må både
utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet se nytten
av det. Vellykket samarbeid forutsetter at alle
involverte tar eierskap og er villige til å investere
tilstrekkelig tid og ressurser for å nå felles mål.
Dette kapittelet handler om hvordan man kan
legge til rette for og motivere til samarbeid både
på nasjonalt og regionalt nivå. Det omfatter blant
annet handlingsrommet for økt gjensidig mobilitet av ansatte mellom universiteter og høyskoler
og virksomheter.
Regjeringen er opptatt av at samarbeidet involverer bredden i den enkelte institusjon og virksomhet. Ved å inkludere flere nivåer i organisasjonen og se utdanningssamarbeidet i sammenheng
med forskning og annen relevant aktivitet, skapes
et større rom for å gi studentene en sterkere tilknytning til arbeidslivet.

2.1

Vilje til samarbeid

I 2017 etablerte regjeringen Kompetansepolitisk
råd (KPR). Rådet skal blant annet følge opp Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017–2021
(NKPS). Når regjeringen skal fornye NKPS i
2021, vil dette skje i samråd med medlemmene i
rådet.
Opprinnelig besto KPR av fem departementer,
partene i arbeidslivet, frivillig sektor, studieforbund og en fylkesrådmann.2 For å styrke rådets
kobling til høyere utdanning ble Universitets- og
høgskolerådet medlem i KPR i 2020.
Under paraplyen til KPR, og initiert av arbeidet med denne stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans, har Kunnskapsdepartementet, Uni2

Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet; partene i arbeidslivet representert ved
Arbeidsgiverforeningen Spekter, KS, NHO og Virke fra
arbeidsgiversiden; Akademikerne, LO, Unio og YS fra
arbeidstakersiden; frivillig sektor og studieforbund representert ved Voksenopplæringsforbundet (VOFO) samt en
fylkesrådmann oppnevnt av regionalt folkevalgt nivå.
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utdanning,
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Figur 2.1 Et bredere samarbeid gir større rom for samskaping
Kilde: Figuren er inspirert av en presentasjon av Industriakademiet ved Universitetet i Sørøst-Norge våren 2019

versitets- og høgskolerådet (UHR), partene i
arbeidslivet, og frivillig og ideell sektor ved
Voksenopplæringsforbundet, jobbet frem en tekst
til en overordnet intensjonsavtale om samarbeid.
Hensikten med en slik intensjonsavtale er å
mobilisere til et enda bredere og mer systematisk
samarbeid for å styrke arbeidslivsrelevansen i
høyere utdanning, og synligjøre avtalepartenes
felles ønske og ambisjon om å sikre at studentene,
arbeidslivet og universiteter og høyskoler får best
mulige rammer for læring og utvikling.
Intensjonsavtalen er tenkt å bidra til å etablere
felles mål og virkelighetsforståelse, inkludert
oversikt over hvilke kompetansebehov det er særlig viktig å rette oppmerksomheten mot. Avtalepartene tar sikte på å signere avtalen i etterkant av
at meldingen er lagt frem.
I de flerårige utviklingsavtalene som de statlige
høyere utdanningsinstitusjonene inngår med
Kunnskapsdepartementet utrykker mange tydelige ambisjoner om å samarbeide mer med
arbeidslivet. Utviklingsavtalene inneholder mange
tiltak og mål for arbeidslivsrelevans (se boks 2.1).
Disse omfatter blant annet økt bruk av praksisemner, samarbeid om bachelor- og mastergradsoppgaver, tiltak for å øke mobiliteten av ansatte og

utvikling av fleksible utdanningstilbud som retter
seg mot arbeidslivets behov. For at institusjonene
skal lykkes med å nå målene på disse områdene,
kreves det innsats og vilje fra arbeidsgivere i alle
sektorer.
Utviklingsavtaler er et styringsvirkemiddel
som skal sikre en differensiert styring og ivareta
mangfoldet i sektoren. Avtalene blir mer sentrale i
styringen fremover. Dette er et tema som blir
behandlet i styringsmeldingen.

2.2

Bedre dialog om
kompetansebehov og
utdanningstilbud

Det utarbeides statistikk, fremskrivninger og
informasjon om studiesøkning og arbeidsmarkedsbehov både nasjonalt og regionalt. Samtidig indikerer en rapport fra Nordisk institutt for
studier av innovasjon, forskning og utdanning
(NIFU rapport) om dimensjonering av høyere
utdanning at kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt,
særlig når det gjelder arbeidsmarkedsbehov.3
3

Høst m.fl. (2019)
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Boks 2.1 Arbeidslivsrelevans i utviklingsavtalene
Statlige universiteter og høyskoler har inngått
Studentaktive læringsformer er også omtalt i
flerårige utviklingsavtaler med Kunnskapsflere utviklingsavtaler. Det samme gjelder komdepartementet. Utviklingsavtalene er inngått
petanse i entreprenørskap og innovasjon, deripuljevis i perioden 2016–2018. De ti første avtablant Norges teknisk-naturvitenskapelige unilene ble revidert i 2019–2020, og alle avtalene
versitet (NTNU), Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Også tverrfaglighet er omtalt i
gjelder nå til utgangen av 2022. Ny avtaleperiode
mange av utviklingsavtalene. Norges miljø- og
vil starte i 2023.
biovitenskapelige universitet (NMBU) vil
Utviklingsavtalene inneholder et bredt spekutvikle tverrfaglighet som et generelt bærende
ter av tiltak for arbeidslivsrelevans i utdanprinsipp.
ningene, og flertallet omtaler samarbeid med
arbeidslivet. Flere institusjoner har løftet arbeidsUtviklingsavtalene viser også tiltak knyttet til
praksis i studieprogrammene. For eksempel
livsrelevans og partnerskap med arbeidslivet som
ønsker Universitetet i Stavanger å ha tilbud om
eget målområde i utviklingsavtalen, deriblant
praksis i alle studieprogram.
OsloMet – storbyuniversitetet, Universitetet i
Agder og Universitetet i Sørøst-Norge.
Ansattmobilitet med arbeidslivet fremkomFlertallet av utviklingsavtalene inneholder
mer også som noe flere utdanningsinstitusjoner
satsinger på etter- og videreutdanning eller livssatser på, deriblant Høgskolen i Østfold som vil
øke andelen ansatte i delte stillinger og omfanlang læring, og mange utviklingsavtaler viser at
get på hospitering. Andre tiltak er for eksempel
arbeidet med arbeidslivsrelevans er koblet til
satsning på alumninettverk og samarbeid om
institusjonens rolle for regionen. For eksempel
bachelor- og mastergradsoppgaver med bedrifter
har Høgskolen i Molde, Høgskulen på Vesteller virksomheter.
landet og Høgskolen i Innlandet henholdsvis
regional utvikling og regionalt samarbeid som
Kilde: Kunnskapsdepartementet (2020)
målområder.

Styringsmeldingen vil følge opp de sidene som
dreier seg om dimensjonering og videreutvikling
av kunnskapsgrunnlaget. Denne meldingen
omhandler hvordan man kan fremme samarbeid
og mer systematisk dialog om kompetansebehov.
Regionreformen, som ble gjennomført ved
fylkessammenslåingene 1. januar 2020, innebærer
et sterkere regionalt handlingsrom der målet blant
annet er å legge grunnlaget for bedre samarbeid
mellom fylkeskommunene og andre regionale
aktører. Reformen har også styrket fylkeskommunenes kompetansepolitiske rolle, ved at ansvar for
flere oppgaver er overført til dette nivået.
Hvordan den enkelte fylkeskommune utvikler
og fyller rollen, vil ha konsekvenser for hvordan
universiteter og høyskoler samhandler med sitt
omland i tiden fremover. Universiteter og høyskoler er internasjonale og nasjonale så vel som
regionale og lokale aktører. Etter strukturreformen i 2016 finnes det nå institusjoner med
campus i flere fylker. Med et slikt mangfold i oppgaver og profiler er det viktig at den enkelte
utdanningsinstitusjon utvikler, eller inngår i,
regionale samarbeidsmodeller som er tilpasset

institusjonens egenart. Det finnes neppe én samarbeidsmodell som passer like godt for alle institusjoner og fylker.

2.2.1 Samarbeid på regionalt nivå
Fylkeskommunene har et overordnet ansvar for å
legge til rette for verdiskaping og samfunnsutvikling i egen region. Under dette ansvaret har
fylkeskommunen ansvar for regional kompetansepolitikk, videregående opplæring, fagskoleutdanning og karriereveiledning. Regionreformen har
gitt fylkeskommunene et forsterket strategisk
ansvar for den regionale kompetansepolitikken,
og for å bidra til å styrke tilgangen på kompetent
og relevant arbeidskraft.
Regional kompetansepolitikk skal forankres i
regionale planer og partnerskap. Partnerskapene
skal bidra til koordinering og involvering av
kommunene, statsforvalter, utdannings-, arbeidsmarkeds- og næringsaktørene på tvers av sektorer
og forvaltningsnivåer. Disse aktørene vil i samarbeid utarbeide et regionalt kunnskapsgrunnlag,
regionale planer og prioriteringer for egen region.
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Statsforvalteren har en viktig rolle i det regionale kompetansepolitiske arbeidet, blant annet i
sin rådgivning og veiledning av kommuner og i
gjennomføringen av statlig politikk, som blant
annet Kompetanseløft 2025 (se boks 5.5).
Regjeringen forventer at universiteter og høyskoler bidrar i arbeidet med å utforme av regionale kompetanseplaner og -strategier. Arbeidet vil
dessuten gi viktige innspill til utviklingen av institusjonenes studieportefølje.
Selv om det er avdekket mangel på kompetanse i en region, hjelper det lite å øke antallet studieplasser innenfor fagområdet dersom rekrutteringen av studentene svikter. Det å kartlegge og
mobilisere etterspørsel er derfor viktig. Blant
annet på denne bakgrunn har Kommunal- og
moderniseringsdepartementet satt i gang pilotprosjektet Kompetansepiloter (2020–2022). Ordningen skal støtte fylkeskommunenes strategiske
rolle og ansvar for regional kompetansepolitikk.
Alle fylkeskommunene med unntak av Oslo deltar
i piloten. Målet er å identifisere og mobilisere
virksomheters behov for kompetanseutviklende
tiltak samt koble og tilrettelegge for et tilpasset
etter- og videreutdanningstilbud i Distrikts-Norge.
Ordningen skal bidra til å prøve ut nye metoder
og modeller for samarbeid (se boks 2.3).
Kompetanse Norge har ansvaret for å forvalte
ordningen, som er på nær 50 mill. kroner. Dette
inkluderer å gi faglige råd og tilrettelegge for erfaringsutveksling mellom fylkene. Kompetansepilotene vil dermed bidra til at Kompetanse Norge
får økt innsikt i ulike regionale utfordringer. Slik
kan ordningen styrke grunnlaget for å samordne
ulike kompetanserettede virkemidler nasjonalt og
regionalt.

2.2.2 Råd for samarbeid med arbeidslivet
Norske universiteter og høyskoler ble fra 2011
pålagt å etablere Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) og en tilhørende strategi. Hensikten
var at samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv skulle bli mer strukturert og bedre forankret i
institusjonenes planer og strategier. En evaluering
av RSA konkluderte med at rådene bidrar til å
styrke samarbeidet og den gjensidige forståelsen
mellom universiteter og høyskoler og arbeidslivet,
men at de konkrete resultatene er beskjedne når
det gjelder endringer i gradsstudier og etter- og
videreutdanningstilbud.4
Innspill til arbeidslivsrelevansmeldingen viser
at det varierer hvor godt rådene fungerer. Når

rådet er vellykket, er det tydelig at det kan bidra
til å dimensjonere og utvikle studieporteføljen.
Det er imidlertid like tydelig at innholdet i mange
studieprogrammer krever mer direkte samarbeid
mellom fagmiljøer og bedrifter.
I kvalitetsmeldingen ble det gitt tydelige signaler om at studieprogrammene skal utvikles i samarbeid med arbeidslivet. OECD poengterer at
samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivets parter på dette området ikke
er like godt utviklet i Norge som i for eksempel
Finland, Sverige og Danmark.5
Ansvaret for det faglige innholdet i studieprogrammene ligger hos styret ved utdanningsinstitusjonene, men involverer arbeidslivet på
mange måter. Formelt skjer det gjennom styrer
og råd på ulike nivåer i institusjonen og gjennom
kvalitetssikringssystemer. Mest omfattende og
systematisk er samarbeidet om profesjonsutdanningene. En annen viktig kanal for samarbeid om studieprogrammer og emner er det
fagnære samarbeidet mellom undervisere og
arbeidslivet.
Det er mye diskutert hvilket nivå samarbeidet skal foregå på, og hvordan det best kan legges til rette for det. Utfordringen synes ofte å
være at samarbeid på studieprogramnivå og fagmiljønivå blir preget av ad hoc-løsninger og
avhengig av såkalte ildsjeler, mens samarbeid på
institusjonsnivå kan oppleves som irrelevant for
fagmiljøene.6 Det finnes imidlertid flere eksempler på modeller for samarbeid om studieprogram (se boks 2.2).
RSA har i liten grad vært etterspurt fra utdanningsinstitusjonenes side, og flere av dem foreslår i sine innspill til meldingsarbeidet å gjøre
ordningen valgfri. Disse institusjonene mener at
de kan ivareta samarbeidet med arbeidslivet vel
så godt eller bedre med andre virkemidler eller
ordninger. I denne sammenheng er det verdt å
merke seg at pålegget om å innføre RSA representerte en uvanlig og relativt inngripende styring av institusjonenes interne organisering. Det
finnes unntak, men lovens utgangspunkt er at
institusjonene selv avgjør hvordan en oppgave
skal organiseres.
Innspillene fra aktører utenfor universitets- og
høyskolesektoren viser imidlertid at disse er mer
positive til RSA. De kan oppleve sektoren som lite
tilgjengelig, og ordningen kan fungere som en
konkret inngang til dialog. For eksempel ønsker
5

4

Tellmann m.fl. (2017)
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6

OECD (2018)
Haakstad og Kantardjiev (2015)
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Boks 2.2 Samarbeid om utdanningene
Samarbeid om helse- og sosialfagutdanningene.
tet i GLU. Fra 2020 er satsingen utvidet med
Siden høsten 2017 har det pågått et stort pro21,3 mill. kroner, og den omfatter etter dette
også barnehagelærerutdanning og andre lærersjekt (RETHOS) for å utvikle nasjonale retningslinjer for samtlige grunnutdanninger innenfor
utdanninger.
helse- og sosialfag. Høsten 2020 ble samisk
Samarbeid gjennom bransjeråd ved Høyskolen
sykepleierutdanning inkludert i prosjektet, og
Kristiania. En modell som fremheves som et fordet pågår nå et arbeid med å utvikle en nasjonal
bilde i innspillene fra både Abelia og Ungt Entreretningslinje for utdanningen. Utviklingsarbeiprenørskap, er organiseringen ved Høyskolen
Kristiania. Her brukes Rådet for samarbeid med
det er utvidet til også å gjelde noen videre- og
arbeidslivet (RSA) på institusjonsnivå, mens det
mastergradsutdanninger. Retningslinjene skal
er opprettet bransjeråd for samarbeid med
definere sluttkompetansen for hver av utdanninarbeidslivet på studieprogramnivå.
gene og er en minstestandard for hvilken kompetanse nyutdannede kandidater skal ha når de
Advisory Board ved Høgskolen i Østfold. Adviavslutter utdanningen. Målet er at utdanningene
sory Board ved avdeling for økonomi, språk og
skal være fremtidsrettede og i tråd med både
samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold er et rådbrukernes og helse- og velferdstjenestenes
givende organ for studievirksomheten og skal
kompetansebehov. Studentene skal med andre
være en katalysator for samarbeid og dialog
ord forberedes på arbeidsoppgavene og arbeidsmed nærings- og arbeidslivet. Formålet med
organet er å utveksle ideer, erfaringer og anbemåtene i fremtidens tjenester. RETHOS er organisert som et prosjekt, og det er satt ned profalinger for å utvikle avdelingens studieprogramgramgrupper for hver utdanning som består av
mer, etter -og videreutdanningstilbud, forskningsinnsats og samfunnskontakt. Advisory
like mange representanter fra utdanningene og
Board dekker bachelorprogrammet i internasjofra tjenestene man utdanner til. Retningslinjene
blir altså utviklet gjennom et samarbeid mellom
nal kommunikasjon, mastergradsprogrammet i
utdanningsinstitusjonene og helse- og velferdsfremmedspråk i skolen, bachelorprogrammet i
økonomi og administrasjon, bachelorprogramtjenestene.
Prosjektet er et samarbeid mellom Arbeidsmet i regnskap og revisjon, mastergradsproog sosialdepartementet, Barne- og familiedegrammet i organisasjon og ledelse, og eventuelt
partementet, Helse- og omsorgsdepartementet
nye bachelor- og mastergradsprogrammer.
og Kunnskapsdepartementet. Det er KunnSamarbeid gjennom referansegrupper ved
skapsdepartementet som leder arbeidet og vedUniversitetet i Sørøst-Norge. Industrimasteren,
som fikk Utdanningskvalitetsprisen for høyere
tar retningslinjene.
utdanning 2019, er et eksempel på tett og systeSamarbeid om lærerutdanningene. Lærerutdanningsinstitusjonene og skoler og barnematisk utdanningssamarbeid. Studentene på
hager er sammen ansvarlige for kvaliteten i
programmet gjennomfører mastergrad over tre
lærerutdanningene. Innspillene til arbeidslivsår, i tillegg til å ha en midlertidig 50 prosent stilrelevansmeldingen og en kartlegging som er
ling med lønn i en relevant bedrift gjennom
gjennomført av Faglig råd for lærerutdanning,
studietiden. I industrimasterkonseptet er det forviser at de aller fleste lærerutdanningsinstitumaliserte samarbeidet med industri og næringssjonene har etablert partnerskap med skoler og
liv videreutviklet i tre formelle organer; Indusbarnehager de senere årene. Partnerskapene
trial Advisory Board (IAB), HR-gruppen og
omfatter mange ulike samarbeidsformer, og
Referansegruppen. Hvert industrimasterproblant de viktigste er samarbeidet om studentegram har sin referansegruppe som sikrer at innnes praksis, FoU-samarbeid og samarbeid om
holdet og utviklingen i studieprogrammet forkompetanseutvikling, veilederkompetanse, digimes sammen med industrien/næringen. Refetal kompetanse og etter- og videreutdanning.
ransegruppen består av relevante ledere fra programmets partnerbedrifter og faglig ansatte ved
Hvert år siden 2017 har universitets- og
universitetet. Hele programmet og læringshøyskolesektoren mottatt 44,5 mill. kroner til
partnerskapssamarbeid om praksis av høy kvaliutbyttebeskrivelsene blir diskutert.

2020–2021

LO og NHO at rådene blir styrket og de har
utviklet et sett med prinsipper for dette arbeidet.
Universiteter og høyskoler har valgt ulike
modeller for organiseringen av RSA, tilpasset
institusjonens egenart og omland. NTNU, som
har campus i de tre fylkene Innlandet, Møre og
Romsdal og Trøndelag, har valgt en tematisk
organisering av RSA. Institusjonen har tre råd
som dekker hvert sitt faglige felt: 1) Helse og
helserelaterte teknologier, 2) Teknologi og
næringsliv, og 3) Utdanning, kultur og velferd.
Universitetet i Sørøst-Norge (USN), som har
flere campuser i de to fylkene Viken og Vestfold
og Telemark, har valgt å opprette to råd: Ett for
offentlig sektor og ett for privat sektor.
Tre statlige høyere utdanningsinstitusjoner
som alle ligger i Vestland fylke – Universitetet i
Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og
Norges handelshøyskole (NHH) – har valgt å
inngå i et tett samarbeid med hverandre og det
regionale kompetanseforumet. De har fått dispensasjon fra Kunnskapsdepartementet til å la institusjonenes RSA inngå i Kompetanseforum Vestland
(tidligere Hordaland). Bakgrunnen for denne ordningen er at det var et stort overlapp mellom møtedeltakere og temaer som ble diskutert i de to
foraene. Det er fylkeskommunen som er sekretariat for kompetanseforumet. UiB og HVL er
sammen med NAV og fylkeskommunene også
representert i statistikkutvalget som hvert år lager
et kunnskapsgrunnlag for kompetanse i regionen.7
Disse eksemplene viser at dialogen om samfunnets kunnskapsbehov og studentenes læring
skjer på flere nivåer og i ulike fora, og at dette er
et arbeid som er under utvikling. En overordnet
intensjonsavtale mellom partene i arbeidslivet,
frivillig sektor, Universitets- og høyskolerådet og
Kunnskapsdepartementet er viktig for å mobilisere og støtte opp under felles mål og virkelighetsbilde. Universiteter og høyskoler synliggjør
ambisjoner om å styrke samarbeidet med
arbeidslivet blant annet i utviklingsavtalene med
departementet. Samtidig innebærer regionreformen et sterkere regionalt handlingsrom, der
målet blant annet er å legge grunnlaget for bedre
samarbeid mellom fylkeskommunene og andre
regionale aktører. Reformen har styrket fylkeskommunenes kompetansepolitiske rolle ved at
ansvar for flere oppgaver er overført til dette
nivået. Resultatet er at fora og partnerskap kan
7
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Boks 2.3 Kompetansepiloter
i Salten og Indre Helgeland
Kompetansepilotene i Nordland er eksempel
på et bredt anlagt regionalt samarbeid som
involverer høyere utdanning. Prosjektet har
fått tilsagn om nær 6,2 mill. kroner (2020–
2022).
Pilotene gjennomføres i områdene Salten
og Indre Helgeland, og de bygger på erfaringer og metoder som er utviklet ved det regionale innovasjonsselskapet Kunnskapsparken
Helgeland. Metoden omfatter aktivitetene
mentor, megler og møteplass som gjennomføres
i tverrfaglige bransjemøter, workshoper og
nettverk mellom kunnskapsmiljøer og
næringsliv.
Prosjektet skal også styrke samisk kompetanse og innovasjon.
Styringsgruppen består av aktører fra
Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i
Nordland, Helse Nord RHF, NAV Nordland,
NHO, LO, Nord universitet, UiT – Norges arktiske universitet og Voksenopplæringsforbundet (VOFO).

overlappe med RSA, og dette overlappet kan
gjøre rammene for samarbeidet mer arbeidskrevende enn nødvendig.
Regjeringen forventer at institusjonene fortsetter og videreutvikler samarbeidet med relevante aktører for å styrke utdanningens kvalitet
og relevans. Dette gjelder både den overordnede
dialogen om regionale kompetansebehov og dialogen om konkrete fagområder og utdanninger. Det
er også viktig at institusjonene bidrar aktivt i råd,
fora og møteplasser der arbeidslivets parter kommer sammen for å drøfte kompetansebehov.
Institusjonene må imidlertid ha fleksibilitet til
å organisere arbeidet på en måte som er tilpasset
institusjonens fagportefølje og eksisterende samarbeidsstrukturer, og som kan tilpasses regionale
utviklingstrekk og kobles på regionale partnerskap der det er hensiktsmessig. Av denne grunn
mener regjeringen at institusjonene fremover selv
kan vurdere om RSA skal inngå i et regionalt
kompetanseforum eller andre former for partnerskap uten å søke Kunnskapsdepartementet om
det på forhånd.
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Boks 2.4 Samarbeid om helse ved I4Helse
blant annet Senter for forskning på kunstig intelI4Helse er et senter for innovasjon og tjenesteutvikling innenfor helse og omsorg. Det ligger
ligens (CAIR) og miljøer innenfor informasjonspå campus Grimstad ved Universitetet i Agder
og kommunikasjonsteknologi og arbeidsliv og
(UiA) og er et samarbeid om teknologi, innovainnovasjon. Senteret består av ulike labfasilitesjon og helsefaglig forskning og praksis. Senteter, inkludert boligsimulatorer, en «usability lab»
ret samler relevante forskningsmiljøer ved UiA,
og åpne lab-er som kan brukes til simulering,
Sørlandet sykehus, Norwegian Smart Care
testing og utvikling.
Cluster (NSCC) samt deler av Grimstad komVed at studenter, forskere, innbyggere,
næringslivet og ansatte samarbeider på tvers av
munes helse- og omsorgstjenester, inkludert
helsetjenestenivåer, kobles utdanning, forskGrimstads utviklingssenter for sykehjem og
hjemmebaserte tjenester. Gjennom I4Helse vil
ning, utvikling og innovasjon. Målet er å utløse
UiA heve sin forskerkompetanse og bidra til et
radikalt nye måter å arbeide på. At næringslivsmer relevant innhold i utdanningene for fremaktører deltar i prosjekter sammen med offenttidens helsearbeidere.
lige aktører og brukere, og får testet ut ideer og
I tillegg til helsefagmiljøene er teknologifagløsninger, er viktig for å skape bærekraftige
helsetjenester.
lige miljøer sentrale ved I4Helse. Dette gjelder

2.3

Mer mobilitet på tvers av sektorene

Mobilitet av ansatte mellom universiteter og høyskoler og arbeidslivet for øvrig bringer oppdatert
og relevant kompetanse fra arbeidslivet inn i
utdanningene og vice versa. I mange av innspillene til denne meldingen blir ansattmobilitet
mellom sektorer trukket frem som virkemiddel
for å øke arbeidslivsrelevansen i utdanningene, og
mange ønsker seg mer gjensidig mobilitet.
Ansatte ved universiteter og høyskoler kan få
oppdatert praksisnær kompetanse gjennom å
jobbe i «praksisfeltet», det vil si i det arbeidslivet
som de utdanner til. Ansatte i praksisfeltet kan
på sin side bidra til arbeidslivsrelevans i utdanningene gjennom å være gjesteforeleser, mentor,
karriereveileder eller deltaker i evalueringer av
studieprogrammer. Mobilitet av ansatte mellom
offentlige tjenesteytere, næringslivet og utdanningsinstitusjoner er også viktig for å skape nettverk med kompetansemiljøer, bygge kompetanse og styrke kunnskapsflyten mellom sektorene. Dette kan igjen bidra til å utvikle både
bedrifter og offentlige tjenester. I tillegg sitter
det representanter fra arbeidslivet i styrene ved
universiteter og høyskoler, og ansatte ved institusjonene har styreverv i virksomheter og
bedrifter.
OECD peker i sin rapport om arbeidslivsrelevans i norsk høyere utdanning på at ansattmobiliteten ikke er så utviklet i Norge som i andre
land.8 En spørreundersøkelse til ansatte ved uni-

versitetene og høyskolene og representanter fra
arbeidslivet tyder på at politikken som støtter
ansattmobilitet, er lite utviklet ved norske læresteder.9 Utvekslingen av ansatte mellom sektorene er på nivå med de andre nordiske landene,
men lavere enn gjennomsnittet for de europeiske
landene som deltok i undersøkelsen.
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
(NOKUT) gjennomførte en underviserundersøkelse i 2017 som også pekte på at underviserne
i begrenset grad samarbeider med eksterne
arbeids- og samfunnslivsaktører. Det er imidlertid
forskjeller mellom fagområdene når det gjelder
både samarbeid og mobilitet. Det er for eksempel
mye samarbeid mellom sektorene innenfor kunst
og arkitektur, og mindre samarbeid innenfor
mange av disiplinfagene.10
Når det gjelder ansattmobilitet, har blant annet
medisinutdanningen lange tradisjoner for at de
ansatte jobber både ved et universitet og et sykehus. Et eksempel er medisinsk fakultet ved
Universitetet i Oslo (UiO) som har i overkant av
300 ansatte i såkalte bistillinger. Disse jobber som
overleger ved sykehus i tillegg til å jobbe ved
UiO.11
Studier har vist at bistillinger mellom universiteter eller høyskoler og helseforetak kan være
8
9
10
11

OECD (2018)
Diku (2020a)
Lid m.fl. (2018)
Refsum (2020)
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viktig for å tilrettelegge for forskning.12 Utviklingsavtalene mellom Kunnskapsdepartementet og
universitetene og høyskolene viser at flere institusjoner har ambisjoner om å øke mobiliteten av
ansatte gjennom å bruke delte stillinger og hospiteringsordninger (se boks 2.1).

2.3.1

Rekruttering til universiteter og
høyskoler

Ved universitetene og høyskolene er det en
utstrakt bruk av bistillinger. En bistilling i universitets- og høyskolesektoren betyr at den ansatte
har inntil 20 prosent undervisnings- og forskerstilling i tillegg til å ha en hovedstilling hos en
annen arbeidsgiver. Begrunnelsen for å benytte
en bistilling er at universitetet eller høyskolen har
behov for en spesiell kompetanse som vedkommende har via sin ordinære stilling.
Ordningen med bistillinger er lovfestet i en
særbestemmelse i universitets- og høyskoleloven (se boks 2.5 og 2.6). Bestemmelsen gir
arbeidsgiver hjemmel til å ansette midlertidig, i
en åremålsstilling, i inntil 20 prosent undervisnings- og forskerstilling. Ansettelse i en åremålsstilling betyr blant annet at ansettelsesforholdet
opphører uten oppsigelse. I Innst.O.nr.1 (2006–
2007) vises det til at det må være adgang til midlertidig tilsetting i bistillinger «for å kunne sikre
faglig utveksling mellom institusjonene og å knytte
til seg kompetanse fra nærings- og arbeidsliv».13
Det er de samme kompetansekravene for å bli
ansatt i bistilling som i øvrige undervisnings- og
forskerstillinger, jf. forskrift om ansettelse og opprykk.
Omfanget av bistillinger ved universiteter og
høyskoler har vært relativt stabilt. I 2019 utgjorde
bistillinger ca. 2,5 prosent av faglige årsverk
utenom stipendiater.14 57 prosent av bistillingene
var professor II-stillinger.
Stillingsbetegnelsen bistilling brukes imidlertid ikke lenger, verken i statsansatteloven eller i
arbeidsmiljøloven. Her benyttes begrepet ekstraverv eller deltid for slike små deltidsstillinger. I
hovedtariffavtalene heter det i punkt 1.1.4 om
ekstraverv: «Arbeidstakere må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære
arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg
eller tillatelse.»15 Rammene for slike deltids12
13
14

Hansen og Evensen (2018)
Innst.O.nr.1 (2006–2007)
448 årsverk i bistillinger, hvorav 254 professor II. Diku
(2020b)
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stillinger i staten generelt må derfor avklares med
arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle.
I tillegg til universitets- og høyskoleloven er
universitetene og høyskolene også omfattet av
arbeidsmiljøloven og statsansatteloven. Dagens
regelverk gjør det derfor mulig for universitetene
og høyskolene å ansette noen i en midlertidig stilling, dersom vilkårene for det er til stede uavhengig av universitets- og høyskolelovens bestemmelse om bistilling. Dersom det er ønskelig, er
det også mulig med deltidsansettelser i en høyere
stillingsandel enn 20 prosent. Ifølge det generelle
regelverket er ikke disse mulighetene begrenset
til spesielle stillingskategorier som undervisningsog forskerstillinger.
Omfanget av ansatte i høyere utdanning med
arbeidslivserfaring fra andre sektorer har sammenheng med kravene studietilsynsforskriften
stiller til et fagmiljø (se boks 2.5). En undersøkelse Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har gjennomført, viser at de
kvantitative kravene til andel ansatte i hovedstilling og andel ansatte med førstestillingskompetanse oppleves som lave av disiplinfagene,
mens profesjons- og praksisnære utdanninger
opplever at kravene kan gå utover andre
kompetansebehov, som for eksempel erfaring fra
praksisfeltet.16
LO og NHO peker på behovet for en stillingsstruktur ved utdanningsinstitusjonene som ivaretar arbeidserfaring fra arbeidslivet på en annen
måte enn i dag, jf. forslaget om «praksisprofessor». Forslaget er omtalt i Meld. St. 16 (2016–
2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (kvalitetsmeldingen) og i rapporten fra Underdalutvalget.17 Høringen av Underdal-utvalgets rapport viste støtte til behovet for kompetanse og
deltakelse fra arbeidslivet, særlig i undervisning.
Det var imidlertid klar motstand mot å bruke
praksisprofessor som stillingsbetegnelse, hovedsakelig fordi kompetansen vil være så forskjellig
fra professorstillingen. Professor er en beskyttet
tittel i universitets- og høyskoleloven, og i
Prop. 1 S (2019–2020) gjør Kunnskapsdepartementet det klart at departementet ikke ønsker å
bruke praksisprofessor som stillingsbetegnelse.
Ved ansettelser kan statlige universiteter og høyskoler benytte de ulike stillingskodene på både
lønnsplaner for gjennomgående stillinger – for
eksempel seniorrådgiver og spesialrådgiver – og
på Kunnskapsdepartementets lønnsplaner i
15
16
17

KMD (2020)
Aarstad m.fl. (2019)
Underdal m.fl. (2018)
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Boks 2.5 Krav til kompetanse i undervisnings- og forskerstillinger
For ansettelser ved utdanningsinstitusjoner
læring innen en viss tidsfrist. Institusjonene skal
under universitets- og høyskoleloven gjelder
ha kriterier for hvordan kandidater skal dokureglene i arbeidsmiljøloven, statsansatteloven
mentere sin utdanningsfaglige kompetanse.
og særreglene i universitets- og høyskoleloven,
Krav til fagmiljø. I forskrift om tilsyn med
jf. § 6-1. Universitets- og høyskoleloven § 6-3 har
studiekvalitet i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) § 2-3 stilles det krav til fagmiljøet
egne regler for utlysning av og ansettelse i
rundt studietilbudet. Kravene gjelder både størundervisnings- og forskerstillinger. Disse særreglene følger ikke reglene i arbeidsmiljøloven
relse, stabilitet og sammensetning av fagmiljøet.
og statsansatteloven. Bakgrunnen for dette er
Fagmiljøet skal blant annet ha:
den sterke vektleggingen av faglig bedømmelse
– relevant utdanningsfaglig kompetanse
i vitenskapelige stillinger, der innstillingen skjer
– tydelig faglig ledelse
ut fra sakkyndig bedømmelse.
– ansatte med førstestillingskompetanse i de
I forskrift om ansettelse og opprykk i undersentrale delene av studietilbudet1
visnings- og forskerstillinger er det fastsatt krite– forskning og/eller kunstnerisk utviklingsrier for ansettelse i ulike undervisnings- og forarbeid og faglig utviklingsarbeid
skerstillinger:
– nasjonalt og internasjonalt samarbeid
– professor
– relevant og oppdatert kunnskap fra praksis– dosent
feltet for studietilbud med obligatorisk prak– førsteamanuensis
sis
– førstelektor
– ansatte i hovedstilling ved institusjonen i
minst 50 prosent av årsverkene
– høyskolelektor eller universitetslektor
– høyskolelærer
1
Andelen med førstestillingskompetanse skal være minst 20
prosent for bachelorutdanningene. For mastergradsutdanningene skal andelen være minst 50 prosent, og av disse
skal minst 10 prosent ha professor- eller dosentkompetanse.
For doktorgradsstudier skal fagmiljøet bare bestå av stillinger med førstekompetanse, og minst 50 prosent skal ha professorkompetanse.

Institusjonene kan legge til krav utover det som
er fastsatt i forskriften, og ved utlysningen av de
enkelte stillingene kan det stilles mer spesifiserte krav. Det kan også stilles krav om at den
som blir ansatt, må gjennomgå en bestemt opp-

hovedtariffavtalene. Flere av disse stillingskodene gir muligheter til å gi høy lønn. I tillegg
kan institusjonene benytte arbeidstitler som
beskriver stillingens innhold på en mer dekkende måte, slik flere av institusjonene gjør (se
boks 2.7).
Kunnskapsdepartementet mener at dagens
regelverk gir institusjonene mulighet til å øke
ansattmobiliteten ved å sikre at fagmiljøene inkluderer ansatte med lang erfaring fra praksisfeltet.
Arbeidsgivere kan rekruttere målrettet ved å stille
krav til erfaring og kompetanse i utlysningstekster og bruke arbeidstitler og lønn som
motiverer målgruppen til å søke.
For å følge opp NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler vil Kunnskapsdepartementet
gjennomgå kapittelet om ansettelser i dagens universitets- og høyskolelov og vurdere om det er
behov for å forenkle reglene og harmonisere dem
med øvrig regelverk.

2.3.2

Muligheter for deltidsstillinger eller
hospitering

Ansatte ved universiteter og høyskoler kan også
ha deltidsstillinger i andre deler av arbeidslivet.
Tidligere undersøkelser tyder på at bruken av
slike deltidsstillinger er noe lavere enn bruken av
bistillinger ved universiteter og høyskoler.18
I følge statsansatteloven og arbeidsmiljøloven
kan arbeidsgivere utenfor universitets- og høyskolesektoren tilby ansatte ved universitetene og
høyskolene små stillingsbrøker hvis de har behov
for deres kompetanse.
En utfordring med å få ansatte ved universitetene og høyskolene til å søke seg til deltidsstillinger i praksisfeltet kan være en bekymring for at
flere stillinger fører til stor arbeidsbelastning.
Ansatte kan også oppleve krysspress mellom
18

Thune m.fl. (2014)
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Boks 2.6 Regelverk for deltidsstillinger
Bistillinger/deltidsstillinger. Universitets- og høyMidlertidige stillinger/åremål. Fast stilling er
hovedregelen i norsk arbeidsliv, men dersom
skoleloven har en egen bestemmelse om bistilarbeidsgiver ønsker at den nye stillingen skal
linger (§ 6-6). Den sier at en arbeidstaker kan
være midlertidig, må det finnes en hjemmel for
ansettes i bistilling på åremål i inntil 20 prosent i
dette. Universitets- og høyskoleloven gir en
en undervisnings- og forskerstilling fordi vedhjemmel for å ansette i åremålsstilling, når stilkommende i sin hovedstilling har tilegnet seg
kompetanse universitetene eller høyskolene har
lingen er en opptil 20 prosent undervisnings- og
behov for.
forskerstilling.
Dersom det er behov for at stillingen skal
Arbeidsgiveren må være klar over regelen
være større enn 20 prosent, altså utover det som
om at arbeidstakeren kan ha rett til fast stilling
er definert som en bistilling i universitets- og
dersom midlertidigheten varer i mer enn tre år.
høyskoleloven, kan de vanlige reglene for deltid
Etter tre år får arbeidstakeren oppsigelsesvern
benyttes.
som om vedkommende var fast ansatt. Dette
gjelder imidlertid ikke for åremålsstillinger.

ulike tiltak for å øke arbeidslivsrelevansen i studieprogrammene og andre forventninger, for
eksempel om vitenskapelig publisering.19
Det må skilles mellom om en deltidsstilling
skal være et ekstraverv i tillegg til en 100 prosent
stilling eller om den gir tilsvarende permisjon i
den faste stillingen. Partnerskapssamarbeid mellom en utdanningsinstitusjon og en offentlig eller
privat virksomhet kan omfatte avtaler om deltidsstillinger med rett til permisjon.
Utdanningsinstitusjoner kan også ha mer
systematiske hospiteringsordninger for sine
ansatte, for eksempel kan de gi praksistermin på
samme måte som de gir forskningstermin.
Økonomiske vilkår for statsansatte i slike hospiteringsordninger er regulert gjennom særavtale
i staten.20 Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt retningslinjer for hospiteringsordninger innenfor det statlige tariffområdet.21
I flere innspill til meldingen ønskes det insentivordninger for mer mobilitet av ansatte mellom
sektorer. Det finnes allerede søknadsbaserte ordninger i Forskningsrådet og i Direktoratet for
internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning (Diku). Det er også enkelte ordninger i
EUs programmer Horisont Europa og Erasmus+
som støtter ansattmobilitet mellom universiteter
og høyskoler og arbeids- og næringslivet (se
boks 1.9 og 2.8).

19
20
21

NOKUT (2020a)
KMD (2021)
KMD (2019)

Selv om Kunnskapsdepartementet setter de
overordnede rammene for karrierepolitikken og
stimulerer til ansattmobilitet gjennom ordninger i
Forskningsrådet og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
(Diku), er det utdanningsinstitusjonene som har
hovedansvaret for å tilrettelegge for god karriereveiledning- og utvikling for ansatte i forskningsog undervisningsstillingene. Utfordringen er fraværet av et helhetlig arbeid med karriereutvikling
som ser de ulike prosessene i sammenheng, slik
det påpekes i rapporten Bedre karrierepolitikk for
vitenskapelig personale i universitets- og høyskolesektoren.22 Den øverste ledelsen ved institusjonene må legge bedre til rette for en samlet karrierepolitikk, men samtidig er det avgjørende å ha en
god forsknings- og undervisningsledelse på institutt-, forskergruppe- og programnivå. Blant annet
må arbeidserfaring fra praksisfeltet og mobilitetsopphold verdsettes mer. Videre er det viktig at
den enkelte ansatte – uavhengig av plassering på
karrierestigen – har et bevisst forhold til karriereutvikling og får veiledning til å ta grep om egen
karriere. I tillegg er profesjonell HR-støtte en forutsetning for en god karrierepolitikk.
For å løfte arbeidet med karriere- og rekrutteringspolitikken, har Kunnskapsdepartementet tatt
initiativ til en strategi for forskerrekruttering og
karriereveier i forskning og høyere utdanning.
Strategien vil i hovedsak konsentrere seg om den
tidlige fasen av karrieren med hovedfokus på
rekruttering til stipendiat-, postdoktor- og inn22

Universitets- og høgskolerådet (2015)
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Boks 2.7 Eksempler på ordninger for deltidsstillinger
Næringslivsmentor. Ordningen med næringslivsDe gode erfaringene med delte stillinger ved
noen utdanninger ved UiT gjorde at en arbeidsmentorer startet som et samarbeidsprosjekt
gruppe, bestående av representanter fra UNN
mellom UiT – Norges arktiske universitet (UiT)
og UiT, anbefalte at andre utdanninger også ble
og tidligere Troms fylkeskommune. Ordningen
inkludert i ordningen med delte stillinger.
gir UiT muligheten til å rekruttere ledere i
næringslivet til stillinger på 20 prosent med en
Kilde: Nikolaisen m.fl. (2017)
varighet på ett år. Næringslivsmentorene jobber
med både forskning og undervisning og bidrar til
Lærere i delte stillinger. Universitetet i Sørøststudentmobilitet til næringslivet. FylkeskommuNorge (USN) opprettet i 2017–2018 en forsøksnen støtter hver ansettelse med 200 000 kroner.
ordning for lærere med delte stillinger på åremål i grunnskolelærerutdanningen. StillingsKilde: Melin m.fl. (2018)
betegnelsen er lærer tilsatt i kombinasjonsDelte stillinger for helsefaglige utdanninger. Mange
stilling, men stillingene omtales også som prakhelsefaglige utdanninger har ansatte i delte stillinsislærer 2-stillinger (P2-lærer). Formålet er at
ger, også kalt kombinerte stillinger, og dette har
lærere og ledere i praksisfeltet kan bidra til å
bedret samarbeidet mellom utdanning og praksis.
gjøre undervisningen ved universitetet mer proVed Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og
fesjonsrettet, praksisnær og relevant for studenUiT – Norges arktiske universitet har man valgt å
tene. Ordningen skal bidra til at problemstillingi ansatte i kliniske stillinger et valg mellom en
ger, utfordringer og arbeidsmåter fra praksishovedstilling ved sykehuset i tillegg til en 10–20
feltet inngår som en del av undervisningen på
campus eller som kunnskapsutviklingsprosjekprosent bistilling ved universitetet (totalt opptil
120 prosent), eller en hovedstilling ved sykehuset
ter i studentenes praksis. Ved årsskiftet 2018–
der 10–20 prosent av stillingen brukes ved univer2019 var det ansatt 20 P2-lærere i en prosentsitetet (totalt 100 prosent). En evaluering viste at
andel på 5–20 prosent.
ordningen hadde stor betydning for samarbeidet
Kilde: Olsen og Lie (2019)
mellom de to institusjonene, og at den bidro til å
fremme praksisnær undervisning og til å gjøre
studentene tryggere i praksissituasjonen.
Kilde: Skaalvik m.fl. (2014)

Boks 2.8 Erasmus+ støtter kunnskapsallianser
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet
nærmere arbeidsmarkedet og å styrke studentenes kvalifikasjoner gjennom gjensidig faglig
(NTNU) har styrket koblinger mellom høyere
samarbeid og innovasjon.
utdanning, arbeidsliv og forskning gjennom deltakelse i Erasmus+ og kunnskapsalliansen Lean
Fagansatte og studenter dro på studiebesøk
4.0. Kunnskapsllianser er den mest prestisjefylte
til bedriftene, skrev semesteroppgaver og forsket
ordningen i Erasmus+, der likeverdig partnerpå komplekse problemer om interaksjon mellom
teknologi og mennesker. Tverrfaglige grupper
skap mellom høyere utdanningsinstitusjoner og
bestod av mastergradstudenter, bedriftsansatte
virksomheter er et krav.
og forskere. Ressurspersoner fra bedriftene delSammen med NTNU deltok Sintef samt
tyske, belgiske og nederlandske partnerinstitutok på styremøter, seminarer samt kvalitetssikret
at den faglige utviklingen i prosjektet foregikk i
sjoner i prosjektet. På arbeidslivssiden deltok
samsvar med næringslivets behov.
blant andre Mitsubishi Elevator Europe, MCB
Nederland B.V. og Rosen. Målet med samarbeiKilde: http://lean4zero.com/
det var å bringe høyere utdanningsinstitusjoner
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stegsstillingene og kandidatenes videre karriere.
Strategien vil legges frem før sommeren 2021.

2.4

Regjeringen vil:
–

Forventninger og tiltak

Det er behov for å utvikle dialogen mellom universiteter og høyskoler og arbeids- og samfunnslivet
om samsvaret mellom utdanningstilbudet og
arbeidslivets kompetansebehov. Regjeringen forventer at universiteter og høyskoler bidrar i arbeidet med utforming av regionale kompetanseplaner og -strategier.
Mobilitet av ansatte på tvers av utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet de utdanner til, kan
være et viktig virkemiddel for å øke arbeidslivsrelevansen i utdanningene gjennom å skape nettverk med kompetansemiljøer, bygge kompetanse
og styrke kunnskapsflyten mellom sektorene.
Regjeringen forventer derfor at universiteter og
høyskoler legger til rette for ansattmobilitet.

35

–

–
–

inngå en intensjonsavtale med Universitets- og
høgskolerådet, partene i arbeidslivet og frivillig sektor som skal mobilisere avtalepartene til
et bredere og enda mer systematisk samarbeid
for å øke arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning
åpne for at institusjonene selv kan få vurdere
om Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
skal inngå i regionale kompetansefora eller
andre former for partnerskap, uten å søke
Kunnskapsdepartementet om dette på forhånd
videreføre tiltak for å stimulere gjensidig hospitering eller delte stillinger mellom universiteter og høyskoler og øvrig arbeidsliv
gjennomgå kapittelet om ansettelser i dagens
universitets- og høyskolelov som oppfølging av
NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler med sikte på å forenkle reglene og harmonisere dem med øvrig regelverk
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3 En mer åpen og tilgjengelig høyere utdanning
Samarbeidet om samfunnets kunnskapsbehov må ta
høyde for at enkeltmennesker har ulike behov gjennom livet, og at offentlige tjenester og næringsliv i
forskjellige deler av landet har ulike utfordringer
med å skaffe relevant kompetanse. Universiteter og
høyskoler må i enda større grad enn tidligere åpne
opp og gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig for
en stadig mer mangfoldig studentpopulasjon. Det
dreier seg både om å gi mennesker mulighet til å
oppdatere og fornye kompetansen sin gjennom
(yrkes)livet, og å gjøre høyere utdanning tilgjengelig
for mennesker som på grunn av bosted, arbeid eller
livssituasjon ikke ønsker eller ikke har mulighet til å
studere på heltid ved en universitets- eller høyskolecampus. Når høyere utdanning blir mer tilgjengelig,
må også utdanningsfinansieringen tilpasses utviklingen.
En mangfoldig studentpopulasjon bidrar til å
utvikle utdanningen. Alle studenter bringer noe
med seg inn i utdanningen, og studenter som er
i jobb eller har erfaring fra arbeidslivet, kan
bidra til å utvikle utdanningens arbeidslivsrelevans.
Regjeringen ønsker at det skal finnes et godt
utdanningstilbud i hele landet. Hvis en høyere
utdanningsinstitusjon skal kunne etablere og
opprettholde et utdanningstilbud, er det imidlertid en forutsetning at et visst antall studenter
benytter seg av tilbudet. Når utdanningstilbud
legges ned, skyldes det som regel sviktende studentrekruttering. Dette gjelder for både tilbud på
campus og fleksible studietilbud, men studentrekruttering er generelt en større utfordring i
distriktene.
Samfunnets kompetansebehov løses altså
ikke automatisk ved å etablere et studietilbud,
og når arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner samarbeider om dette, er det derfor nødvendig å ha en realistisk tilnærming til mulighetene for å rekruttere studenter. Noen ganger
kan løsningen være at virksomheten inngår et
forpliktende samarbeid med utdanningsinstitusjonen for å sikre studentrekruttering (se
boks 3.1).

Boks 3.1 Fleksibel
ingeniørutdanning på Stord
Høgskulen på Vestlandet tilbyr en fleksibel
ingeniørutdanning for ansatte ved Aker
Solution og andre bedrifter i regionen. Studentene har en fagskoleutdanning i bunn, som
gjør at de får fritak fra deler av den treårige
utdanningen. Videre legger høyskolen til rette
for et skreddersydd studieløp som lar seg
kombinere med arbeid. Bedriftene som er
med i ordningen forplikter seg på sin side til å
gi sine ansatte nok fri fra jobb og delvis lønnsdekning, slik at de kan klare å gjennomføre
utdanningen.

3.1

Å åpne høyere utdanning for
livslang læring

All utdanning som foregår ved universiteter og
høyskoler, er en del av den livslange læringen,
men hovedtyngden av tilbudene er tilpasset yngre
voksne som tar en grunnutdanning der de kan
studere på heltid. Økte krav til omstilling fører til
at flere vil måtte vende tilbake til studier også
senere i livet, enten for å oppdatere kompetansen
sin eller for å ta en ny utdanning. Når vi snakker
om å åpne høyere utdanning for livslang læring,
dreier det seg om å gjøre høyere utdanning mer
tilgjengelig for mennesker som er i en fase av livet
der arbeid eller andre forpliktelser gjør at de ikke
kan studere på heltid – og kanskje heller ikke
trenger en hel grad.
Universitetene og høyskolene skal samarbeide
med lokalt og regionalt arbeids- og samfunnsliv,
og de skal tilby etter- og videreutdanning innenfor
sitt virkeområde. I Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereformen – Lære hele livet (kompetansemeldingen), som ble lagt frem i april 2020, ble det
imidlertid pekt på at manglende kapasitet og
svake insentiver i finansieringssystemet og i
regelverket for egenbetaling demper universitete-
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nes og høyskolenes satsing på videreutdanning.
Kompetansemeldingen lanserte særlig to tiltak for
å stimulere høyere utdanningsinstitusjoner til å
satse mer på utdanninger som er etterspurt av
arbeidslivet og tilgjengelige for mennesker i
arbeid. Det gjelder Program for fleksible utdanningstilbud og deler av Kompetanseprogrammet
(programområde 1 – tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud). Målet med disse tiltakene er å
øke utdanningsinstitusjonenes kapasitet til å tilby
utdanningstilbud som er tilgjengelige utenfor
campus, og å bygge kapasitet innenfor områder av
videreutdanning som tidligere ikke har vært prioritert.

3.1.1

Større kapasitet for fleksibel
utdanning
Universitetenes og høyskolenes oppgave med å
bidra til livslang læring har økt de siste årene og
det eskalerte særlig i 2020. Høsten 2020 var det
registrert nær 292 000 studenter ved norske
høyere utdanningsinstitusjoner. Dette er rekordmange, og tilsvarer en økning på omkring 4,5
prosent fra 2019. Økningen har funnet sted i
både yngre og eldre aldersgrupper, men det er
blant dem over 30 at vi finner den største prosentvise økningen – nær åtte prosent. Det er dermed viktigere enn noen gang å ta hensyn til ulike
behov i en sammensatt studentmasse. Også
utdanningsfinansieringen må tilpasses denne
utviklingen.
Tiltakene som ble satt i gang i forbindelse med
kompetansemeldingen, har blitt forsterket av
regjeringens satsing for å møte den økonomiske
krisen som er forårsaket av covid-19. Formålet
med satsingen, som går under navnet Utdanningsløftet 2020, er å skalere opp fleksible tilbud og
videreutdanning slik at arbeidsledige og andre
som trenger mer kompetanse skal få tilgang til
utdanning (se boks 3.2).
Utdanningsinstitusjoner som søker om midler
fra de ulike ordningene, må ta hensyn til den
reelle etterspørselen etter utdanningstilbud, og
noen av ordningene krever at institusjonene inngår samarbeid med bedrifter som trenger kompetanse. Ordningene bidrar slik sett ikke bare til økt
kapasitet i utdanningssystemet; de utvikler også
samarbeidet mellom høyere utdanning og
arbeids- og samfunnslivet. Nedenfor er det en
nærmere beskrivelse av ordningene. De overlapper hverandre delvis, blant annet fordi Utdanningsløftet 2020 ble brukt til å forsterke eksisterende ordninger. På sikt vil ordningene samordnes.
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Program for fleksible utdanningstilbud
Program for fleksible utdanningstilbud er en del
av Dikus kvalitetsprogrammer og er en bred tilskuddsordning som skal øke tilbudet av fleksible
studier ved universiteter og høyskoler.
Ordningen omfatter tilskudd til både utvikling
og drift, men i 2020 var den primært utviklingsrettet. Universitetene og høyskolene som mottar
tilskudd, skal kunne utvikle tilbudene over tid.
Både videreutdanninger og grunnutdanninger
faller inn under ordningen så lenge tilbudene er
fleksible, det vil si desentraliserte, nettbaserte,
samlingsbaserte og deltidsbaserte. Søknadene til
programmet skal bygge på den reelle etterspørselen etter det planlagte studietilbudet.
I 2020 var det 26 videreutdanninger og 12
grunnutdanninger som fikk midler. Prosjektene
har oppstart i tidsrommet mellom høsten 2020 og
høsten 2021. Prosjektperioden er i utgangspunktet inntil to år.
I utlysningen for tilskuddene i 2020 var følgende områder prioritert: bærekraftig omstilling
og miljøvennlig næringsutvikling (grønt skifte),
teknologi og helse. I tildelingen var det flest tilbud innenfor helse og en del prosjekter med et
tema innenfor bærekraftig utvikling og grønt
skifte. Det var få IKT-prosjekter i søknadsbunken, og dermed var det få utdanningstilbud
innenfor IKT som fikk støtte. Boks 5.6 omtaler
noen av studietilbudene innenfor helse som fikk
tildelt midler i 2020.
Kompetanseprogrammet
Kompetanseprogrammet ble etablert i 2020 med
mål om å skape flere nye fleksible utdanningstilbud som gir kompetanse som arbeidslivet etterspør. I tillegg vil programmet prøve ut tiltak som
kan øke etterspørselen etter kompetanseutvikling.
Kompetanseprogrammet forvaltes av Kompetanse Norge og er i 2021 delt inn i fire programområder:
– Programområde 1 – tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud: Programområdet gir fagskoler, universiteter og høyskoler mulighet til å
søke om tilskudd til å utvikle nye fleksible
videreutdanningstilbud i samarbeid med
arbeidslivet.
– Programområde 2 – treparts bransjeprogram for
kompetanseutvikling: Programområdet skal gi
støtte til bransjeprogrammer der staten og
partene i arbeidslivet samarbeider om å øke
deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor
utvalgte bransjer.
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Boks 3.2 Utdanningsløftet
Da covid-19 rammet landet for fullt i mars 2020,
fag og teknologi med vekt på IKT og lærersatte regjeringen i verk flere tiltak på utdanningsutdanninger. Studieplassene er videreført i 2021.
området. Flere av tiltakene i kompetansereforRekrutteringsstillinger: I 2020 ble det bevilget
midler til 250 nye rekrutteringsstillinger, og
men ble oppskalert og utvidet for å gi mulighet
disse er videreført i 2021.
for kompetanseheving for de mange som hadde
blitt permitterte eller arbeidsledige, og for unge
Oppskalering av fleksible tilbud til permitterte,
som hadde mistet utsikten til arbeid. Utdanningsledige og unge: Direktoratet for internasjonaliseløftet omfatter tiltak rettet mot alle deler av utdanring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
(Diku) tildelte til sammen 42 mill. kroner i 2020
ningssystemet og innebærer en betydelig satsing
til elleve universiteter og høyskoler. Utdanninpå videregående opplæring og fagskoler. Nedenfor er det en oversikt over tiltak som er helt eller
ger innenfor økonomi og administrasjon, ingenidelvis rettet mot universiteter og høyskoler:
ørfag, reiseliv og helse ble vektlagt i tildelingen.
Program for fleksible utdanningstilbud: ProDisse omfatter både ordinære studietilbud, videgrammet ble forsterket på grunn av den økonoreutdanning og etterutdanning.
miske krisen og delte ut rundt 100 mill. kroner
Kompetanse Norge og Diku tildelte midler
til fleksible utdanningstilbud i 2020. I 2021 har
til nettbasert opplæring for permitterte og
programmet et budsjett på totalt 97 mill. kroner.
ledige våren og høsten 2020. Alle utdanningsTreparts bransjeprogram for kompetanseutviknivåer var inkludert i utlysningen. 17 universiteling: Bransjeprogrammene ble forsterket med
ter og høyskoler fikk tilskudd til totalt 113 tilbud
120 mill. kroner i 2020, og det ble opprettet nye
(57 mill. kroner). Av tilbudene som fikk støtte
bransjeprogrammer i sektorer som var særlig
var det flest innenfor økonomi og admihardt rammet av krisen. I 2021 er det bevilget
nistrasjon. Kompetanse Norge og Diku skal lyse
160 mill. kroner til bransjeprogrammer.
ut 140 mill. kroner våren 2021 til å oppskalere
fleksible utdanningstilbud på alle utdanningsStudieplasser: Fra høsten 2020 ble det bevilget midler til 4000 flere studieplasser innenfor
nivåer. Tilbudene skal være tilpasset nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, og ledige og
områder med antatt store kompetansebehov i
permitterte.
årene fremover, det vil si helse- og sosialfagutdanninger,
matematisk-naturvitenskapelige

–

–

Programområde 3 – utprøving av insentivordninger for livslang læring: Programområdet
skal sette i gang og finansiere utprøving av nye
insentivordninger. Formålet er å innhente
kunnskap om hvordan slike ordninger virker,
før de eventuelt innføres i større skala.
Programområde 4 – Kompetansepluss: Programområdet er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Programområde 1 gir utviklingsstøtte til videreutdanningstilbud, og det er et krav for å kunne søke,
at utdanningsinstitusjonen inngår samarbeid med
en virksomhet. Temaet for utlysningene siden
2018 har vært digital kompetanse. Bakgrunnen
for denne prioriteringen er at det har vært få
videreutdanningstilbud innenfor teknologi, til
tross for at dette området har et udekket kompetansebehov i arbeidslivet. I 2021 prioriteres
videreutdanningstilbud for å styrke digital kompe-

tanse, IKT-sikkerhet og kompetanse for det
grønne skiftet. Kompetansepolitisk råd gir råd om
hvordan kompetanseprogrammet bør innrettes,
og hvordan det bør prioriteres innenfor programområde 1.

3.1.2

Sammenslåing av enkelte
tilskuddsordninger i nytt direktorat
Både Kompetanse Norge og Direktoratet for
internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning (Diku) har ansvar for tilskuddsordninger der universiteter og høyskoler kan søke om
midler til fleksible tilbud. Tilbakemeldinger fra
Kompetansepolitisk råd og universitets- og høyskolesektoren tyder på at det er behov for en mer
samordnet forvaltning av tilskuddene. I 2021 har
Kompetanse Norge og Diku derfor samordnet
utlysningene, slik at det skal bli enklere for tilskuddsmottakerne å få oversikt over hvilke til-
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skudd de kan søke på, og hvilke frister som gjelder.
Erfaringene med tilskuddsordningene viser at
det er institusjonene som ønsker å spesialisere
seg på videreutdanning og fleksible tilbud, som
får mest tilskudd. Videreutdanningsmiljøene er
mest utviklet innenfor administrasjon og ledelse
og helse- og sosialfag. Det ser også ut til å være
en fordel om arbeidslivet er involvert i å utvikle
tilbudet, slik at de kan sikre arbeidslivsrelevans
og etterspørsel etter tilbudene. Tilskuddsordningene i Kompetanse Norge og Diku skal evalueres.
Fra 1. juli 2021 vil både Diku og Kompetanse
Norge inngå i det nye Direktoratet for høyere
utdanning og kompetanse (HK-dir).1 Det vil gi
mulighet til å samordne eksisterende programmer som delvis overlapper. Regjeringen ønsker å
videreføre programstrukturen i Diku og i Kompetanse Norge, henholdsvis kvalitetsprogrammene
og kompetanseprogrammet, men vil gi det nye
direktoratet i oppgave å samordne overlappende
deler av programmene slik at det blir en enkel tilskuddsordning for fleksibel utdanning som svarer
til arbeidslivets behov.
Opprettelsen av HK-dir vil gi enda bedre
betingelser for å satse stort på fleksible tilbud der
universiteter og høyskoler kan søke om midler til
å utvikle og drifte tilbud som arbeidslivet etterspør.
Regjeringen vil i samråd med Kompetansepolitisk råd følge med på utviklingen i markedet for
etter- og videreutdanninger og rette tilskuddsordningene mot områder der det er markedssvikt og
kritisk å dekke samfunnets behov for oppdatert
kompetanse.
Norge skal gjennom en stor omstilling i fremtiden, og behovet for kompetanseutvikling vil være
stort også når vi har tilbakelagt den økonomiske
krisen vi nå står i. Regjeringen vil videreutvikle
programmene og justere dem i tråd med nye kompetansebehov. Kunnskapsdepartementet vil for
øvrig invitere flere departementer til å inkludere
sine sektorsatsinger på kompetanse i HK-dir når
det er hensiktsmessig.
Kompetansemeldingen varslet også at regjeringen vil ta initiativ til å utvikle en digital plattform som vil gjøre det lettere for virksomheter,
bedrifter og enkeltpersoner å få oversikt over
aktuelle videreutdanningstilbud. Det er i tillegg et
1
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I tillegg til disse to organisasjonenen vil også Universell,
som i dag er tilknyttet NTNU, deler av Direktoratet for IKT
og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit)
samt enkelte oppgaver fra NSD AS, inngå i det nye direktoratet.

mål at utdanningsinstitusjonene lettere skal få
oversikt over hva arbeidslivet ønsker av etter- og
videreutdanning.

3.1.3

Økt kapasitet til videreutdanning
gjennom egenbetaling

I kompetansemeldingen slår regjeringen fast at
den vil videreføre gratisprinsippet, som gjelder for
ordinære utdanninger ved statlige universiteter
og høyskoler. Regjeringen mener at gratisprinsippet har en sentral og viktig funksjon i det
norske samfunnet, og at det sikrer befolkningen
like muligheter til å kunne ta høyere utdanning
uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn.
Arbeidslivet har behov for videreutdanninger
og kurs som er særlig tilrettelagt for personer i
arbeid, og som gir kompetanse som arbeidslivet
har særlig behov for. Regelverket for egenbetaling
åpner for at universiteter og høyskoler kan ta
betalt for etterutdanningstilbud og enkelte videreutdanningstilbud.
Kompetanseutvikling i arbeidslivet er i hovedsak den enkeltes og virksomhetenes ansvar, og
kostnadene dekkes som regel av arbeidslivet selv.
Arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har blitt enige
om en ansvarsdeling seg imellom i ulike avtaler.
Hovedavtalene slår fast at kostnader til kompetanseutvikling som er nødvendig for å dekke
bedriftens behov, er bedriftens ansvar. Kostnader
til en videreutdanning som ikke er relevant for
virksomheten, må som hovedregel dekkes av den
enkelte, for eksempel fordi en arbeidstaker
ønsker å utdanne seg til et nytt yrke utenfor
bedriften.
Statistisk sentralbyrå har i en undersøkelse
kartlagt hvor mye befolkningen i 2019 betalte i
ulike kostnader til studieavgifter for videreutdanning. Undersøkelsen viser at arbeidsgiverne
hadde de største utgiftene, men også at den
enkelte selv betalte for formell videreutdanning.
Tallene er imidlertid basert på egenrapportering
for et utvalg og er derfor usikre. Mer enn to av tre
som tok videreutdanning ved en statlig institusjon
betalte mindre enn 2000 kroner per år, og det tilsvarer antakelig kun semesteravgiften. I gjennomsnitt betalte videreutdanningsstudentene litt over
6 000 kroner ved statlige institusjoner, og hele
57 000 kroner ved private høyskoler. De private
høyskolene tok inn nesten dobbelt så mye i avgifter for videreutdanning som de statlige institusjonene til sammen.
I kompetansemeldingen varsler regjeringen at
den vil utrede endringer i egenbetalingsforskriften for å tydeliggjøre reglene og for å åpne for at
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Boks 3.3 Gratisprinsippet og egenbetalingsforskriften
studieprogrammer som fører frem til en grad
Universitets- og høyskoleloven § 7-1 første ledd
eller en yrkesutdanning, og for erfaringsbaserte
slår fast det såkalte gratisprinsippet, som sier at
mastergradsstudier. I tillegg kan institusjonene
statlige universiteter og høyskoler ikke kan
kreve egenbetaling fra studenter som fyller opp
kreve egenbetaling fra studenter for ordinære
ledige plasser på studieprogrammer eller fag og
utdanninger som fører frem til en grad eller en
emner som er oppdragsfinansierte.
yrkesutdanning. Kunnskapsdepartementet kan
imidlertid godkjenne unntak fra dette i særskilte
Gratisprinsippet er for øvrig ikke absolutt.
tilfelle.
Studenter må selv dekke utgifter til læremidler,
jf. forskrift om egenbetaling ved universiteter
I forskrift om egenbetaling ved universiteter
mv. § 3-3 første ledd. Læremidler inkluderer
og høyskoler (egenbetalingsforskriften) har
lærebøker, bærbar pc, kompendier, kopier,
departementet fastsatt regler om universiteter
utskrifter, papir og lignende. Kostnader til livsog høyskolers adgang til å kreve egenbetaling
og andre utgifter knyttet til studiene. I § 3-2
opphold og reise til utdanningsstedet – også i
første ledd angis det at statlige institusjoner kan
utdanninger med praksis – må studentene i
kreve egenbetaling fra studentene for kurs og
utgangspunktet dekke selv.
for fag og emner som normalt ikke er en del av

Tabell 3.1 Studieavgifter (inkludert semesteravgift) betalt for videreutdanning ved universiteter og høyskoler
i 2019
Statlig universitet eller høyskole

Privat høyskole

Totalt

Gjennomsnitt i kr.

6 419

57 428

14 591

Median i kr.

1 400

41 000

1 500

103 000

274 000

274 000

0,56

0,93

1,5

Maksbeløp i kr.
Total sum, mrd. i kr.
Kilde: Statistisk sentralbyrå/Lærevilkårsmonitoren (2020)

statlige universiteter og høyskoler i større grad
kan tilby utdanninger som er særlig tilrettelagt for
personer som har høyere utdanning fra før, og er i
arbeid.
Regjeringen vil sende forslag til endringer i
egenbetalingsforskriften på høring i forbindelse
med oppfølgingen av kompetansemeldingen og
NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler. Formålet med endringen er at regelverket
skal gi institusjonene større fleksibilitet og handlingsrom til å tilpasse utdanningstilbudene sine
bedre til arbeids- og samfunnslivets behov. Hovedgrepet som foreslås er å åpne for at institusjonene
kan gjenbruke innhold fra det ordinære studietilbudet i utviklingen av videreutdanningstilbud.
Dette er det ikke anledning til i dag. Videreutdanningen må imidlertid tilbys i et annet format enn
det heltidsstudentene tilbys. Studentene som tar

videreutdanning, kan for eksempel bli tilbudt samlingsbaserte studier, studier på nett og undervisning på ettermiddager. Forslaget åpner også for å
tilby emner innenfor erfaringsbaserte mastergradsprogrammer, mot betaling. I dag er det bare
anledning til å tilby hele erfaringsbaserte mastergradsstudier mot betaling. Det nye regelverket
skal være tydelig og enkelt, og det skal legge til
rette for at universiteter og høyskoler praktiserer
reglene på en lik måte. Regelverket om offentlig
støtte skal også gjøres tydeligere.

3.1.4

En utdanningsstøtte tilpasset
videreutdanning
I de senere årene har utdanningsstøtteordningen
blitt mer fleksibel og tilpasset livslang læring.
Minstegrensen for å få støtte er blitt avviklet (var
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tidligere på 50 prosent av fulltidsutdanning) og en
mer gunstig beregningsmåte av både låne- og stipendbeløp og maksimal tidsramme for deltidsutdanning er innført. Likevel er utdanningsstøtteordningen ikke relevant nok for arbeidstakere
som skal ta videreutdanning ved fagskoler, universiteter og høyskoler: Utdanninger som gir studiepoeng, men varer i mindre enn ett semester, gir
ikke rett til finansiering. Tas utdanning på deltid,
blir lån og stipend utmålt etter prinsipper som passer for lange fulltidsutdanninger, slik at utbetalingene ofte blir lave og fordelt over en lengre
periode. Dette gjør at utdanningsstøtten ikke fungerer godt som erstatning for arbeidsinntekt over
en kortere periode.
Arbeidstakere som tar utdanning arbeidsgiver
ikke dekker, og som ikke har nok egne midler,
trenger noe som erstatter tapt arbeidsinntekt. De
trenger også tilpasset finansiering av studieavgifter. Fleksibel utdanningsfinansiering er derfor en
forutsetning både for at arbeidstakerne skal kunne
benytte seg av de videreutdanningstilbudene som
finnes, og for at Lånekassen raskt skal kunne tilpasse sine tjenester til en utdanningssektor i endring. I kompetansemeldingen varslet regjeringen
at arbeidet med å utvikle fleksible ordninger i
Lånekassen, for dekning av livsopphold og studieavgifter for voksne i jobb, skal fortsette. Målet er at
alle kan investere i egen kompetanseutvikling. Når
høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning
skal gjøres tilgjengelig for større grupper, og når
tilbudet av videreutdanninger skal øke, må også
utdanningsfinansieringen tilpasses denne utviklingen. Det handler om at alle skal ha tilgang til
kompetansepåfyll og ha mulighet til å omstille seg
til et arbeidsliv i endring.

3.2
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God tilgang til høyere utdanning
i hele landet

Norge har i utgangspunktet en høyere utdanningsstruktur som gjør utdanning bredt tilgjenge-

lig. Det finnes 21 statlige høyere utdanningsinstitusjoner (i tillegg til Politihøyskolen og Forsvarets
høyskole) og de tilbyr undervisning på 58 faste
campus fra Hammerfest i nord (Longyearbyen
dersom vi tar med campus utenfor fastlandet) til
Kristiansand i sør. Flertallet av universitetene og
høyskolene leverer dessuten desentralisert og/
eller nettbaserte tilbud som ikke knyttes til campus. Norge har med andre ord et godt utgangspunkt for å gjøre høyere utdanning enda mer åpen
og tilgjengelig.
Selv om Norge har en desentralisert studiestedsstruktur, er det et mål at befolkningen som
likevel ikke bor i nærheten av et fast studiested,
også skal ha mulighet til å ta høyere utdanning.
Regjeringen vil derfor styrke satsingen på fleksibel høyere utdanning, både grunn- og videreutdanning.

3.2.1

Fleksibel høyere utdanning som en del
av samfunnsoppdraget
Når vi omtaler fleksible utdanningstilbud, mener
vi tilbud som er tilgjengelige for mennesker som
på grunn av bosted, arbeid eller livssituasjon ikke
kan studere heltid ved en universitets- eller høyskolecampus. Tilbudene kan være nettbaserte,
samlingsbaserte, desentraliserte, modulbaserte
og på deltid, eller de kan på en annen måte være
organisert slik at de blir mer tilgjengelige utenfor
en campus. I Database for statistikk for høgre
utdanning (DBH) skilles det mellom nettbaserte
og desentraliserte utdanningstilbud.
– Nettbaserte utdanningstilbud kan være heldigitale, men er gjerne supplert med fysiske
studiesamlinger på campus.
– Desentraliserte utdanningstilbud foregår ved
fysiske samlingssteder som ikke er en universitets- eller høyskolecampus. Tilbudene kan i tillegg ha en høy grad av nettstøtte.
Tabellen viser utviklingen i antall registrerte studenter fordelt på ulike undervisningsformer i

Tabell 3.2 Utvikling i undervisningsform (antall studenter)
Undervisningsform

2010

2019

2020

Ved institusjonen

204 314

257 552

266 248

Desentralisert

7 750

6 594

6 824

Nettbasert

6 179

15 051

18 823

218 243

279 197

291 895

Totalt

Kilde: Norsk senter for forskningsdata (NSD) og Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)
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perioden 2010–2020. Den viser at antallet studenter som benytter seg av fleksible høyere utdanningstilbud, har steget de siste årene, og at de
utgjør en større andel av det totale studentantallet.
I 2010 utgjorde studenter ved desentraliserte og
nettbaserte tilbud 6,4 prosent av totalantallet, og i
2019 hadde andelen steget til 7,8 prosent. I 2020
steg andelen enda mer, til 8,8 prosent. Deler av
økningen mellom 2019 og 2020 kan sannsynligvis
knyttes til tilbud som ble utviklet i forbindelse
med Utdanningsløftet 2020 (se boks 3.2).
Det er vanskelig å si sikkert hva nedgangen i
antallet studenter ved desentraliserte tilbud skyldes. Det er likevel nærliggende å anta at en del av
forklaringen kan være at slike tilbud konkurrerer
mot samlingsbaserte deltidstilbud med tilknytning til en campus. Det er verdt å merke seg at
mange samlingsbaserte utdanningstilbud som er
tilknyttet en campus, også kan ha mye innebygget
fleksibilitet – nettstøtte, studiesamlinger, deltid og
desentralisert praksis – slik at også disse kan fungere godt for flere målgrupper. Når det gjelder
deltid, viser tabell 3.3 nedenfor at studenter ved
desentraliserte og nettbaserte tilbud i stor grad
studerer på deltid. Det er også en betydelig andel
av studentene som studerer ved en institusjon,
som tar deltidsstudier; i 2019 var det i underkant
av 48 000 studenter, som tilsvarer omkring 18 prosent av disse studentene.
For mange studenter kan det være en attraktiv
løsning å delta på større studiesamlinger ved en
campus et par ganger i semesteret, heller enn å ta
en desentralisert utdanning med et lite antall medstudenter når de uansett må reise et stykke.

3.2.2 Lokale studiesentre
Studiesentre tilrettelegger for lokale utdanningstilbud på ulike utdanningsnivåer og blir ofte
trukket frem som en del av løsningen på kompetanseutfordringene i distriktene. Sentrene er
gjerne organisert som lokale initiativer og kan
være plassert i tilknytning til for eksempel biblioteker, næringsparker og videregående skoler.
Ettersom slike sentre opprettes og nedlegges

lokalt og ikke styres fra sentralt hold, finnes det
ingen komplett oversikt over hvor mange studiesentre som finnes, hvordan de er organisert,
hvilke aktiviteter de tilbyr, eller hvordan de finansieres. Unntaksvis kan noe som begynte som et
studiesenter, slås sammen med et universitet eller
en høyskole.
Studiesentre er ikke utdanningsinstitusjoner,
og de har derfor ikke fullmakter til å selv tilby
høyere utdanning. Sentrene er derfor avhengige
av et samarbeid med et universitet eller en høyskole for å kunne tilby høyere utdanning. I disse
tilfellene er det universitetet eller høyskolen som
står faglig ansvarlig, og det er ved den høyere
utdanningsinstitusjonen studiepoengene registreres.
Studiesentre kan spille en viktig rolle i å gjøre
utdanning tilgjengelig i distriktene, jf. dette innspillet til meldingsarbeidet fra UiT – Norges arktiske universitet:
Som en regional utvikler mener UiT at det er
viktig at universitetene bidrar til at tilgangen på
kompetanse styrkes i regionene. For å kunne
gi et godt tilbud i områder med lang avstand til
nærmeste studiested er vi avhengig av et godt
samarbeid med studiesentre og tilsvarende
samarbeidspartnere som kan tilrettelegge for
utdanning.
Det er hovedsakelig lokale krefter, kommuner og
fylkeskommuner som vurderer behovet for å opprette studiesentre, og som står for driften av dem.
Studiesentre kan spille en rolle i å vurdere rekrutteringsgrunnlaget og mobilisere til å rekruttere
studenter. I tilfeller hvor det er snakk om statlig
finansiering av høyere utdanningstilbud som tilbys ved et studiesenter, er det gjeldende praksis at
midlene kanaliseres via utdanningsinstitusjonen.
En eventuell fordeling av midler mellom institusjonen og studiesenteret må avklares mellom partene i hvert enkelt tilfelle. Universiteter og høyskoler må på sin side være i dialog med studiesentrene om utdanningsbehov og etterspørsel, og
de må i enda større grad enn før tilpasse undervis-

Tabell 3.3 Fordeling av studenter mellom heltids- og deltidsstudier (under 50 %, 50–100 % og 100 %)
Desentralisert undervisning

Nettbasert undervisning

Undervisning ved institusjonen

< 50 %

50–100 %

100 %

< 50 %

50–100 %

100 %

< 50 %

50–100 %

100 %

2010

1 268

3 979

2 503

1 051

4 043

1 085

4 131

23 462

176 721

2019

1 411

3 390

1 739

1 034

11 966

2 245

13 061

34 798

213 468

Kilde: Norsk senter for forskningsdata (NSD) og Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)
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ningsopplegg slik at det blir mulig for flere å ta
høyere utdanning.
Studiesentre omtales i NOU 2020: 15 Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av
demografiutfordringer i distriktene, og i den forbindelse mener utvalget at «Kunnskapsdepartementet bør vurdere en mer helhetlig organisering
av slike studiesentre, med sikte å skape mer forutsigbarhet og lik tilgang til utdanningstilbud uavhengig av bosted.»
Studiesentrenes rolle i å gjøre høyere utdanning tilgjengelig i distriktene vil bli vurdert nærmere i Kunnskapsdepartementets strategi for
fleksibel og desentralisert utdanning. Som en del
av strategiarbeidet ser departementet behov for
å få et kunnskapsgrunnlag om studiesentrene og
har derfor gitt Diku i oppdrag å foreta en kartlegging. Den skal resultere i en oversikt over
hvilke studiesentre som finnes, hvor de er lokalisert, hvordan de er organisert, rammebetingelsene for øvrig og faglig aktivitet. Etter planen
skal rapporten fra kartleggingen foreligge medio
april 2021.

3.2.3

Strategi for fleksibel og desentralisert
utdanning
Kunnskapsdepartementet vil legge frem en strategi for fleksibel og desentralisert utdanning før
sommerferien 2021.
Strategien skal omfatte utdanning ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Målet er å tydeliggjøre forventninger og ambisjoner for den videre
utviklingen av fleksibel utdanning på kort og lang
sikt. Det tas sikte på å gi en samlet oversikt over
relevant pågående arbeid og tiltak som vil understøtte målene i strategien, og den skal også peke
tydelig fremover. Regjeringen har høye ambisjoner for den videre utviklingen av fleksibel universitets- og høyskoleutdanning. Det gjøres mye
godt arbeid på dette området allerede, men det er
behov for å ta det til et nytt nivå. Fleksible utdanningstilbud må være nært knyttet til arbeids- og
samfunnslivets kompetansebehov og utdanningssøkendes etterspørsel. Universiteter, høyskoler
og fagskoler må samarbeide med fylkeskommuner og offentlig og privat arbeidsliv for å øke tilgjengeligheten til relevant utdanning uavhengig
av utdanningssøkendes livssituasjon og bosted.
Strategien skal også søke å tydeliggjøre ulike
aktørers rolle og forventninger til arbeidsdeling
og samarbeid.
I arbeidet med fleksibel og desentralisert
utdanning, må alle involverte aktører på alle nivå,
utnytte det momentum som pandemien har med-
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ført i form av massiv omlegging av undervisning
til digitale flater. Innspill til den nye digitaliseringsstrategien for universitetene og høyskolene,
som Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) har samlet inn,
viser at dette ikke går av seg selv. Særlig viktig
blir arbeidet med å heve kvaliteten på den digitale
utdanningen.

3.2.4 En krise som gir nye muligheter
Da universiteter og høyskoler i mars 2020 ble
tvunget til å stanse det meste av undervisningen
på campus, ble aktiviteten på kort tid flyttet over
på digitale flater, og bruken av digitale verktøy
skjøt i været.
Koronarestriksjonene og mangelen på
fysiske møteplasser har vært utfordrende og ser
ut til å ha fått negative konsekvenser for blant
annet utdanningskvalitet og trivsel. På grunn av
den ekstraordinære situasjonen har Studiebarometeret for 2020 lagt inn en egen korona-del.2
Resultatene fra undersøkelsen viser at koronasituasjonen har hatt innvirkning på et flertall av
studentene:
– Over 50 prosent av studentene oppgir at de er
ensomme og savner det sosiale studiemiljøet.
– Over 70 prosent av studentene oppgir at de ville
lært mer hvis de kunne vært fysisk til stede på
lærestedet.
– 70 prosent av studentene oppgav at de ikke
hadde hatt nettbasert undervisning før
12. mars, mens over 90 prosent hadde nettbasert undervisning etter 12. mars 2020.
– Flertallet av studentene er fornøyd med sine
studieprogram.
– Nesten halvparten av studentene er blitt mer
positive til nettbasert undervisning. Samtidig
oppgir omtrent like mange at koronasituasjonen har vist dem at fysiske møter er helt
nødvendig for læring.
Det at studenter og ansatte i lange perioder ikke
har fått lov til å være på campus, har altså mange
baksider. Samtidig har institusjoner og undervisere høstet erfaringer og utviklet digitale løsninger for både undervisning, eksamen og praksis, og dette vil det være verdifullt å bygge videre
på. Vi må bruke krisen til å gjøre høyere utdanning enda mer tilgjengelig.
Ansatte ved universiteter og høyskoler har
strukket seg langt for å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for gamle og nye studentgrupper i en
2

Nokut (2021)
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Boks 3.4 Ny digitaliseringsstrategi
Kunnskapsdepartementet har gitt Unit i oppnom en åpen innspillsrunde. Arbeidsgruppen vil
også se på erfaringene fra bruken av digitale
drag å lage utkast til ny digitaliseringsstrategi
undervisnings- og videotjenester under koronafor universitets- og høyskolesektoren, i samarbeid med sektoren. Formålet med strategien
tiltakene. Arbeidsgruppen har foreløpig lagt til
er å gi retning for den videre digitaliseringen av
grunn at strategiens overordnede mål bør være
høyere utdanning og forskning i Norge. Den forå styrke universitets- og høyskolesektorens
bidrag til å løse store samfunnsoppgaver innenrige strategiperioden gjaldt for 2017–2021. Den
for klima, bærekraft, verdiskaping og demonye strategien, som etter planen skal lanseres
1. april 2021, gjelder for 2021–2025. En arbeidskrati.
gruppe med representanter fra sektoren, inkluStrategien har identifisert seks innsatsområdert studenter og næringslivet leverte et utkast
der:
til Kunnskapsdepartementet 15. januar 2021.
– Alle kunnskapssøkende i sentrum – BrukerStrategien skal gi et helhetlig bilde av regjeorientering og livslang læring
ringens forventninger til alle sider ved digitalise– Digital kompetanse i alle fag – Fra å bruke til
ring i universitets- og høyskolesektoren. Dette
å forstå digital teknologi
omfatter yrkestilpasset digital kompetanse,
– Pedagogisk innovasjon – Mer samskaping av
dimensjonering av studietilbud (særlig for IKTlæring
spesialistkompetanse), desentralisert utdan– Åpen forskning og nye forskningsmuligheter
ning og forskningsinnsats på spesielt viktige
– Forskning og innovasjon for fremtiden
områder, for eksempel digitalisering for grønt
– Fra data til meningsfull innsikt – Verdiskifte, stordata og kunstig intelligens.
skaping gjennom deling og gjenbruk av data
I arbeidet med den nye strategien er det lagt
– Sammen er vi sterkere – Organisasjon og kulvekt på omfattende involvering, blant annet gjentur

krisetid. Samtidig har kontaktflaten mellom høyere utdanning og arbeidslivet økt i denne perioden, både i form av samarbeid om å utvikle studietilbud og i form av tilstrømming av et høyt antall
studenter med fersk arbeidslivserfaring. Det gir
grunn til å håpe at samspillet mellom høyere
utdanning og arbeidslivet kommer styrket ut av
denne krisen.

3.3

Smidigere overganger til høyere
utdanning

En mer åpen og tilgjengelig utdanningssektor
dreier seg også om at systemet må være tilpasset
menneskers ulike behov. For eksempel har noen
avbrutt et utdanningsløp på grunn av uforutsette
livshendelser, mens andre har skiftet kurs underveis eller valgt å starte på en utdanning senere i
livet.
Regjeringen styrket fagskolesektoren som et
reelt alternativ til utdanning ved universiteter og
høyskoler gjennom oppfølgingen av Meld. St. 9
(2016–2017) Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning. Høyere yrkesfaglig utdanning skiller seg fra

høyere utdanning gjennom den lovregulerte koblingen til arbeidslivets kompetansebehov. Regjeringen har styrket denne arbeidsdelingen ytterligere i forslag til endringer i fagskoleloven, som
legges frem for Stortinget våren 2021.
Fagskolene skal først og fremst gi gode kvalifikasjoner som raskt kan tas i bruk i samfunns- og
næringsliv, men samtidig er gode overganger mellom utdanning fra fagskoler til universiteter og
høyskoler viktig for livslang læring og omstilling.
Det samme gjelder den andre veien, der korte
spesialiserte fagskoleutdanninger kan gi arbeidstakere med høyere utdanning spisskompetanse.
Kunnskapsdepartementet har satt i gang en
utredning som undersøker muligheter for overganger mellom ingeniørutdanningene ved fagskoler, universiteter og høyskoler. Regjeringen
ønsker at det skal bli flere smidige ordninger for
overganger mellom fagskoleutdanning og universitets- og høyskoleutdanning, og har derfor
gitt Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) i oppdrag å lyse ut midler til fagskoler, universiteter
og høyskoler som ønsker å finne gode ordninger
for dette. Nasjonalt organ for kvalitet i utdan-
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Boks 3.5 Desentralisert kompetanseutvikling for skoler og barnehager
For at kompetanseutviklingen også i skole og
skapet i skolesektoren og til å styrke praksisbarnehage skal møte lokale utfordringer, har
relevansen i lærerutdanningene. Kompetanseregjeringen etablert en desentralisert kompeutviklingsmodellen fikk midler for første gang i
2017, og fra 2018 har den vært finansiert med
tanseutviklingsmodell. Målet er at alle kommu230 til 260 mill. kroner årlig. Ordningen skal forner og fylkeskommuner skal drive kompetanseutvikling i samarbeid med både høyere utdanankres i skolen og barnehagen og skal bidra til å
utvikle videreutdanning så vel som grunnutningsinstitusjoner, skoler og barnehager.
Desentralisert kompetanseutvikling har bakdanning hos de samarbeidende universitetene
og høyskolene. Arbeidet med å få mastergradgrunn i Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig
studenter inn i ordningen, gjennom praksisnære
innsats og kvalitet i skolen. Ordningen skal bidra
mastergradsoppgaver, er en del av dette.
til å videreutvikle det profesjonelle læringsfelles-

Boks 3.6 Desentralisert utdanning i samisk språk
Både Samisk høgskole, UiT – Norges arktiske
– UiT – Norges arktiske universitet: norduniversitet og Nord universitet tilbyr desentralisamisk som fremmedspråk og nordsamisk
sert utdanning i samisk språk, i tillegg til undersom morsmål
visning ved campus. De tre utdanningsinstitu– Samisk høgskole: nordsamisk
sjonene samarbeider med samiske språksentre
– Nord universitet: lulesamisk og sørsamisk
som legger til rette for undervisningen. Det finnes 19 samiske språksentre i Norge, og de fleste
De samiske språksentrene ligger følgende steder: Alta, Tana, Nesseby, Porsanger, Kåfjord,
ligger i Nord-Norge, men Oslo har også et slikt
Kautokeino, Karasjok, Tromsø, Kvænangen,
språksenter. Der får hovedstadens befolkning
Storfjord, Evenes, Lavangen, Hamarøy, Bodø,
mulighet til å ta begynneropplæring i nordRøyrvik, Snåsa, Røros, Hattfjelldal og Oslo.
samisk via Samisk høgskole.

ningen (NOKUT) har fått i oppdrag å lage en veileder som skal hjelpe institusjonene i dette arbeidet. Kunskapsdepartementet vil legge frem en
strategi for høyere yrkesfaglig utdanning i 2021.
I strategien vil også det å utvikle fagskoleutdanninger på høyere nivå enn dagens innplassering i
kvalifikasjonsrammeverket bli vurdert. Dette vil
sees i sammenheng med å utvikle også overgangsordningene mellom høyere yrkesfaglig
utdanning og utdanninger ved universiteter og
høyskoler.
Regjeringen vil fremskaffe en oversikt over
bruken av eksisterende ordninger for å vurdere
om det er behov for å stimulere til mer bruk av
disse, og/eller om det er behov for nye ordninger
som kan gjøre det enklere å ta mer utdanning dersom man ikke tilfredsstiller de ordinære kravene
til opptak. Vurderingen vil ta utgangspunkt i
arbeidslivets kompetansebehov.

Hvert år søker over hundre tusen personer
seg til høyere utdanning, og det er grunn til å tro
at stadig flere vil ønske å ta høyere utdanning
fremover. Utdanningsvalg er et av de viktigste
valgene vi gjør i livet. Våren 2021 skal det oppnevnes et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for opptak
til høyere utdanning. Senest 1. desember 2022
skal utvalget komme med sine anbefalinger om
hvordan departementet kan lage et forståelig og
fleksibelt opptaksregelverk, som ivaretar søkernes rettssikkerhet og som kan tilpasses fremtidens høyere utdanning og den teknologiske utviklingen.
Regjeringen vil legge frem en melding til Stortinget om videregående opplæring hvor flere tiltak
er rettet mot å gjøre elevene bedre forberedt til
studier. Dette vil også bidra til smidigere overganger til høyere utdanning.
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Bedre og mer tilgjengelig
informasjon og karriereveiledning

Et av tiltakene i Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitetsog høyskolesektoren (strukturmeldingen) er å etablere en felles nettportal med kvalitetsindikatorer
for høyere utdanning. Tiltaket ble nærmere
omtalt i Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (kvalitetsmeldingen).
Formålet er blant annet å gi studiesøkende et
bedre grunnlag for velinformerte utdanningsvalg, å gi arbeidsgivere mer informasjon om
utdanningen til nyutdannede arbeidssøkere og å
gi allmennheten innsyn i utdanningsvirksomheten
ved universiteter og høyskoler. Ideelt sett bør en
slik portal samle både kvalitativ og kvantitativ
informasjon fra eksisterende statistikk, undersøkelser og evalueringer om ulike aspekter ved
utdanningene.
Kunnskapsdepartementet ønsker å knytte portalen til allerede etablerte prosesser, og vurdere
den i sammenheng med eksisterende plattformer.
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
(HK-dir) vil få en viktig rolle i analyse- og kunnskapsforvaltning, og vil kunne vurdere videre
utvikling av analyser og tilgjengeliggjøring av data
og informasjon om høyere utdanning.
Mange som har mistet jobben eller som står i
fare for å gjøre det, trenger karriereveiledning for
å finne ut hvilke ønsker og muligheter de har,
blant annet til å ta en utdanning med gode jobbutsikter. For å bidra til et likeverdig tilbud om
karriereveiledning i hele landet og i alle livsfaser
har fylkeskommunene fra 1. januar 2021 en lovfestet plikt til å ha et tilbud om gratis karrierevei-
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ledning for innbyggerne i fylket. Mange universiteter og høyskoler har i tillegg et eget karriereveiledningstilbud for sine studenter.

3.5

Forventninger og tiltak

Enkeltmennesker har ulike behov gjennom livet,
og offentlige tjenester og næringsliv i forskjellige
deler av landet har ulike utfordringer med å skaffe
relevant kompetanse. Regjeringen ønsker at mennesker i ulike livsfaser, og over hele landet, skal
ha god tilgang til høyere utdanning. Regjeringen
forventer at universiteter og høyskoler arbeider
for å gjøre utdanningene enda mer tilgjengelige
og tilpasset en mangfoldig studentpopulasjon.
Regjeringen vil:
–
–
–

–

fortsette satsingen på fleksibel utdanning og
utvikle en strategi for fleksibel og desentralisert utdanning
gjøre ordningene i Lånekassen mer fleksible
slik at de er bedre tilpasset livslang læring
gi Direktoratet for høyere utdanning og
kompetanse (HK-dir) i oppgave å samordne
overlappende deler av kvalitetsprogrammene
og kompetanseprogrammet slik at det blir en
enkel tilskuddsordning for fleksibel utdanning
som svarer til arbeidslivets behov
utrede og sende på høring forslag til endringer
i egenbetalingsforskriften. Hensikten er å
gjøre regelverket tydeligere og åpne for at statlige institusjoner kan tilby flere utdanninger til
personer med arbeidserfaring mot betaling.
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4 Studentaktive lærings- og undervisningsformer
For at studentene skal være godt forberedt på overgangen til et arbeidsliv i stadig omstilling vil regjeringen stimulere til mer bruk av studentaktive
læringsformer, spesielt aktiviteter som ligner på oppgaver som utføres i arbeidslivet. Digital teknologi er
et sentralt virkemiddel for å gjøre undervisningen
mer studentaktiv og arbeidslivsrelevant.
Arbeids- og samfunnslivet etterspør en rekke
generelle og fagspesifikke ferdigheter hos kandidatene, fra evne til å kommunisere og samarbeide
til innsikt i enkeltfag. Universiteter og høyskoler,
på sin side, fyller ikke bare definerte kompetansebehov, men er med på å forme fremtidens arbeidsliv. I økende grad etterspørres derfor også generiske ferdigheter knyttet til nytenking og evne til
innovasjon og entreprenørskap.
Selv om vi skal være forsiktige med å konkludere når det gjelder effekten av ulike undervisningsmetoder, vil studentaktive læringsformer
innebære mindre enveiskommunikasjon og dermed gi flere muligheter for å styrke arbeidsrelevante ferdigheter. For eksempel kan praksis,
simulering, caseoppgaver, diskusjoner og studentdeltakelse i forskning og utviklingsarbeid være
egnet for å gi innsikt i arbeidsformer som brukes i
arbeidslivet. Praksis er en læringsform som
krever mye organisering og tilrettelegging, og
behandles derfor særskilt i kapittel 5.
I Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i
høyere utdanning (kvalitetsmeldingen) blir en
sterk kobling mellom forskning og utdanning og
økt bruk av varierte og studentaktive læringsaktiviteter trukket frem som viktige grep for å bidra til
god læring og for å styrke utdanningenes relevans. Regjeringen forventet derfor at fagmiljøene i
større grad skulle ta i bruk varierte undervisningsformer hvor studentene har en aktiv rolle.
Kvalitetsmeldingen og den påfølgende langtidsplanen for forskning og høyere utdanning
varslet en satsing på utdanningskvalitet og flere
konkrete tiltak for å stimulere kvalitetsarbeidet.1
Utdanningsinstitusjonene ble for eksempel pålagt
å etablere systemer for å merittere undervisning.

I tillegg bevilget regjeringen midler til å etablere
programmer for studentaktiv læring og økt
arbeidslivsrelevans. Programmene forvaltes av
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), og en erfaring fra både disse og andre programmer som forvaltes av Diku er at støtte til å utvikle innovative
undervisningsformer også stimulerer digital
utdanning og læring.2
I arbeidslivsrelevansmeldingen viderefører og
forsterker regjeringen satsingen på studentaktive
læringsformer fra kvalitetsmeldingen. Å styrke tilbudet av utdanningsaktiviteter som ligner på de
oppgavene som utføres i arbeidslivet fremheves
spesielt.

4.1

European University Associations trendrapport
fra 2018 viser at europeiske høyere utdanningsinstitusjoner utvikler en stadig mer systematisk og
strategisk tilnærming til undervisning og læring.3
Institusjonene prioriterer utdanning høyere, og
den tilpasses en studentgruppe som gradvis har
blitt mer sammensatt. Bruken av studentsentrerte
og arbeidsrelevante undervisnings- og læringsformer øker jevnt, og utviklingen understøttes av
utdanningsfaglige miljøer, institusjonsledelsen og
myndigheter. Det positive bildet som trekkes opp
i rapporten gjelder også for høyere utdanning i
Norge. Norge har også forpliktet seg til å øke bruken av studentaktive læringsformer ved å slutte
seg til Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Education Area (ESG).
Gjennom Studiebarometeret vet vi at norske
studenter jevnt over er fornøyde med utdanningen de tar og undervisningen de får.4 Studentene
syns undervisningen er engasjerende, selv om
bare halvparten av dem mener den er lagt opp til
at de skal delta aktivt. Dette viser at det ikke er en
2
3

1

Meld. St. 4 (2018–2019)

Bruken av studentaktiv
undervisning skal øke

4

Diku (2019f)
Gaebel og Zhang (2018)
NOKUT (2020b)
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Kurs om jobb og karriere som en del av timeplanen
Flere gjesteundervisere fra arbeidslivet
Øvelse i muntlig presentasjon
Flere praktiske oppgaver og fag (eksempelvis: språk)
Flere konkrete caser i undervisningen
Mer kontakt med vitenskapelige ansatte
Flere valgfag som retter seg direkte mot arbeidslivet
Bedre veiledning om mulighetene i arbeidsmarkedet
Mer arbeidslivsrettet undervisning
Oppgaveløsning i samarbeid med virksomheter
Mer eller bedre mulighet for praksis i utdannelsen
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Figur 4.1 Kandidatenes ulike ønsker for økt arbeidslivsrelevans i utdanningene ved Universitetet i Oslo
Kilde: NOU 2020: 2

klar sammenheng mellom studentaktiv undervisning og studentenes tilfredshet. Studenter kan
ofte føle at de lærer mindre av studentaktiv undervisning selv om undersøkelser viser at de lærer
mer.5 Læring er hardt og tidvis frustrerende
arbeid, og studentene kan oppfatte det strevet de
legger ned i læringsprosessen som mindre produktivt enn det det faktisk er. Denne skepsisen
mot studentaktiv læring er naturlig nok mest til
stede blant svakt presterende studenter og tidlig i
studieløpet.6
Over 40 prosent av studentene mener at det
legges for dårlig til rette for at de kan knytte kontakter med arbeidslivet og bare 30 prosent svarer
at det er lagt godt til rette for at de kan jobbe med
prosjekter og oppgaver i samarbeid med arbeidslivet.
Gjennom kandidatundersøkelsen vet vi at det å
vektlegge studentaktiv læring har betydning for
kandidatenes vurdering av utdanningenes relevans for arbeidsmarkedet.7 Undersøkelsen viser
også at undervisning som stimulerer til problembasert læring kan være vel så viktig som praksis
for vurderingen av arbeidslivsrelevans. Her er det
naturlig nok variasjon mellom fagområdene.
Full oversikt over hvordan og i hvilket omfang
ulike studentaktive undervisningsformer og
undervisningsformer som ligner på de som bru5
6
7

Deslauriers m.fl. (2019), Damşa og de Lange (2019)
Kantardjiev (2019)
Nesje m.fl. (2020)

kes i arbeidslivet faktisk brukes i undervisningen
har vi likevel ikke.

4.1.1

Utfordringer knyttet til studentaktiv
læring
Institusjoner og undervisere møter også utfordringer når de skal gjøre undervisningen mer studentaktiv og arbeidsrelevant. Det å etablere og
ikke minst opprettholde tett kontakt med aktører
utenfor akademia er i seg selv ressurskrevende
(jf. kapittel 2). Dette bekreftes i NOKUTs underviserundersøkelse. Der rapporterer underviserne
at det faglige innholdet i undervisningen er oppdatert med tanke på både forskning og arbeidsliv,
men at den faktiske kontakten med arbeidslivet er
lav.8
Behovet for et tett samarbeid med arbeidslivet
er særlig stort når studentene skal delta i aktiviteter eller prosjekter der de får et medansvar for en
prosess eller et resultat som skal brukes utenfor
undervisningssituasjonen. Studentene kan for
eksempel delta i forsknings- og utviklingsprosjekter, være i praksis i en virksomhet eller delta i et
prosjekt der de har medansvar for å løse reelle
problemstillinger for næringslivet. I slike tilfeller
må både arbeidsstedet og institusjonene engasjere seg i studentenes læring og samarbeidet må
være tett.
8

Lid m.fl. (2018)
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Boks 4.1 Utdanningskvalitetsprisen
til lærerutdanningen ved NTNU
I 2020 fikk Institutt for lærerutdanning ved
Norges
teknisk-naturfaglige
universitet
(NTNU) Utdanningskvalitetsprisen for prosjektet «Lydrik (k)». Formålet med prosjektet
er å utforske forbindelser mellom lyrikk og
musikk ved hjelp av tverrfaglig kompetanse i
musikk, teknologi og tolkning. Det fremragende i dette prosjektet er ifølge juryen nettopp det at studentene deltar i medskapende
læringsprosesser, samtidig som de bidrar til
god utdanningskvalitet og til å utvikle interaktiv pedagogikk.

Det oppleves som særlig krevende å legge om
til mer studentaktive undervisningsformer tidlig i
studieløpet og for store og heterogene studentgrupper. Selv sentre for fremragende utdanning,
som har fått tilført ekstra ressurser for å utvikle
utdanningskvaliteten, mener det er vanskelig å
sette i gang studentaktive arbeidsformer for slike
studentgrupper.9
Komiteen i NOKUT som har evaluert arbeidslivsrelevansen i disiplinutdanninger observerer
det samme.10 Flere av bachelorprogrammene
som er evaluert, overlater det meste av ansvaret
for arbeidsrettede tiltak og aktiviteter til mastergradsprogrammene. De begrunner det med at
studentene må tilegne seg fagets teori og metode
før de arbeider med arbeidsrelevante emner. At
de antar at de fleste studentene fortsetter på
mastergradsprogrammer, kan også være en forklaring på at arbeidsrettede tiltak settes litt på
vent.
Evalueringskomiteen mener imidlertid at
læringen av generiske og fagspesifikke teoretiske
ferdigheter bør gå hånd i hånd og styrke hverandre gjensidig. Den anbefaler derfor at arbeidsrelevante emner inkluderes tidlig i studieløpet.
Dessuten mener komiteen, i likhet med OECD, at
det er en sammenheng mellom studiegjennomføring og studentenes opplevelse av at utdanningen er relevant.11 Å vente med arbeidsrelevante
emner til sent i studiet kan derfor føre til frafall.
9
10
11

Kantardjiev (2019)
NOKUT (2020a)
OECD (2018)

49

En annen forklaring på at flere av bachelorprogrammene skyver på arbeidslivsrelevansrettede
tiltak og aktiviteter kan være at det ikke stilles formelle krav om at et studieprogram på bachelornivå må være relevant for arbeidslivet. I studietilsynsforskriftens står det at «[s]studietilbudet skal
være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for
videre studier og/eller arbeidsliv». Formelt åpnes
det med andre ord for at studieprogrammer kan
velge å innrette seg enten mot arbeidslivet eller
mot videre studier. Da gradssystemet ble innført
var det imidlertid en forventning at også bachelorprogrammene skulle være arbeidsrelevante.
Videre kan både «plassmangel» i studieplanene og koordineringen av studieprogrammene være flaskehalser for å innpasse arbeidsrelevante aktiviteter. Å gjøre den samlede arbeidsbelastningen i programmet håndterbar for både
undervisere og studenter krever mye samkjøring
på tvers av emner.12
I Studiebarometeret og i innspillene til denne
meldingen fremstår organiserings- og koordineringsutfordringen særlig tydelig i lektorutdanningene. For å gi studentene tilgang til flere gode fagmiljøer er utdanningene ofte organisert på tvers
av fakulteter, institutter eller avdelinger. Det
skaper ekstra utfordringer for koordinering av
ulike undervisningsaktiviteter, deriblant praksis.
Studentene melder om at læringen i praksis ikke
er godt nok integrert i undervisningen på
campus, og at arbeidsbelastningen er ujevn. For
eksempel blir praksis i skole og undervisning på
campus for ofte lagt på samme tidspunkt.13

4.1.2

Arbeidslivsrelevans
i lærerutdanningene
Samarbeid mellom lærerutdanningene og skoler
og barnehager er viktig for kvaliteten både på
utdanningene og i praksisfeltet. Viktige elementer
i satsingen på å gjøre grunnskolelærerutdanningene mer arbeidsrelevante er mastergradsoppgaven, partnerskapssamarbeidet mellom lærerutdanningsinstitusjonene og praksisfeltet og økt
praksisrelevant forskningsaktivitet. Flere stipendiatstillinger, inkludert satsingen på offentlig sektor-ph.d for lærere i skolen, er en del av dette.14
12
13

14

Nerland og Preøitz (2018)
Hegerstrøm (2018) og Bore m.fl. (2019). På bakgrunn av
disse utfordringene vil NOKUT i 2021 gjennomføre en evaluering av de femårige lektorutdanningene. Målet er å framskaffe mer informasjon om organiseringen av programmene
som kan være til nytte for institusjonene i deres pågående
kvalitetsarbeid.
Kunnskapsdepartementet (2017)
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De fireårige grunnskolelærerutdanningene
ble løftet til mastergradsutdanninger i 2017. I
disse utdanningene skal forskningsbasert kunnskap integreres med utforskende praksis, og en
profesjonsrettet og praksisorientert mastergradsoppgave skal bidra til bedre integrering av teoriundervisning og praksis i utdanningene.15 De
samme prinsippene gjelder for lektorutdanningen
og for lærerutdanningen i praktiske og estetiske
fag som også er på mastergradsnivå.
Med mastergradsreformen følger behov for
flere kvalifiserte veiledere og for å utvikle rutiner
og strukturer for veiledning og vurdering. Universitets- og høgskolerådet (UHR) har derfor gitt
midler til å etablere og drifte et nasjonalt nettverk
for masterveiledere i lærerutdanningene. Nettverket skal legge til rette for erfaringsdeling og
kompetanseutvikling.
UiT – Norges arktiske universitet har gjennomført et pilotprosjekt med integrert mastergrad i lærerutdanningsprogrammene. Prosjektet
Pilot Nord startet i 2010 og erfaringene fra innfasingen viser at kompetansen til lærere med
mastergrad utnyttes for lite. Årsaken er blant
annet at det mangler kunnskap om forskning og
utvikling i skolen.
Det første studentkullet på mastergradsprogrammet i grunnskolelærerutdanning starter på
sitt femte studieår høsten 2021. Når disse studentene skal i gang med mastergradsoppgavene
kommer det en fase med nye utfordringer for
både lærerutdanningene, studentene og praksisfeltene. Det blir påpekt både i erfaringene fra
Tromsø og i anbefalingene fra faglige råd at det er
behov for at tiltakene som er satt i gang i forbindelse med lærerløftet videreføres. De er helt nødvendig for å nå målene som er satt for lærerutdanningene, og som blant annet handler om å styrke
arbeidslivsrelevansen gjennom bedre integrering
av teoriundervisning og praksis.16

4.2

Digitalisering og pedagogisk bruk
av digital teknologi

Kunnskapssenteret for utdanning har laget en systematisk oversikt over forskningsartikler om bruk
av digitale verktøy i høyere utdanning.17 Et gjennomgående funn i artiklene er at mens forskerne
antok at teknologien hadde et potensial for å
15
16
17

Kunnskapsdepartementet (2014)
Advisory Panel for Teacher Education (2020) og Faglig råd
for Lærerutdanning (2020)
Lillejord m.fl. (2018)
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endre den pedagogiske praksisen, finner de få vellykkede og varige eksempler på studentaktivt
undervisnings- og læringsdesign. De finner også
få spor av effekter på studentenes motivasjon og
læringsutbytte. I følge forskerne kan dette forklares med at tradisjonell undervisning, hvor
underviserne er aktive og studentene er passive,
fortsatt dominerer. Ny teknologi i seg selv fører
ikke til nye innovative praksiser. En tydeligere
utdanningsfaglig holdning blant underviserne når
det gjelder å bruke teknologien i undervisningen,
må komme først.
Universitetenes og høyskolenes bruk av digitale verktøy i utdanning og læring har gått langsomt fremover de seneste tiårene, og utviklingen
er hovedsakelig drevet av ildsjeler. De siste tre
fire årene har digitaliseringen imidlertid blitt forankret hos institusjonsledelsen i større grad, og
eksemplene på institusjonell og systematisk tilrettelegging for digital undervisning og læring
har blitt flere.18 Variasjonen i hvordan de ulike
fagmiljøene utforsker og utnytter digitale muligheter er likevel for stor.
Nedstengningen av universiteter og høyskoler
i mars 2020 førte til at det meste av aktiviteten ble
tvunget over på digitale flater. Omleggingen innebar et betydelig løft på mange områder, men
sjokkdigitaliseringen handlet naturlig nok om å
bruke infrastruktur og verktøy mer enn om å
utvikle den utdanningsfaglige kompetansen og
utdanningskvaliteten. Studiebarometeret 2020
tyder også på at manglende muligheter til fysisk
tilstedeværelse etter 12. mars har gått ut over
både læring og trivsel.19
Det er satt i gang mange prosesser for å stimulere og gi retning til utviklingsarbeidet med digitale verktøy.
– I 2019 la Direktoratet for internasjonalisering
og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
(Diku), Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og Direktoratet for IKT og
fellestjenester i høyere utdanning og forskning
(Unit) frem Forslag til tiltak for å få et løft i
pedagogisk bruk av digitale verktøy i utdanningen.20 Her peker de på en rekke tiltak for å
styrke digitaliseringen, blant annet utvikling av
et bedre kunnskapsgrunnlag, styrking av
undervisernes digitale kompetanse, støtte til
prosjekter og deling av gode praksiser og
utvikling av et godt digitalt læringsmiljø.
18
19
20

Diku (2019e)
NOKUT (2021)
Diku, NOKUT og Unit (2019)
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–

Boks 4.2 Et senter for
erfaringsbasert juridisk læring
(CELL)
Centre on Experiental Legal Learning (CELL)
ved Universitetet i Oslo arbeider med å utvikle
nye undervisningsformer i juridiske fag. Fagmiljøet har status som Senter for fremragende
utdanning (SFU) og vil særlig jobbe for at
erfaringsbaserte læringsformer skal gi studentene en dypere forståelse av jussens rolle i
samfunnet. Erfaringsbasert læring innebærer
at studentene lærer gjennom å prøve ut teori i
praksis og ved å trene på juristferdigheter ved
å jobbe med simuleringer eller i felten. Fem
hovedområder for ferdighetstrening er identifisert som særlig viktig for studentene å trene
på: Skrivetrening og språk; muntlighet og
prosedyre; rettsteknologi; praksis; og tvisteløsning og forhandlinger.

–

–
–

Samme år la Unit frem en utredning av felles
nasjonale løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner.21
Arbeidet med å utvikle en felles nasjonal løsning for lagring og deling av digitale læringsressurser startet i 2020, og Stortinget har bevilget midler til prosjektet i 2021 slik at Unit kan
fullføre arbeidet.
I 2020 tildelte Diku midler til å utvikle fleksible
utdanningstilbud ved femten universiteter og
høyskoler, jf kapittel 3.
Våren 2021 legger Kunnskapsdepartementet
frem en revidert digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren (se boks 3.4).
Strategien vil gi et helhetlig bilde av regjeringens forventninger til alle sider ved digitaliseringen, blant annet utdanningsfaglig bruk av
digitale verktøy i undervisning og læring,
yrkestilpasset digital kompetanse i studieprogrammene og fleksibel utdanning. Den nye
strategien tar utgangspunkt i den eksisterende
digitaliseringsstrategien for universitets- og
høyskolesektoren og bygger på en forståelse
av at digitalisering kan endre og utvikle måten
utdanningene gjennomføres på. For eksempel
kan digital undervisning gjøre utdanning mer
tilgjengelig og samspillet med arbeids- og
næringslivet kan bli bedre.
Unit (2019)

Kunnskapsdepartementet har gitt NOKUT i
oppdrag å evaluere Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) for å gi et
helhetlig bilde av hvordan det fungerer og for å
legge til rette for videreutvikling (se boks 1.7).
I oppfølgingen av evalueringen vil departementet vurdere om digital kompetanse er tilstrekkelig ivaretatt i rammeverket.

Det er altså mye som er gjort allerede, men kvaliteten kan fortsatt heves ved å styrke studentaktive
lærings- og vurderingsformer. Digitaliseringen
kan åpne for nye pedagogiske tilnærminger, men
det krever at undervisere har nødvendig kompetanse. Alle fag, også profesjonsfag, har derfor
behov for å utvikle den utdanningsfaglige kompetansen. Den reviderte digitaliseringsstrategien vil
gi rammer for dette utviklingsarbeidet.

4.3

Styrket innovasjonskompetanse
i utdanningene

Undersøkelser fra de senere år viser at det er
økende behov for og etterspørsel etter kandidater
som har generiske ferdigheter knyttet til innovasjon og entreprenørskap.22 Dette utfordrer undervisningsmetodene i høyere utdanning. Studiebarometeret og kandidatundersøkelser viser at
studentene er lite tilfredse med hvordan utdanningene utvikler denne type kompetanse i dag.
Nesten halvparten av relativt nyutdannede mastergradstudenter svarte i 2017 at utdanningen burde
lagt mer vekt på nytenkning og nyskaping når de
ble spurt om hva som er sentrale ferdigheter i lys
av nåværende jobb.23 Studiebarometeret viser
også at mange utdanninger bruker tradisjonelle
læringsformer, som i mindre grad stimulerer til
innovasjon og entreprenørskap. Samtidig viser
Arbeidsgiverundersøkelsen at arbeidsgiverne i all
hovedsak er fornøyde med kandidatenes nyskapingsevner.24 NIFU konkluderer her med at de
nyutdannede legger mer vekt på evne til nyskapning enn hva virksomhetene gjør.
Abelias omstillingsbarometer for 2020 sammenligner 30 land på ulike dimensjoner for omstilling. Barometeret viser at Norge ligger godt an
når det gjelder utdanning og trening til entreprenørskap.25 Det viser også at vi har gode oppstartmuligheter for entreprenører, og at vi hevder oss
22
23
24

21

51

25

Støren m.fl. (2019)
Støren m.fl. (2018)
Støren og Nesje (2018)
Ny Analyse (2020)

52

Meld. St. 16
Utdanning for omstilling

innenfor innovasjonsaktivitet. Vi ligger imidlertid
nær bunnen når det gjelder motivasjon for entreprenørskap, og under middels på klynge- og kunnskapssamarbeid som blant annet inkluderer samarbeid mellom akademia og næringslivet.
I denne meldingen skilles det mellom tre
hovedtilnærminger til innovasjon og entreprenørskap i høyere utdanning:
– innovasjon og nytenkning som en del av ordinære studieløp, både som metode og innhold i
utdanningene
– egne studieprogrammer for innovasjon og
entreprenørskap
– organisering og tilrettelegging som bidrar til å
bygge kultur for innovasjon og nytenkning ved
institusjonen

4.3.1

Innovasjon og entreprenørskap som en
del av ordinære studieløp
I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring (NKR) er innovasjonskompetanse et krav,
med læringsutbyttebeskrivelser på ulike nivåer.
På bachelornivå skal kandidaten kjenne til
nytenkning og innovasjonsprosesser, på mastergradsnivå skal kandidaten bidra til nytenking og
innovasjonsprosesser og på ph.d.- nivå skal kandidaten kunne vurdere behovet for, ta initiativet til
og drive innovasjon.
Utdanningssamarbeid med arbeidslivet skal
bidra til at studenters kunnskap om innovasjon og
entreprenørskap styrkes gjennom trening av
generiske ferdigheter, tverrfaglige prosjekter og
arbeid med reelle case fra arbeidslivet i dialog og
samarbeid med virksomheter i ulike sektorer.
Ulike fag og yrker har ulik tilnærming til innovasjon og entreprenørskap. Dette er viktig for å tilpasse ferdighetene til fagenes egenart og ulike
utdanningsløp. For yrkesgrupper som trer inn i et
arbeidsliv med få faste ansettelser kan innovasjonog entreprenørskapskompetanse være særlig
avgjørende. Dette gjelder blant annet for kunstnere. En kartlegging av entreprenørskapsundervisning i høyere kunstfaglig utdanning viser at
utdanningsinstitusjoner i noen grad tilbyr slik
undervisning.26 Med sterkere entreprenørskapskompetanse i utdanningsløpet vil kunstnere i
større grad kunne øke egne inntekter og kulturlivets bærekraft vil styrkes. Regjeringen tematiserer kunstneres økonomi og virke i en egen stortingsmelding som legges frem i 2021.
Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplan for
forskning og høyere utdanning 2019–2028 peker på
26

Oslo Economics (2016)
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Boks 4.3 Strategisk partnerskap for
entreprenørielle ferdigheter
Strategiske partnerskap er en ordning under
Erasmus+ som støtter faglige samarbeid i
Europa som skal utvikle og prøve ut nyskapende praksis og pedagogiske metoder. I
perioden 2014–2018 deltok en eller flere aktører fra arbeidslivet i ca. 25% av til sammen 602
prosjekter med norsk deltakelse. Et eksempel
på et strategisk partnerskap er prosjektet
Increasing entrepreneurial competences of students through a practical approch. Det koordineres av Høgskulen i Volda, med partnere fra
høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv i
Italia, Slovenia og Finland. Prosjektet legger til
rette for en opplæringsmodell der institusjonen og lokale virksomheter jobber tett
sammen. Dette omfatter blant annet utvikling
av et online entreprenørskapsskurs med
undervisningsmateriell og et videokompendium over forretningsidéer som studenter har
utviklet gjennom egne prosjekter i nært samarbeid med lokale virksomheter. Formålet er å
bidra til økt kunnskap og bevissthet om entreprenørielle ferdigheter både hos studenter,
vitenskapelige ansatte og ansatte i involverte
virksomhet.
Kilde: Diku (2020)

at næringsklynger er viktige arenaer for samarbeid
mellom fagmiljøer og næringsliv. Næringsklyngene
kan styrke koblingen mellom utdanning, forskning
og innovasjon ved at studentene får arbeide med å
finne løsninger på reelle problemstillinger fra
arbeidslivet. Utdanninger som knyttes til klynger,
gir studentene gode rammer for utvikling av ferdigheter i innovasjon og entreprenørskap.
Flere fagmiljøer påtar seg en spesiell rolle for å
utvikle studentenes entreprenørielle ferdigheter.
Engaged Education through Entrepreneurship
(Engage), som ble etablert som Senter for fremragende utdanning (SFU) ved NTNU i 2017, er ett
av disse. Senteret arbeider systematisk med å gi
studenter ferdigheter som tradisjonelt har vært
mindre vektlagt i mange utdanninger, som blant
annet kompleks problemløsning og kreativitet.
Engage arbeider for å få entreprenørskap tydeligere inn i flere utdanninger, og har utviklet
moduler som kan brukes i mange fag.

2020–2021
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Egne studieprogrammer for
innovasjon og entreprenørskap

Flere høyere utdanningsinstitusjoner har utviklet
egne studietilbud i innovasjon og entreprenørskap. Et fellestrekk er at tilbudene gir erfaring
med å utvikle nye produkter eller tjenester og
med å håndtere komplekse problemstillinger på
tvers av fagområder. Noen av programmene og
emnene er generelle og tverrfaglige, andre er tilpasset forskjellige fagområder og nivåer.
Et eksempel på et slik program er Gründerskolen, som er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt
mellom mange utdanningsinstitusjoner. Gründerskolen koordineres av Universitetet i Oslo, og
er et tilbud til studenter som ønsker å lære mer
om entreprenørskap. Hoveddelen er et ti ukers
langt utenlandsopphold i et verdensledende
miljø på sommeren. Utenlandsoppholdet består
av et fulltids internship i en oppstartsbedrift og
entreprenørskapsundervisning ved et av universitetene skolen samarbeider med.
Et annet eksempel er Entreprenørskolen ved
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU). Dette toårige mastergradsprogrammet i
entreprenørskap er del av et større system, der
studenter som ikke studerer entreprenørskap kan
inngå i et innovasjons- og entreprenørskapsmiljø.
Studiet kombinerer faglig fordypning i strategi,
økonomi og forretningsutvikling med praktisk
erfaring som gründer i egen bedrift.
Alt i alt tyder Abelias omstillingsbarometer på
at det de siste årene har skjedd en betydelige
utvikling i antall tilbud innen høyere utdanning på
dette området. For å sikre økt innovasjonskompetanse og omstillingsevne er det viktig at universiteter og høyskoler viderefører denne positive
utviklingen.

4.3.3

Organisering og tilrettelegging for
innovasjon og nytenkning

Det er viktig at institusjonene bygger systematisk
opp under og aktivt bistår studenter som ønsker å
satse på og gå videre med egne idéer. Innspillene til
meldingen viser at mange legger stor vekt på å
støtte studentinnovasjon og studententreprenørskap, og på å se dette i sammenheng med den
øvrige faglige virksomheten. Flere institusjoner
trekker frem møteplasser for forskere, studenter og
næringsliv samt lavterskeltilbud som såkornmidler
som viktige tiltak for å understøtte innovasjons- og
entreprenørskapskulturen på institusjonene.
Nyskaping krever tverrfaglighet og at studenter kan møte hverandre og få støtte fra enga-
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sjerte fagpersoner. For eksempel kan studenter
trenge veiledning for søke og nå opp i konkurranse om utlyste midler. Flere institusjoner har
etablert velfungerende tilbud for å hjelpe studentgründere i startfasen. Eksempler på det er
Spark ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU), Skape på Høgskulen på
Vestlandet og Insj ved Universitetet i Oslo. Et
annet eksempel er OsloMet Makerspace, som er
et åpent verksted der studenter og andre kan
komme med egne ideer og få hjelp til 3D-print,
laserkutting, programmering eller andre ting
som er nødvendig for å få realisert ideer.
Det er positivt at flere læresteder har gode tilbud i studentinnovasjon og planer om å legge
enda bedre til rette for samarbeid mellom studenter, kommersialiseringsekspertise, forskere og
næringsliv.

4.4

Mer rom for tverrfaglighet i
studieprogrammene

Tverrfaglige perspektiver er nødvendig for å forstå komplekse utfordringer og finne gode løsninger på disse. I innspillene til meldingen peker
mange på tverrfaglighet og utvikling av komplementær kompetanse som en forutsetning for å
styrke utdanningenes arbeidslivsrelevans. Blant
annet tar flere til orde for at IKT-kompetanse bør
inn i alle utdanninger. For å få til dette må studieprogrammene ha fleksibilitet til å kombinere
emner fra ulike fag, disipliner og nivåer.
Kompetansebehovsutvalget (KBU) viser til at
muligheten for å kunne kombinere ulike fag og
disipliner, for eksempel filosofi og økonomi, eller
samfunnsvitenskap og matematikk, kan øke kandidatenes mulighet til å få relevante jobber.27
Utvalget peker på at universitetene har særlig
gode faglige forutsetninger for å utvikle studieprogrammene i en mer tverrfaglig retning, men
at mange opplever at gradsstrukturen gjør det
vanskelig. Innspillene til meldingen bekrefter at
friheten til å kombinere emner fra ulike fag vurderes som relativt stor på bachelornivå, men at
fleksibiliteten oppleves som begrenset på
mastergradsnivå.
Regjeringen ønsker å legge til rette for flere
tverrfaglige studieprogrammer som bidrar til at
kandidatene får komplementær kompetanse.
Reglene for sammensetninger av mastergrader,
eller uklarheter i hvordan disse skal tolkes, må
27

NOU 2019: 2
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Boks 4.4 Studenter finner løsninger
2020 ble vendemadrassen lansert og skal også
Studenter som blir sett på som en ressurs og får
introduseres på verdensmarkedet.
mulighet til å vise at de kan medvirke til å løse
reelle problemer kan også bidra til å skape nye
Mastergradstudenter fra NTNU har utviklet
arbeidsplasser. Selv om det ikke foreligger gode
system for å automatisere industrielle dronetall på hvor mange bedrifter som blir etablert av
inspeksjoner: Versor AS har mottatt finansiering
studenter og nyutdannede, finnes det mange
fra STUD-ENT og har utviklet et system for å
gode eksempler på virksomheter etablert i tett
automatisere industrielle inspeksjoner innenrelasjon til lærestedene.
dørs ved hjelp av droner som kan orientere seg i
sine omgivelser. Disse robotene kan nå steder
Industrieventyr skapt av klimagass begynte
mennesker ikke rekker til eller oppholder seg,
som bacheloroppgave på Høgskulen på Vestlandet:
samtidig som de kan repetere operasjoner systeBergen Carbon Solutions er et selskap som ble
etablert med utgangspunkt i en studentidé om å
matisk og effektivt. Prosjektet er støttet av
separere karbonet fra CO2-molekylet og danne
Forskningsrådets STUD-ENT-ordning
karbon-nanofiber. Karbon-nanofiberen kan bruMastergradstudenter fra Universitetet i Oslo
kes i alt fra batteriteknologi til byggematerialer
har utviklet nyskapende selvbetjeningsløsning for
og solcelle. Selskapet begynte som en bachelorserveringsbransjen sammen med sin første kunde;
Parken Bakeri i Forskningsparken: Oppstartsoppgave, og er nå verdsatt til 140 mill. kroner,
med mål om ha over 300 mill. kroner i omsetselskapet Ninito som er eid og drevet av to
ning i 2024.
mastergradstudenter har sammen med bakeriet
utviklet en selvbetjeningsløsning for serveringsMastergradstudenter og gründere fra Universitetet i Bergen og NHH leverer sunn og bærekrafsteder som nå er klar for lansering i 18 land.
tig fast-food: Healthy EATS er Millionidé om
Ninito er knyttet til Insj, som er universitetets
sunn fast-food – Konseptet er å levere sunn og
oppstartsted for studentbedrifter.
bærekraftig fast-food via nye teknologiske løsBacheloroppgaven i datateknikk som studenninger. Prosjektet er støttet av Forskningsrådets
ter fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske
STUD-ENT-ordning.
universitetleverte i 2018 har hittil gitt Narvik sju
nye arbeidsplasser. Studentene tok i sin tid konStudenter og ansatte ved Universitetet i
Stavanger utviklet en vendemadrass for helsetakt med selskapet Verified for å forhøre seg om
sektoren som gir færre løft for helsearbeidere og
mulighetene for å skrive en bacheloroppgave og
mindre trykksår for pasienter: Tidewave-teamet
fikk i oppdrag å lage en løsning for antihvitfikk støtte fra STUD-ENT i 2017 til utvikling av
vasking.
en ny høyteknologisk madrass mot liggesår. I
Kilde: www.forskningsradet.no

ikke komme i veien for faglig begrunnet og samfunnsmessig viktig nybrottsarbeid.
Innspillene til meldingen tyder på at uklarheter rundt sammensetningen av emner fra ulike
nivåer blant annet skyldes en bestemt formulering
i veilederen fra Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) fra 2011. Rammeverket omtaler hva en kandidat skal kunne etter
endt utdanning på ulike nivåer og er basert på
prinsippet om best mulig tilpasning. Dette prinsippet innebærer at nivået på en kvalifikasjon ikke
avgjøres av at alle deler av læringsutbyttet ligger
på samme nivå, men av det samlede læringsutbytte studenten sitter igjen med. I motsetning til
prinsippet om full tilpasning åpner dette for en

viss fleksibilitet, også mellom ulike nivåer, i
sammensetningen av studieprogrammer.
Dette betyr at det er opp til institusjonene og
fagmiljøene selv å sikre at det samlede læringsutbyttet holder riktig nivå. Når NKR gir et eksempel
på prinsippet om fleksibilitet i veilederen, nevnes
det bare at emner som ligger på høyere nivå, kan
inngå i en grad på lavere nivå. At det ikke sies
eksplisitt at emner på lavere nivå kan inngå i en
grad på høyere nivå, kan ha blitt tolket som at
prinsippet om beste tilpasning åpner for masteremner på bachelornivå, men ikke motsatt.
NKR skal bidra til å sikre helhet og sammenheng i studieprogrammene. Samtidig åpner prinsippet om best mulig tilpasning for at institusjo-
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Boks 4.5 Transtikk – Transfaglig
didaktikk for komplekse
samfunnsutfordringer
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU) fikk en prosjektbevilgning fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), Program
for studentaktiv læring, høsten 2020. Målet
med prosjektet er å utvikle og prøve ut tverrfaglighet som et generelt bærende prinsipp og
en arbeidsmetode for læringsarbeid ved universitetet, men også å etablere et nytt transfaglig mastergradsprogram i urbant landbruk.
Studentene skal jobbe i grupper på tvers av
fag og skal samhandle som om de var i en
jobbsituasjon, under veiledning av fagfolk og
oppdragsgiver fra offentlig eller privat sektor.
Alle fakulteter er involvert i større eller mindre grad, og tverrfaglighet i samhandling med
aktører utenfor universitetet er påkrevet. Samarbeidet med kommuner, næringslivet og
andre samfunnsaktører blir videreutviklet for
å styrke studentenes kompetanse på problemløsning og innovasjon.

nene kan innpasse enkelte emner på bachelornivå
i en mastergrad og omvendt. I tråd med institusjonenes faglige ansvar er det opp til dem selv å vurdere og legge til rette for at det samlede læringsutbyttet kandidaten sitter igjen med holder riktig
nivå.
At reglene tolkes strengere enn nødvendig
viser at det er behov for en tydeligere presisering
av hvilket handlingsrom prinsippet om best tilpasning åpner for. Regjeringen vil følge opp dette i
forbindelse med gjennomgangen av NKR. Regjeringen forventer at institusjonene bruker det
handlingsrommet de har til å utvikle flere tverrfaglige studieprogrammer.
Muligheter for å kombinere ulike fag og disiplin påvirkes imidlertid også av krav om 80 studiepoengs fordypning innenfor fagområdet for mastergraden for å få opptak til mastergradsutdanninger. I forskrift om krav til mastergrad er dette
regulert av § 3.28 Dette kan virke begrensende på
mulighetene for å kunne bidra til at kandidater
med variert og flerfaglig bakgrunn kan tas opp til
en mastergradsutdanning. Kunnskapsdeparte-

mentet vil derfor utrede mulighetene for å endre
kravene for å kunne tas opp til en mastergradsutdanning.

4.5

Forskrift om krav til mastergrad (2005)

Særlige forhold knyttet
til arbeidslivsrelevans
i disiplinfagene

Studiebarometeret og kandidatundersøkelser
viser at studenter på profesjons- eller yrkesrettede
utdanninger, for eksempel politi-, medisin- og
ingeniørutdanning, rapporterer om bedre tilknytning til arbeidslivet enn studenter på disiplinutdanninger. Også etter at de har avsluttet utdanningen er profesjonsstudentene mer fornøyde
med utdanningenes arbeidslivsrelevans enn disiplinstudentene.29
Funnene er ikke overraskende, og de gjenspeiler at disiplinfagenes studieprogrammer i
mindre grad enn profesjonsfagenes programmer
er orientert mot definerte yrker. Som oftest er det
faget eller forskningsdisiplinen som er grunnlaget
for innholdet i studieprogrammet, og fagmiljøene
opplever at formidling av fagkunnskap og disiplinspesifikke ferdigheter er det aller viktigste. I
mange disiplinfag har studentene også relativt lite
organiserte læringsaktiviteter, inkludert praksis.
Undersøkelsene viser at kandidater fra disiplinfagene, og særlig realistene, har høy ledighet
et halvt år etter eksamen. Humanistene har også
det, og flere av dem arbeider ufrivillig deltid eller i
stillinger der de ikke får brukt kompetansene sin.
At nyutdannede humanister og realister har en
mer utfordrende vei inn i arbeidslivet enn kandidater fra andre faggrupper er et funn som har gått
igjen i slike undersøkelser i mange år.30
NOKUT har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet evaluert arbeidslivsrelevansen i elleve
studieprogrammer fra matematisk-naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Sentrale spørsmål er hva arbeidslivsrelevans i disse fagene er, hvilke læringsaktiviteter
som brukes, og hvordan de fungerer.
Komiteen som har stått for evalueringen
understreker at det må tenkes bredt om arbeidslivsrelevans i disiplinutdanningene. For eksempel
bringer studenter fra disiplinfagene fag- og
forskningsbasert kunnskap til arbeids- og samfunnslivet som er viktig på kort og lang sikt.
Evalueringen bekrefter at det ikke er opplagt
hva de disiplinfaglige programmene bør sam29

28
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30

NOKUT (2019) og Nesje m.fl. (2020)
Nesje m.fl. (2020)

56

Meld. St. 16
Utdanning for omstilling

2020–2021

Boks 4.6 Arbeidsmarkedet for IKT-kandidater
IKT-kompetanse er etterspurt i det norske
– Den regionale etterspørselen etter IKTarbeidsmarkedet, men en uventet arbeidsledigutdannede er av stor betydning. Veldig
mange av de IKT-utdannede flytter til Oslo og
het blant IKT-nyutdannede tyder likevel på at
områdene rundt to tre år etter eksamen.
det er vanskelig å få innpass på arbeidsmarkeArbeidsmobilitet ser ut til å være en viktig
det. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet
årsak til at IKT-utdannede kommer i jobb.
har Norsk institutt for innovasjon, forskning og
utdanning (NIFU) utarbeidet en analyse av
– Det er mye samspill mellom utdanningene og
arbeidsmarkedssituasjonen for personer med
arbeidsgivere, men lite bruk av praksis. De
høyere utdanning innenfor IKT. Rapporten viser
store selskapene tilbyr uformell praksis som
blant annet at:
«summer camps» og sommerjobber.
– IKT-arbeidsgiverne etterspør master- og dok– IKT-arbeidsgivere legger særlig vekt på fagog spisskompetanse. Samtidig er utdanningstorgradskandidater i større grad enn andre
sted viktigere for IKT-arbeidsgivere enn for
arbeidsgivere, og det har vært stor vekst i
andre.
antall sysselsatte med høyere IKT-utdanning.
– Arbeidsløsheten blant IKT-utdannede to tre
– Ulike strategier benyttes for å rekruttere: De
år etter eksamen er null. Dette viser at IKTstore IKT-selskapene har en kontinuerlig
kandidatene er attraktive på arbeidsmarkerekrutteringsprosess, der de screener kandidet. Samtidig er etterspørselen etter IKTdater og gir dem tilbud om sommerjobber og
arbeidskraft stor. Da er det overraskende at
fast jobb før de har avsluttet studiet. Mindre
arbeidsledigheten blant nyutdannede IKTselskaper søker oftere etter kandidater som
kandidater ligger over gjennomsnittet for
har seniorkompetanse, fremfor nyutdanandre mastergradskandidater.
nede.
– Det er ikke holdepunkter for å si at arbeidsKilde: Støren m.fl. (2020)
ledigheten skyldes at noen IKT-utdanninger
er mindre relevante enn andre.

arbeide med arbeidslivet om. Hvilke samarbeidspartnere som best kan sikre at innholdet i utdanningene og læringsformene er arbeidsrelevante,
er heller ikke åpenbart. Arbeidsrettede undervisningsaktiviteter som integreres i studieprogrammene blir dermed ofte oppfattet som lite koblet til
det faglige.31 Komiteen mener disiplinfaglige studenter ikke får nok kunnskap om disiplinens sammenheng med arbeidslivet og dermed om relevansen av egne ferdigheter.
Videre kan fraværet av opplagte samarbeidspartnere og et klart avtakerfelt i arbeidslivet føre
til at karrieremulighetene blir utydelige for studentene. Uten målrettede tiltak for å bøte på usikkerheten kan de derfor bli mer defensive på
arbeidsmarkedet. Refleksjon og kunnskap om hva
studentene lærer, og hvordan kunnskapen kan
brukes, må derfor formidles tydelig underveis i
studiene. Hvordan fagene kan gjøres relevante
utenfor akademia må med andre ord synliggjøres.
Å si at programmene vektlegger fagspesifikke og
31

NOKUT (2020a) og Haakstad og Kantardjiev (2015)

generiske ferdigheter holder ikke for å gi kandidatene tillit til egen kompetanse.
Selv om det store bildet er at kandidater med
alle typer høyere utdanning innfrir arbeidsgivernes forventninger, kan også arbeidslivet ha problemer med å anerkjenne disiplinfaglig kompetanse og se hvilken kompetanse kandidatene
besitter. Evalueringen fremhever at økt samarbeid
om utdanning kan bidra til at kompetansen til kandidater fra disiplinprogrammer verdsettes enda
høyere.
Det er derfor oppløftende at evalueringen synliggjør at alle de undersøkte studieprogrammene
har emner eller tiltak som virker fremmende for
arbeidslivsrelevans. Omfanget og systematikken
varierer imidlertid, og samlet sett mener evalueringskomiteen at programmene har et stort
utviklingspotensial når det gjelder å vurdere hvordan undervisningen av fag også kan styrke
arbeidslivsrelevans.
Evalueringskomiteen mener for øvrig at vurderingen av arbeidslivsrelevans i disiplinfagene
for ofte knyttes til om studieprogrammet har inn-
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Boks 4.7 Bevisstgjøring av
internasjonal kompetanse
Utenlandsstudier gjør kandidatene bedre rustet til å delta i et multikulturelt samfunn med
et stadig mer internasjonalt arbeidsliv. Undersøkelser viser at arbeidsgivere verdsetter
kompetanser og ferdigheter som studenter tilegner seg gjennom utveksling, for eksempel
språk- og kulturkunnskap, interkulturell forståelse, kommunikasjonsferdigheter og evne
til samarbeid, problemløsning og entreprenørskap. Likevel vektlegger arbeidsgivere i liten
grad erfaringer fra studier i utlandet når de
rekrutterer. Derfor mener regjeringen at det
er behov for at både studenter og potensielle
arbeidsgivere får økt bevissthet om hva slags
type kompetanse studentene faktisk tilegner
seg gjennom et utenlandsopphold. Kandidatene må i tillegg bli bedre til å synliggjøre
kompetansen de har tilegnet seg overfor
potensielle arbeidsgivere. Regjeringen forventer at fagmiljøene gjør det tydeligere for både
studenter og arbeidsgivere hvordan et utvekslingsopphold bidrar til å styrke utdanningenes
arbeidslivsrelevans. For å understreke og synliggjøre viktigheten av internasjonal kompetanse varslet regjeringen i mobilitetsmeldingen at læringsutbyttebeskrivelser knyttet til
internasjonal kompetanse vil bli lagt til i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.
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Boks 4.8 Program for studentaktiv
læring – utforskende forelesninger
og studentdrevne smågrupper
Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo (UiO) har fått
støtte fra Dikus program for studentaktiv
læring til prosjektet «Utforskende forelesninger og studentdrevne smågrupper i et
stort humanistisk fag» (UTFOR).
Historie er det største humanistiske faget
ved UiO med opptil tre hundre studenter på
begynneremnene. Målet med UTFOR-prosjektet er å øke studentenes motivasjon, trivsel og
læring tidlig i utdanningsløpet. Ved å bruke
nye teknologiske muligheter for å fornye forelesningene og vurderingsformene skal studentene utvikle en mer spørrende og utforskende
holdning til fagstoffet.
Studentene organiseres i små grupper som
får ansvar for å levere varierte arbeider underveis. Arbeidsmåten skal øke det faglige og
sosiale samarbeidet og lære studentene å
jobbe sammen. Mastergradstudenter skal
læres opp til å fasilitere arbeidet i gruppene,
noe som gir dem ledelseserfaring, samtidig
som de nye studentene får tettere oppfølging.
Kilde: www.uio.no

Kilde: Meld. St. 7 (2020–2021)

ført praksis-emne eller ikke. Å organisere praksis
er ressurskrevende. Dersom praksis-emnet i tillegg integreres dårlig i den øvrige undervisningen kan både studenter og undervisere oppleve at det blir et misforhold mellom innsats og
utbytte Det er derfor viktig at hele viften av
mulige samarbeidsaktiviteter vurderes.

4.6

Arbeidslivsrelevant ph.d.utdanning

Doktorgradsundersøkelsen fra 2019 viser at
nesten alle doktorer er i arbeid fire til seks år etter
disputas.32 En av tre doktorer jobber i universitets- og høyskolesektoren, og om lag femten prosent jobber i henholdsvis instituttsektoren og ved

universitetssykehusene. To av tre jobber dermed
ved utdannings- og forskningsinstitusjoner.
I undersøkelsen kommer det frem at doktorer
som jobber utenfor utdannings- og forskningsinstitusjonene opplever at utdanningen er mindre
relevant og mindre tilpasset deres arbeidsoppgaver enn dem som jobber innenfor disse institusjonene. Mange opplever at utdanningen ikke i tilstrekkelig grad har gitt dem de generiske ferdigheter som de trenger i sin nåværende stilling, deriblant ledelse, samarbeid og innovasjon og
nytenkning.
Ettersom mange doktorgradskandidater skal
ha en karriere i andre deler av arbeidslivet fordrer
relevansutfordringen nytenkning rundt samhandlingen mellom utdanningsinstitusjonene og
32

Reiling m.fl. (2019). Doktorgradsundersøkelsen 2019 ble
gjennomført av NIFU og gikk ut til de ca. 4300 doktorene
som disputerte i 2013, 2014 og 2015. Om lag halvparten av
respondentene svarte.
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arbeidslivet.33 EU-initiativet University Business
Cooperation in Europe viser at erfaring fra samarbeid mellom universitets- og høyskolesektoren
og arbeidslivet tidlig i karrieren er en sentral drivkraft for fremtidig samarbeid.34 Ettersom en
doktorgrad er den vanligste inngangsporten til
akademia, vil et tett samarbeid i denne fasen av
karrieren mest sannsynlig bidra til mer samarbeid
også senere.
For å styrke samarbeidet mellom universiteter
og høyskoler og arbeidslivet og bidra til økt bredderelevans i doktorgradsutdanningene opprettes
det en forskerskolepilot for arbeidslivsrelevans i
Norges forskningsråd. Nasjonale forskerskoler
har vært et virkemiddel i Forskningsrådet siden
2008. I etterkant av at Nordisk institutt for studier
av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
evaluerte forskerskolene, har Forskningsrådet
foreslått å spisse ordningen i utlysningen for høsten 2021.35 Ordningen vil støtte «pilotprosjekter
som styrker doktorgradsutdanningens relevans for
arbeidslivet».36 Målet er å utvikle metoder som
kan bidra til bedre samspill med parter i næringslivet, offentlig sektor og/eller organisasjoner.
Regjeringen forventer videre at fagmiljøene
tenker nytt rundt «pliktarbeidet» i doktorgradsutdanningen. Kunnskapsdepartementet finansierer mange doktorgradsstillinger over grunnbudsjettet. I forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig
assistent og spesialistkandidat er normen at stipendiater tilsettes for fire år, der tre av årene er en
ren doktorgradsutdanning, mens det fjerde utgjør
pliktarbeidet. I henhold til forskriften bør pliktarbeidet «så vidt mulig ha relevans for doktorgradsutdanningen».37
Tradisjonelt har pliktarbeidet vært utført som
undervisning ved institusjonen stipendiaten er
ansatt. Ettersom flertallet av stipendiatene ikke
skal fortsette i kombinerte forsknings- og utdanningsstillinger, forventer departementet at institusjonene legger til rette for en mer kreativ og
karrierefremmende bruk av pliktarbeidet. Ulike
varianter bør vurderes, og nedenfor skisserer vi to
muligheter:
– Praksis i virksomhet: Stipendiaten jobber i en
virksomhet som er innenfor et relevant fagområde. Arbeidet kan organiseres på forskjellige
vis, og stipendiaten kan jobbe alt fra en dag i
33
34
35
36
37

Reymert m.fl. (2017)
Davey m.fl. (2018)
Piro m.fl. (2018)
www.forskningsradet.no
Forskrift om ansettelsesvilkår, vit. stillinger, 2006, § 1-3(12)
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uka eller fulltid over en kortere periode, avhengig av kontrakten og virksomhetens behov.
Jobben som utføres kan for eksempel være
utviklingsarbeid i virksomheten.
Oppdrag for virksomhet: Stipendiaten utfører et
tidsavgrenset oppdrag for en virksomhet. Virksomheter presenterer prosjekter og utformer
prosjektbeskrivelser som stipendiater i samråd
med veileder kan søke på.

I samarbeid med institusjonene utarbeider Kunnskapsdepartementet også en strategi for forskerrekruttering og karriereveier som skal legges
frem våren 2021. Strategien skal fremskaffe et
bedre kunnskapsgrunnlag om forskerrekruttering og karriereløp, i tillegg til at den skal
behandle utfordringer som midlertidighet, uklare
og uforutsigbare karriereveier, dimensjonering
og en lav andel nordmenn i teknologifagene.
Målet er å bli enige om løsninger som bidrar til at
flere forskertalenter opplever at det finnes attraktive karriereveier i forskning og høyere utdanning.

4.7

Forventninger og tiltak

For at studentene skal være godt forberedt på
overgangen til et arbeidsliv i stadig omstilling forventer regjeringen mer bruk av studentaktive
læringsformer, spesielt læringsformer som ligner
på dem som utføres i arbeidslivet.
Regjeringen oppfordrer alle utdanninger til å
styrke arbeidet med innovasjon og entreprenørskap. Dette innebærer at studentene lærer om
innovasjon og entreprenørskap og selv får mulighet til å eksperimentere mer gjennom utprøving
av nye måter å arbeide på. Selv om nytenking og
innovasjon er satt på dagsorden, er det mye som
tyder på at det er betydelig rom for forbedring.
Systematisk samarbeid mellom utdanningene
på alle nivåer og arbeidslivet er en forutsetning for
relevante programmer og utvikling av arbeidsrelevante aktiviteter. Det er viktig at det for alle studieprogrammer er vurdert hvordan studentenes tilknytning til arbeidslivet blir ivaretatt. Institusjonene må benytte det handlingsrommet de har for
å fremme aktiviteter som styrker arbeidslivsrelevans, og tilbudet om arbeidsrelevante aktiviteter
må omfatte alle studenter.
Refleksjon og kunnskap om hva studentene
lærer og hvordan kunnskapen kan brukes må formidles tydeligere underveis i studiene. Dette er
ikke minst viktig for studieprogrammer som ikke
retter seg mot et definert arbeidsliv.
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Regjeringen vil:
–

–
–
–

fortsette å stimulere til mer bruk av studentaktive læringsformer og tettere samarbeid
mellom arbeidsliv og utdanninger gjennom
Dikus programmer
oppfordre utdanningsinstitusjonene til å følge
opp tiltakene i Digitaliseringsstrategien
videreføre den helhetlige satsingen som er
igangsatt for å styrke arbeidslivsrelevansen i
grunnskolelærerutdanningen
legge bedre til rette for tverrfaglighet i mastergradsutdanningen gjennom:
– å klargjøre institusjonenes handlingsrom
for fleksibilitet i sammensetning av grader

–

59

(til å la emner fra bachelorgrad inngå i en
mastergrad)
– å utrede muligheten for å endre kravene for
å kunne tas opp til mastergrad. Dagens
krav kan være et hinder for at kandidater
med variert og flerfaglig bakgrunn tas opp
til en mastergrad.
opprette en forskerskolepilot for doktorgradens arbeidslivsrelevans og legge til rette
for nytenkning rundt «pliktåret» i doktorgradsutdanningen. Kunnskapsdepartementet legger
også frem en strategi for forskerrekruttering
og karriereveier i forskning og høyere utdanning våren 2021 og følger denne opp i samarbeid med institusjonene.
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5 Mer og bedre praksis
Praksis er en studentaktiv læringsform der studenter for kortere eller lengre perioder er utplassert i en
virksomhet som en integrert del av utdanningen.
Regjeringen har satt som mål at flere studenter skal
få relevant praksis i løpet av studiene. Praksis er en
viktig læringsarena både for studenter på profesjonsutdanninger med mye obligatorisk praksis og for studenter på utdanninger uten tilsvarende tradisjoner
for praksis.

ningene, med særlig vekt på de helsefaglige
utdanningene, og i disiplinutdanningene. Dette er
utdanningsfelt med ulike tradisjoner for og tilnærminger til bruk av praksis, og hvor regjeringen
ser at det er behov for ulike tiltak for at flere studenter skal få relevant praksis i løpet av studiene.

Flere undersøkelser viser at både utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere og studenter anser økt
bruk av praksis som viktig for å styrke utdanningenes relevans.1 Samtidig er praksis en læringsform som krever mye tilrettelegging for å sikre
studentene et godt læringsutbytte.
Utfordringer og suksessfaktorer knyttet til
kvalitet i praksis er godt dokumentert i både
norske og internasjonale studier.2 Litteraturen
viser blant annet at et godt samspill mellom institusjonene og arbeidslivet om studentenes læring
og kompetanseutveksling mellom sektorene er
avgjørende. For å få til mer og bedre praksis er
det behov for en god dialog om partenes ansvar,
roller og behov. Det er også viktig med en gjensidig forståelse av hva som er formålet med praksisen, hva studentene skal lære og hvordan de
skal lære det.
Regjeringen forventer at universiteter og høyskoler tar ansvar for å etablere et godt samarbeid
med arbeidslivet for å sikre god kvalitet i utdanningene, inkludert i praksis. Det er viktig at samarbeidet omfatter tett dialog mellom fagmiljøene
og arbeidslivet for å sikre at studieprogrammene
er relevante og at det utvikles flere og bedre praksistilbud som er tilpasset de ulike utdanningenes
egenart.
Dette kapittelet går nærmere inn på muligheter og utfordringer knyttet til kvalitet i praksis
som læringsarena i sin alminnelighet. I tillegg
drøfter kapittelet særlige problemstillinger som er
forbundet med praksis i helse- og sosialfagutdan-

Stadig flere utdanninger tilbyr praksis.3 Lengst
tradisjon for denne type samarbeid med arbeidslivet har profesjonsutdanningene, hvor mye av
utdanningen skjer på skoler, i helse- og velferdstjenestene eller andre virksomheter. I tillegg blir
praksis i økende grad tatt i bruk i andre utdanninger, for eksempel i disiplinfag som humaniora,
samfunnsfag og realfag.4 I disse utdanningene er
fremtidige yrker eller arbeidssteder mindre forutsigbare, og spennet i mulige praksissteder er dermed større.
Samlet sett er andelen av norske studenter
som får tilbud om praksisopphold i løpet av studiene likevel lav sammenlignet med andre land.5
OECD anbefaler derfor Norge å øke omfanget av
praksis for å styrke arbeidslivsrelevansen i norsk
høyere utdanning, særlig i utdanninger med liten
tradisjon for praksis. OECD viser blant annet til at
kandidater som har fått arbeidserfaring gjennom
praksisopphold («work based learning»), opplever
en lettere overgang til arbeidslivet.
Flere internasjonale studier indikerer også at
studenter i disiplinfag som har hatt praksis, i
større grad lykkes med å få fulltidsstillinger, har
større sjanse til å få stillinger som tilsvarer utdanningsnivået, og oppnår et høyere lønnsnivå enn de
uten praksis.6 Studenter som har hatt praksis, har
også mer tillit til egne ferdigheter og en bedre forståelse av hva de ønsker å jobbe med etter fullført
studieløp. En annen positiv effekt er at praksis kan

5.1

3
4

1
2

Helseth m.fl. (2019b)
Universitets- og høgskolerådet (2016), Hegerstrøm (2018)
og Helseth m.fl. (2019b)

5
6

Praksis som læringsarena

Bakken m.fl. (2019) og NOKUT (2020b)
Lid m.fl (2018) og NOKUT (2020b)
OECD (2018) og Diku (2019c)
Helseth m.fl. (2019b) (gir oversikt over forskning) og
Fetscher (2019)
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Boks 5.1 Sentrale begreper knyttet til praksis i høyere utdanning
I denne meldingen brukes følgende definisjoPraksislærer: en ansatt ved universitet eller
høyskole som følger opp en student i praksis.
ner:
Praksis: en læringsaktivitet som innebærer at
I lærerutdanningene brukes imidlertid begrepet
studenter inngår i et arbeidsfellesskap og bidrar
praksislærere om ansatte på skolene eller barnetil å løse oppgaver og/eller skaper produkter
hagene som innehar rollen som lærere både for
eller resultater hos en virksomhet, med formål
elever/barn og for studenter i praksis.
om å oppnå ett eller flere læringsutbytter.
Praksisveileder: en ansatt ved praksisstedet
Forskriftsfestet praksis: bestemmelser om
som veileder en student i praksis.
praksis som er fastsatt for eksempel gjennom
Praksissted: en virksomhet der praksis gjenrammeplan eller nasjonal retningslinje.
nomføres/en virksomhet som tar imot studenter
i praksis.
Obligatorisk praksis: praksis som inngår som
del av den obligatoriske delen av et utdanningsPraksisfelt: en samlebetegnelse på alle prakprogram.
sisstedene innen et fagområde.
Frivillig praksis: praksis som tilbys som del
av et valgfritt emne eller som en mulig læringsform i et emne.

påvirke studentenes motivasjon og innsats positivt.
Norske kandidatundersøkelser indikerer at
det blant studenter som har hatt praksis, er en
lavere andel arbeidsledige enn blant dem som
ikke har hatt det. Praksis reduserer også omfanget av irrelevant arbeid betydelig.7 Kandidater
som har hatt praksis, vurderer også selv utdanningen som mer arbeidsrelevant. Nyere undersøkelser viser imidlertid at det kun er innenfor humanistiske og estetiske fag at det er signifikant forskjell på arbeidsledighet for kandidater med og
uten praksis.8
I forskningen skilles det mellom tre formål for
praksis som læringsarena: kunnskapsformålet,
sosialiseringsformålet og rekrutteringsformålet.9
Kunnskapsformålet viser til den praktiske treningen som knytter teori til praksis, sosialiseringsformålet viser til det å bli kjent med en profesjon eller
et yrkesfelt og rekrutteringsformålet viser til at
studentene kommer i kontakt med potensielle
arbeidsgivere som har behov for arbeidskraft.
Praksis kan bidra til at studentene utvikler profesjonsspesifikke ferdigheter, ferdigheter knyttet
til fagets teori eller generiske ferdigheter, og kan
dessuten forberede studentene mer generelt på
deltakelse i arbeidslivet. Uavhengig av type utdanning eller fag kan praksis betraktes som en
7
8
9

Støren (2019) og Høgestøl og Bjørnebekk (2018)
Nesje m.fl. (2020)
Helseth m.fl. (2019b)

Boks 5.2 Studentenes erfaring med
praksis
Studiebarometeret 2019 viser at studenter
som har vært i praksis, generelt er mer tilfredse med aspektene knyttet til selve praksisstedet enn med de aspektene utdanningsinstitusjonene selv har ansvar for. Studentene er
svært tilfreds med hvordan de blir tatt imot
ved virksomheten, og med omfanget og kvaliteten på veiledningen de fikk. De opplever at
veilederne var tilgjengelige underveis i praksisperioden. Spørsmålene som handler om det
institusjonen gjør i forbindelse med praksis
skårer jevnt over noe lavere, blant annet spørsmålene om tilrettelegging og organisering av
praksisoppholdene. Også disse skårene er
imidlertid nokså høye sammenlignet med
andre spørsmål i Studiebarometeret. Studentene er forholdsvis godt tilfreds med prosessen rundt det å skaffe praksisplass og med
hvordan de opplever at praksiserfaringer tas
inn i undervisningen i etterkant av oppholdet.
Det de er aller minst tilfreds med er hvordan
de opplevde at institusjonen forberedte dem
på praksis.
Kilde: NOKUT (2020)
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læringsarena hvor studentene opplever en autentisitet, ekthet og kompleksitet som vanskelig kan
gjenskapes på campus. I forbindelse med praksisopphold får studentene også en mulighet til å
reflektere over arbeidserfaringen i en teoretisk
ramme.

5.1.1 Ulike former for praksis
Studier viser at det er store ulikheter i hvordan
studentene forberedes, veiledes og følges opp før,
under og etter et praksisopphold.10 I tillegg kan
både lengden på praksisen og antallet praksisopphold variere fra et studieprogram til et annet.
Variasjoner i organisering skyldes til en viss grad
at ulike utdanninger har ulike formelle krav til
praksis som læringsarena. Et hovedskille går
mellom utdanninger med obligatorisk praksis og
utdanninger hvor praksis er frivillig. Samtidig er
det stor variasjon også mellom ulike utdanninger
med obligatorisk praksis.11 Mens praksis utgjør
halvparten av sykepleierutdanningen, er for
eksempel omfanget minimum 105 dager på
grunnskolelærerutdanningen. For andre profesjonsutdanninger er det stor variasjon fra studiested til studiested. Tannlegeutdanningene har for
eksempel valgt ulike modeller for trening av praktiske ferdigheter, og lengden på den eksterne
praksisen varier derfor mye.12
I tillegg varierer det når i studieløpet praksis
gjennomføres og om studentene får tildelt eller
selv finner en egnet praksisplass. Studieprogrammene har også ulike modeller som avgjør om
praksis er et eget emne, eller inngår som en av
flere læringsaktiviteter i et større emne. Videre
varierer det om praksisen begrenses til Norge
eller om det også tilrettelegges for internasjonal
praksis.
Forskningslitteraturen om praksis følger i stor
grad skillet mellom profesjonsfag og disiplinfag,
som til en viss grad også er et skille mellom obligatorisk og frivillig praksis. Obligatorisk praksis
er i all hovedsak noe vi finner i rammeplanstyrte
profesjonsutdanninger, hvor praksis er forskriftsfestet. Praktisk kunnskap og kompetanse er her
en sentral del av det læringsutbyttet studentene
skal oppnå i løpet av utdanningene, og flere forhold rundt praksis kan derfor være regulerte, så

som veiledning, omfang og når i utdanningen
praksisen gjennomføres.
Praksis i profesjonsfagene begrunnes gjerne
med at studentene skal sosialiseres inn i profesjonen og trene på å løse profesjonsspesifikke
arbeidsoppgaver og utfordringer.13 Praksis i profesjonsfagene bidrar til å styrke utdanningenes
arbeidslivsrelevans i bredere forstand, ved at
utdanningsinstitusjonene får kjennskap til
forskning, faglig utvikling og nye arbeidsmetoder
i virksomhetene. Samarbeidet sørger også for at
utdanningsinstitusjonene kommer nærmere på
praksisfeltets behov, prioriteringer og daglige
drift. Tilsvarende får praksisstedet faglig innsikt
og impulser både fra studentene og gjennom kontakten med utdanningsinstitusjonene.
For utdanninger hvor studentene skal møte
barn, unge og familier i sin yrkesutøvelse kan for
eksempel praksisperioden gi studentene innblikk
i hvordan det er å stå i vanskelige situasjoner i
møte med utsatte barn og unge. Her vil også
tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper
om autentiske case være en viktig forberedelse på
arbeidshverdagen.
Frivillig praksis er i all hovedsak knyttet til
disiplinfag.14 I disse fagene er det opp til hvert
enkelt studieprogram å selv vurdere om praksis
er en egnet aktivitet for å styrke studentenes
arbeidslivstilknytning. De står også friere når det
gjelder hvordan de organiserer eventuell praksis i
samarbeid med relevante aktører i arbeidslivet.15
Studier viser at formålet med praksis i disiplinfag ikke alltid er like tydelige formulert som i
profesjonsfagene.16 I disiplinfag begrunnes praksis i større grad med utvikling av generiske
ferdigheter og at studentene skal forberedes på
arbeidslivet mer generelt. Det vises også til at
praksis bidrar til å bygge økt kunnskap og gjensidig tillit mellom studenter, utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv. Det er blitt innvendt at praksis i disiplinfagene i for liten grad planlegges i
sammenheng med den øvrige utdanningen. Det
kan føre til at perspektiver og problemstillinger
fra arbeids- og samfunnslivet som kunne gjort
disiplinutdanningene mer oppdaterte og arbeidslivsrelevante, uteblir.17
13
14
15

10
11
12

Helseth m.fl. (2019b)
UHR (2016)
Hegerstrøm (2018), kapittel 9.2 gir oversikt over og viser
omfang på praksis i de ulike profesjonsutdanningene.

2020–2021

16
17

Helseth m.fl. (2019b)
NOKUT (2020)
Enkelte studieprogrammer velger imidlertid å innføre obligatorisk praksis for enkelte emner selv om dette ikke er
forskriftsfestet krav.
Helseth m.fl. (2019b) og NOKUT (2020a)
NOKUT (2020a)
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Figur 5.1 Utgående praksismobilitet gjennom Erasmus+. Utvalgte land 2017
Kilde: https://data.europa.eu/doi/10.2766/431386

Internasjonal praksismobilitet
Regjeringen har satt som mål at halvparten av studentene ved norske utdanningsinstitusjoner på
sikt skal ha et studie- eller praksisopphold i utlandet.18 Mens utvekslingsopphold som sådan har en
relativt begrenset betydning for hvordan studenter lykkes på arbeidsmarkedet, viser studier at
praksismobilitet har en klart positiv effekt.19
Mastergradsprogrammet i europastudier ved
det humanistiske fakultetet ved NTNU oppfordrer
alle studentene til å tilbringe det andre semesteret
av studiets første år ved et av universitetene i
Europa som NTNU har utvekslingsavtaler med.
Utenlandsoppholdet tilsvarer 30 studiepoeng. Studenter kan også velge å gjennomføre et praksisopphold utenlands, eller i Norge. Dette gir også
uttelling på opptil 30 studiepoeng, avhengig av
varigheten på oppholdet. NTNUs Brusselkontor
formidler praksisopphold som er tilpasset mastergradsprogrammets profil.
Når det gjelder utdanninger med nasjonale
rammeplaner har det blitt påpekt at det er krevende å legge til rette for utenlandsopphold, særlig for mobilitet av minst tre måneders varighet.
Mange fremhever også at mengden av obligatorisk undervisning, obligatoriske emner og obligatorisk praksis gjør det utfordrende å legge til rette
for studentmobilitet i disse utdanningene. Regje18
19

Meld. St. 16 (2016–2017) og Meld. St. 7 (2020–2021)
Wiers-Jenssen og Støren (2020)

ringen forventer like fullt at institusjonene legger
til rette for at studentene kan ta den obligatoriske
praksisen – eller deler av denne – i utlandet. I
Meld. St. 7 (2020–2021) En verden av muligheter –
Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning
(mobilitetsmeldingen) varslet regjeringen at uttelling i finansieringssystemet for studieopphold i
utlandet på mellom én og tre måneder vil bli innført så snart det lar seg gjennomføre. Regjeringen
forventer at økt fleksibilitet vil bidra til at flere studenter får gjennomført praksis i utlandet, inkludert studenter på profesjonsutdanninger med
obligatorisk praksis.
Videre oppfordrer regjeringen institusjonene
til å aktivt bruke både nasjonale og internasjonale
programmer og ordninger som åpner for internasjonale praksisopphold. Her står ikke minst
Erasmus+ sentralt. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
(Diku), som forvalter Erasmus+ i Norge, peker på
at det finnes uutnyttede muligheter når det gjelder
internasjonal praksis.20

5.1.2 Praksisstudenter er en ressurs
Diskusjonen om praksis i høyere utdanning dreier
seg ofte om omkostninger knyttet til å organisere
praksis, både i forkant av, under og i etterkant av
praksisholdet. Praksis er en krevende læringsaktivitet for både utdanningsinstitusjonene og
20

Diku (2020)
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Boks 5.3 Internasjonal praksis gjennom Erasmus+
I det europeiske utdanningssamarbeidet legges
utdanninger med obligatorisk praksis er det
det økende vekt på å gjøre høyere utdanning
mulighet for at denne praksisen tas ved utenmer arbeidslivsnær. Erasmus+ legger til rette
landsk institusjon. Programmet tilrettelegger for
for å ha et praksisopphold ved en arbeidsplass i
å finne relevante partnere som også kan kvaliutlandet. Praksisopphold er utveksling til en
tetssikre oppholdet sammen med hjemmeinstivirksomhet (bedrift eller organisasjon) i Erastusjonen. Av de rundt 35000 studentene som har
vært utvekslingsopphold i perioden 2016–2019,
mus+-programland. Utenlandsoppholdet blir en
var bare i overkant av 3000 på praksisopphold
integrert del av utdanningen. Målet er blant
(tall fra norsk senter for forskningsdata).
annet at studenten skal tilegne seg praktiske
ferdigheter og få bedre forståelse for de økonoKilde: www.diku.no
miske og kulturelle forholdene i vertslandet.
Det er mulighet for å søke om praksismobilitet fra 2–12 måneder gjennom programmet. For

arbeidslivets aktører, og mange virksomheter som
deltar i praksissamarbeid, bruker mye tid og ressurser på å følge opp den enkelte student.
Hvor omfattende innsats som kreves av utdanningsinstitusjonene og virksomhetene varierer fra
utdanning til utdanning. I utdanninger med mye
obligatorisk praksis – for eksempel lærerutdanningene og helse- og sosialfag – foregår store
deler av den praktiske undervisningen ved samarbeidende virksomheter, som for eksempel skoler,
barnehager, sykehus eller i den kommunale
helse- og omsorgstjenesten. I ulike disiplinfag vil
et praksisopphold normalt være av kortere varighet og åpne for større fleksibilitet når det gjelder
både valg av praksissted og praktisk gjennomføring. Uansett hvilken praksisform som gjennomføres, er det mange hensyn som må ivaretas for å
sikre studentene et godt læringsutbytte. Både
høyskoler, universiteter og virksomheter som deltar i praksissamarbeid, må derfor være forberedt
på å investere ressurser i denne aktiviteten.
Et tilbakevendende tema er kompensasjon for
virksomhetenes utgifter til å følge opp praksisstudenter. Virksomheter som tar imot praksisstudenter fra disiplinfag får normalt ingen økonomisk
kompensasjon for dette. Hver enkelt virksomhet
må vurdere om et utdanningssamarbeid bygger
opp under egne interesser, og om det er noe virksomheten ønsker å delta i. Et samarbeid kan være
gunstig blant annet med tanke på rekruttering og
tilgang til kompetanse, og som en mulighet til å
etablere eller styrke relasjoner med lokale utdanningsinstitusjoner. Praksissamarbeid kan også
utvikle seg videre til samarbeid om andre aktiviteter, for eksempel forskning og fagutvikling. I inn-

spillene til meldingen påpeker mange at det er
særlig krevende å delta i praksissamarbeid for
små og mellomstore bedrifter, og de etterlyser
egne insentiver for disse. Regjeringen mener
imidlertid at gevinstene av å delta i praksissamarbeid er store, og at praksisstudenter og samarbeid med fagmiljøer er en ressurs.
Spørsmålet om kompensasjon av utgifter stiller seg noe annerledes for sektorer som gjennom
lov er pålagt å bidra til utdanning og opplæring av
studenter. Innen lærerutdanningene og helsefagene har det gjennom årene blitt utviklet ulike
modeller for hvordan dette løses. I lærerutdanningene har man øvingslæreravtalen som sikrer
praksislærere og skoleeiere en minimumskompensasjon for ekstraarbeid i forbindelse med praksisopplæring. Innen de helse- og sosialfaglige
utdanningene er det utviklet ulike modeller for
kompensasjon. I spesialisthelsetjenesten ble det
tidligere gitt et særskilt tilskudd til regionsykehusene med ansvar for medisinutdanningen, men
i 2006 ble tilskuddet lagt inn i basisbevilgningen til
helseforetakene.21 Den kommunale helse- og
omsorgstjenesten har rammefinansiering og får
ingen øremerkede midler til praksisplasser, men
den har like fullt et ansvar for å medvirke til utdanning og praktisk opplæring.
Å ha studenter i praksis innebærer bruk av
ekstra ressurser. Samtidig kan studenter være et
positivt bidrag til praksisstedet og en kilde til
verdiskapning, blant annet ved å bidra til ny kunnskap og faglig utvikling på arbeidsplassen.
21

Caspersen (2011)
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Å tilrettelegge for praksis i utdanningene krever mye administrativt arbeid. Tilgangen på digitale verktøy som kan effektivisere og lette arbeidet har frem til nå vært begrenset, og prosessen
har vært håndtert forskjellig fra institusjon til
institusjon. Studentene har gjennom Studiebarometeret gitt uttrykk for at fordelingen av praksisplasser virket tilfeldig.22
På bakgrunn av erfaringene med praksisadministrasjon i lærer- og helseutdanningene, startet
OsloMet i 2017 et forprosjekt med kartlegging av
brukerbehov blant ansatte ved universitetet, studenter og praksisstedene. Prosjektet Arbeidslivsportalen ble startet opp i 2018 i samarbeid med
flere universiteter og arbeidslivsaktører og Unit,
og med finansiering fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Oppgaven var å utvikle en
nasjonal, digital løsning for samhandling mellom
universiteter og høyskoler, studenter og aktører i
arbeidslivet. Målet var høyere kvalitet i praksisstudiene blant annet ved å forbedre og forenkle prosessen med å fordele praksisplasser og håndtere
avtaler mellom utdanningene og praksisstedene.
Prosjektet ble avsluttet sommeren 2020 og
Unit overtok da driften og oppfølging av tjenesten.
Høsten 2020 startet OsloMet og Universitetet i
Stavanger som pilotbrukere sammen med noen
praksissteder og studenter. Unit legger til rette for
at alle institusjoner kan ta Arbeidslivsportalen i
bruk i løpet av våren 2021. Tjenesten er brukerfinansiert fra universiteter og høyskoler fra 2021,
mens praksisstedene betaler ingenting. Ambisjonen er at portalen skal være en samhandlingsplattform for alle utdanninger, det vil si både studenter som har obligatorisk praksis og studenter
som har frivilling praksis.
Første fase i utviklingen av portalen omfatter
arbeidsprosessene som skjer før studenten kommer ut i praksis, det vil si å finne praksisplasser,
registrere ønsker om praksisplasser og å tildele
plasser. Det var på disse områdene gevinsten var
antatt å være størst i første fase, og den første
fasen var derfor konsentrert om utdanninger med
stor grad av praksis.
Unit rapporterer om at praksisstedene står i
kø for å ta i bruk portalen og både institusjonene
og arbeidslivsaktørene mener portalen har stort
potensial.
Andre fase igangsettes i 2021. Denne fasen vil
omfatte forhold knyttet til å håndtere praksis –
blant annet avtalehåndtering – samt en utvidelse
av portalen til å dekke både praksis i alle typer
utdanninger så vel andre former for arbeidslivs22

Hegerstrøm (2018) og NOKUT (2020b)
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kontakt for studentene. Dette gjelder for eksempel samarbeid om bachelor- og mastergradsoppgaver.

5.1.3

Hvordan fremme kvalitet i praksis

Diskusjoner om utfordringer forbundet med praksis – og om årsaker til og mulige løsninger på
disse utfordringene – følger gjerne skillet mellom
profesjonsutdanninger og disiplinutdanninger.
Det overordnede bildet viser at de sentrale utfordringene for profesjonsutdanninger med (mye)
obligatorisk praksis primært ser ut til å dreie seg
om veiledningen av praksisstudenter, dialogen
mellom utdanningsinstitusjonene og virksomheter i praksisfeltet og å finne et tilstrekkelig antall
praksisplasser som er relevante og av god nok
kvalitet. For disiplinfagene synes den grunnleggende utfordringen i større grad å være knyttet til uklarheter rundt formålet med praksis og
hvilket læringsutbytte praksisoppholdene skal
bidra til. Studier viser imidlertid at det finnes en
del fellesnevnere ved kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i praksis som går på tvers av skillet
mellom profesjonsutdanning og disiplinfag.23
NOKUT har i perioden 2018–2020 belyst ulike
aspekter ved praksis i høyere utdanning gjennom
prosjektet Operasjon Praksis.24 Følgende faktorer
identifiseres som de mest sentrale for å lykkes
med praksis i høyere utdanning og sikre et godt
læringsutbytte for studentene: integrasjon av teori
og praksis; rammebetingelser; organisering; samarbeid; kommunikasjon og informasjonsflyt; oppfølging og veiledning av studenter; vurdering og
kvalitetssikring og forhold knyttet til regelverk.
Samlet sett finnes det altså mange årsaker til at
norske studenter opplever varierende kvalitet i
praksis, og årsakene kan variere mellom fag og
studieprogrammer. Det betyr at kvalitetstiltak må
tilpasses de enkelte utdanninger.

5.1.4 Regelverk
I innspillene til meldingsarbeidet er det flere som
reiser spørsmål om regelverket knyttet til praksis.
Ulike sider ved praksis er regulert gjennom flere
lover og forskrifter. I noen utdanninger vil regel-

23
24

Helseth m.fl. (2019b)
Bakken og Helseth (2019), Berg m.fl. (2020a), Bråten og
Kantardjiev (2019), Fetscher m.fl. (2019), Gjeitanger
(2019), Hegerstrøm (2019), Helseth m.fl. (2019a), Helseth
m.fl. (2019b), Kantardjiev m.fl. (2019), Karlsen (2019),
Kristiansen og Wiggen (2019), Kristiansen m.fl. (2019), Lid
(2019), Lid m.fl. (2019) og Wiggen (2019)
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verk som er knyttet til yrkesutøvelsen også gjelder for studentene når de er i praksis.
Lov om universiteter og høyskoler setter rammen for studieprogrammene.25 Studieåret er normalt 10 måneder, og et fullt studieår er normert til
60 studiepoeng. Dette tilsvarer 1500–1800 timer.
Når praksis er del av læringsaktivitetene til studentene – enten som eget emne eller som del av et
annet emne – skal praksisen inngå i det samlede
arbeidsomfanget til studentene og gi uttelling i
studiepoeng. Praksis skal også bidra til det overordnede læringsutbyttet for studieprogrammet.26
I henhold til studietilsynsforskriften skal det
finnes en praksisavtale mellom institusjonen og
praksisstedet for studietilbud med praksis.27 Hva
en slik praksisavtale skal inneholde, er ikke regulert. I en merknad til bestemmelsen står det imidlertid at avtaler skal inneholde en beskrivelse av
partenes rettigheter og plikter og at «avtaler skal
regulere den faglige gjennomføringen av praksis
og andre forhold som er av betydning for studentenes læringsutbytte og for kvaliteten i praksisoppholdet».
Når det gjelder studietilbud med obligatorisk
praksis stiller studietilsynsforskriften krav om at
fagmiljøet rundt studietilbudet skal ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet, og at institusjonen sikrer at praksisveilederne har relevant
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
For noen utdanninger er praksis regulert i
rammeplaner og nasjonale retningslinjer, men for
de fleste utdanninger er det lagt opp til lokale
bestemmelser.28 Det er styret ved den enkelte
institusjon som fastsetter studieplanen for det faglige innholdet i studiene, inkludert eventuell praksis.29
Hvem som skal dekke merutgifter til transport
og losji i forbindelse med praksis som gjennomføres langt fra studiestedet er ikke særskilt regulert i lov eller forskrift. Det er normalt studentene
selv som dekker utgifter til livsopphold, inkludert
kost, losji og transport til og fra studiestedet. Også
når utdanningen foregår på et annet sted enn
studiestedet – slik tilfellet er når de er i praksis i
en virksomhet – må studentene være forberedt på
25
26
27
28

29

Lov om universiteter og høyskoler, 2005, § 3-8
Berg m.fl. (2020)
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere
utdanning, 2017, § 2-2
Både lærerutdanningene og helse- og sosialfagutdanningene har begge deler – altså både rammeplan og nasjonale
retningslinjer. Det gjelder også ingeniørutdanning. For
lærer og ingeniør er det UHR som lager og adm. retningslinjene.
Lov om universiteter og høyskoler, 2005, § 3-3
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å dekke merutgiftene selv. Institusjonene står
imidlertid fritt til å tilby studentene å dekke noen
av ekstrakostnadene. Noen gjør allerede det, og
dette er grunnen til at ulike utdanninger og institusjoner har ulike løsninger på dette området i
dag.
Regjeringen mener flere institusjoner bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å bruke
dette handlingsrommet til å etablere ordninger for
studenter som har betydelige merkostnader knyttet til gjennomføring av praksis. Videre bør den
enkelte institusjon tilstrebe at det ikke blir urimelig store forskjeller i hvordan dette løses mellom
ulike studieprogrammer på samme institusjon.
Både innspill til meldingsarbeidet og en
NOKUT-rapport viser at dagens regulering oppfattes som uklar og ikke alltid hensiktsmessig.30
Reguleringene er spredt ut over et stort antall
lover, forskrifter, rammeplaner og retningslinjer
(samt i studieplaner, emneplaner eller i praksismanualer) og praksis er definert på forskjellige
måter ulike steder i regelverket. En annen utfordring er at praksisstudenters rettigheter er sparsommelig regulert, både på sentralt og lokalt nivå.
Det er også store forskjeller mellom institusjoner
når det gjelder hvor regelverket for praksis er
nedfelt. Noen steder er det nedfelt i lokale forskrifter og andre steder står det i egne praksisdokumenter eller i emne- eller programplaner.
NOKUT-rapporten foreslår konkrete tiltak som
kan bidra til en mer entydig og hensiktsmessig
regulering av praksis og tilrettelegge for økt kvalitet på praksistilbudene studentene får. Tiltakene
retter seg mot ulike aktører, men hovedsakelig
mot sentralt nivå.
NOKUT foreslår at Kunnskapsdepartementet
utreder behovet for dagens forskriftshjemler,
både de som gir fullmakter til forvaltningen og til
styret ved de enkelte utdanninginstitusjonene. I
tillegg har NOKUT flere forslag til endringer i
regelverket for veiledning og vurdering og kvalitetssikring av praksis. NOKUT foreslår også at
det innføres en legaldefinisjon for praksis. Hensikten med en legaldefinisjon er å rydde opp i
begrepsbruken og tydeliggjøre hvilke læringsaktiviteter som er omfattet av kravene til praksis i
regelverket.
Regelverket for praksis er viktig for studentenes rettssikkerhet og for samarbeidet mellom
praksistilbydere og universiteter og høyskoler.
Regjeringen vil derfor gjennomgå regelverket for
kvalitet i praksis.
30

Berg m.fl. (2020a)
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Boks 5.4 Forsikring av praksisstudenter
Tilbakemeldinger fra både universiteter, høyStaten dekker et eventuelt erstatningsansvar
selv. I henhold til folketrygdloven er studenter
skoler og virksomheter som tar imot praksisved universiteter eller offentlige høyskoler
studenter viser at mange er usikre på om og
yrkesskadedekket. De har dermed rett til
eventuelt hvordan studenter er forsikret når de
yrkesskadedekning også i forbindelse med
er i praksis. Studenter i praksis vil normalt ha
arbeid på undervisningsstedet i undervisningssamme forsikringsrettigheter som ordinære
arbeidstakere. I henhold til yrkesskadetiden og på laboratorier og lignende. Dersom
forsikringsloven og skadeerstatningsloven er
studenter får skader som ikke er omfattet av
studenter å regne som arbeidstakere når de er i
reglene i folketrygdloven, kan staten i
praksis, og arbeidsgiveren deres er virksombestemte tilfeller likevel være erstatningsheten der studenten er i praksis. Ettersom staansvarlig.
ten er selvassurandør, kan ikke statlige univerKilde: Folketrygdloven, 1997, Kap. 13
siteter og høyskoler tegne private forsikringer.

5.2

Praksis i helse- og
sosialfagutdanningene

Helsepersonell er den største innsatsfaktoren i
helse- og omsorgstjenesten, og effektiv bruk av
arbeidskraften er derfor sentralt for å få bærekraftige tjenester. Det innebærer at personell må
utdannes og rekrutteres i tråd med behovene i
tjenesten.
Praksis er en sentral og integrert del av de
fleste helse- og sosialfaglige grunnutdanningene,
og studentene må ha praksis for å kunne oppnå
deler av læringsutbytte i utdanningen. For eksempel utgjør praksis halvparten av sykepleierutdanningen. Noen utdanninger har gjennom Yrkeskvalifikasjonsdirektivet internasjonale krav til
omfang av praksis og/eller fagområder som praksis må gjennomføres i.31 Samtidig påpekes det
ofte at det er for få praksisplasser for helse- og
sosialfagstudentene.
Det er behov for å tenke nytt om hvordan vi kan
løse ulike oppgaver i utdanningen av helsepersonell. Dette gjelder for eksempel læringsaktiviteter
og undervisningsmetoder og hvordan ressurser og
kompetanse både fra universiteter og høyskoler og
praksisfeltet kan benyttes helhetlig, både i undervisningen og i praksisveiledningen. Det er også
behov for tenke nytt rundt kapasitet og prioritering
når det gjelder veiledning av praksisstudenter og
samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og
praksisfeltet. Deler av praksisfeltet har uttrykt
ønske om å bli mer involvert i arbeidet med
utforming av studieplaner og innholdet i praksis.

Fremskrivinger viser at Norge kan mangle
over 20 000 sykepleiere i 2035.32 Demografiutvalget har pekt på at utdanningskapasiteten i
helse- og omsorgsyrker må økes.33 Når praksis er
en sentral del av utdanningene, er tilgang på praksisplasser med andre ord avgjørende for at Norge
skal kunne utdanne et tilstrekkelig antall sykepleiere og annet helsepersonell for fremtiden.34
Regjeringen er derfor opptatt av å styrke både
kvaliteten og kvantiteten når det gjelder praksis i
helse- og sosialfagutdanningene. I tillegg til å
utdanne flere er det også viktig å utnytte ressursene bedre og jobbe smartere i helse- og
omsorgstjenestene fremover. Derfor er det viktig
at tjenesteinnovasjon inngår i utdanningene.

5.2.1 Bedre kvalitet i praksis
I helse- og sosialfagutdanningene henger utfordringer som er knyttet til kapasitet og kvalitet tett
sammen. Universiteter og høyskoler opplever at
det mangler praksisplasser. Helse og velferdstjenestene på sin side ønsker bedre dialog med
universiteter og høyskoler om planlegging og
gjennomføring av praksis og hvordan innholdet i
utdanningene kan styres inn mot tjenestenes
behov. Vi omtaler kapasitetsutfordringene senere
i kapittelet.
Universiteter og høyskoler har et like stort
ansvar for å kvalitetssikre utdanningen som foregår i praksis, som utdanningen som foregår på
32
33

31

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet (2005)

34

SSB (2020)
NOU 2020: 15
NOU 2019: 2
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campus. I denne sammenheng er samarbeid og
dialog mellom utdanningsinstitusjonene og praksistilbyderne viktig. En NOKUT-rapport viser at
det er rom for forbedring når det gjelder å kvalitetssikre praksis, og at praksisstedet i større grad
bør trekkes inn i evalueringen av praksis.35
Det utvikles stadig nye praksis- og veiledningsmodeller som skal forbedre kvaliteten i praksis.
En del av modellene kan også bidra til økt kapasitet, ved at en veileder kan veilede flere studenter,
en gruppe veiledere kan veilede en gruppe studenter og så videre. Det er viktig at dette arbeidet
fortsetter, og at man forsker på og evaluerer eksisterende modeller.
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling (Diku) lyste ut 50 mill. kroner våren
2020 til prosjekter som handler om utdanningssamarbeid for å bedre kvaliteten på praksis ved å
utvikle, prøve ut og evaluere praksismodeller i
sykepleierutdanningen. Høsten 2020 ble det lyst
ut 50 mill. kroner til prosjekter innenfor alle helseog sosialfagutdanningene. Prosjektene må
omfatte samarbeid med store og små, sentralt
beliggende kommuner og distriktskommuner.
Målet er bedre kvalitet på praksis og flere
praksisplasser. Videre skal veiledningskompetansen til praksisveiledere for helse- og sosialfagstudenter i kommunene økes. Prosjektene skal
også dele og spre kunnskap og erfaringer slik at
resultatene har overføringsverdi til andre helseog sosialfagutdanninger og andre kommuner.
Praksisveiledere ved praksisplassen har
ansvar for å veilede studentene når de er i praksis.
Veiledningskompetansen til praksisveilederne er
viktig for kvaliteten i praksis og dermed for hele
utdanningen.36 I forskrift om felles rammeplan for
helse- og sosialfagutdanningene blir krav til veiledning og veileders kompetanse beskrevet.
I en travel hverdag kan det være vanskelig for
praksisveilederne å få avsatt tid til å delta på veiledningskurs.37 Ofte er det heller ikke insentiver
som endret stillingskode, status eller høyere lønn
ved å være praksisveileder.
Universiteter og høyskoler må være i dialog
med praksistilbyderne når de utvikler utdanning
og kurs i veiledning. Det er viktig både for at kurs
og utdanning som tilbys ivaretar helse- og velferdstjenestenes og utdanningsinstitusjonenes
35
36

37

Helseth m.fl. (2019b)
Viktigheten av veiledningskompetanse og behovet for å
heve denne har vært tematisert både i UHRs praksisprosjekt og i rapporter fra NOKUTs Operasjon praksis-prosjekt.
Helseth m.fl. (2019b)
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behov for kompetanse og for at å sikre at det er
mulig å gjennomføre for ansatte i praksisfeltet.
Desentraliserte, samlingsbaserte eller nettbaserte tilbud kan bidra til å øke tilgjengeligheten.
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har
utviklet nasjonale veiledende retningslinjer for
hvilken sluttkompetanse en veilederutdanning bør
gi.38 I den forbindelse fremhever UHR betydningen
av samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og
praksisfeltet for å få til så fleksible løsninger som
mulig.39 Økt veiledningskompetanse kan være
nyttig også i veiledning av kolleger, pasienter og
pårørende, og kan gi praksisveilederne bedre
kjennskap til det aktuelle studieprogrammet.40
Det er viktig at arbeidsgivere anerkjenner viktigheten av veiledningskompetanse. Arbeidsgiver
kan tilrettelegge for at ansatte får delta på veiledningsutdanning, og kan blant annet bidra til å
heve statusen på det å veilede studenter ved
lønnstillegg, tilrettelegging av turnus og/eller
sette av tid til veiledning av studenter.
Regjeringen forventer at universiteter og høyskoler samarbeider med tjenestene om å utvikle
tiltak for å heve kompetansen til praksisveiledere,
og at tjenestene setter av tid og ressurser slik at
ansatte kan delta på slike tilbud.

5.2.2 Flere praksisplasser
Utdanningsinstitusjonene har utfordringer med å
skaffe et tilstrekkelig antall praksisplasser som er
relevante og av god kvalitet.
Det har vært endring i behandlingstilbudet i
spesialisthelsetjenesten med mer bruk av dagbehandling og poliklinikk, samtidig som pasientbehandlingen i kommunene har økt. Endringene i
tjenestene påvirker også tilgangen på praksisplasser. Det er derfor viktig at universiteter og
høyskoler har god dialog med helse- og omsorgstjenestene og at studieprogrammene endres i tråd
med endringene i helse- og omsorgstjenestene.
Dette er viktig for å sikre praksis på rett sted og
en god og hensiktsmessig fordeling av praksisplasser mellom ulike helsefaglige studieretninger.
Helse- og omsorgstjenestene står overfor økende
utfordringer med å dekke befolkningens behov i
møte med demografiutviklingen med flere eldre
med helseutfordringer. Presset på ressursene gjør
at de strever med å prioritere praksis og veiledning av studenter som del av den daglig virksomheten i helsetjenesten.
38
39
40

Universitets- og høgskolerådet (2018a)
Universitets- og høgskolerådet (2018b)
Helseth m.fl. (2019b)
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Boks 5.5 Kompetanseløft 2025
Kompetanseløft 2025 er regjeringens plan for
gavene fordeler seg mellom de kommunale
rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den
helse- og omsorgstjenestene og helseforekommunale helse- og omsorgstjenesten og den
takene. Positive erfaringer fra praksisperioder
fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Målet
kan bidra til å rekruttere fremtidig arbeidskraft
med Kompetanseløft 2025 er å bidra til å sikre
og bør således være et viktig insentiv for komfaglig sterke tjenester, med en tilstrekkelig og
munene til å ta imot flere studenter i praksis.
kompetent bemanning.
Statsforvalteren vil i gjennomføringen av
Gjennom Kompetanseløft 2025 vil det vurdeKompetanseløft 2025 ha et særskilt ansvar for
dialogen med og oppfølgingen av kommunene
res tiltak for å øke omfanget og kvaliteten på
og fylkeskommunene, i et samarbeid med andre
praksis i kommunene for en rekke helse- og
relevante regionale aktører. Statsforvalter vil i
sosialfaglige utdanninger. I dag gjennomføres
tillegg forvalte flere av tiltakene i Kompetanseca. to tredjedeler av alle praksisstudiene i spesialisthelsetjenesten, noe som betyr at praksisen
løft 2025.
ikke lenger samsvarer med hvordan arbeidsoppKilde: Prop. 1 S (2020–2021)

Problemet med å skaffe nok praksisplasser
gjelder både i spesialisthelsetjenesten og i den
kommunale helse- og omsorgstjenesten, men er
størst i den sistnevnte. Dette er en situasjon som
har vedvart i flere år.
Utfordringer med tilgang på praksisplasser
gjelder også andre tjenester i kommunen, som for
eksempel innen barnevern. Her har regjeringen
allerede foreslått å innføre krav om at både kommune og stat skal tilby veiledet praksis i barnevernet. Forslaget har vært på høring og fikk bred
støtte blant høringsinstansene. Barne- og familiedepartementet vil følge opp dette videre i forslaget
til ny barnevernslov som legges frem våren 2021.
Når det opprettes nye studietilbud som innebærer praksis er det viktig at det er tett dialog
med praksisfeltet. Det er også viktig at universiteter og høyskoler kartlegger kapasiteten på
praksisplasser og er i dialog med praksistilbydere
før det opprettes nye studietilbud som skal konkurrere med eksisterende studietilbud om de
samme praksisplassene.
Regjeringen er særlig oppmerksom på de
utfordringene og mulighetene som gjelder praksis
for de helsefaglige studentene i kommunesektoren, i spesialisthelsetjenesten og hos private
aktører.
Kommunesektoren
Det er et behov for flere ansatte med høyere
utdanning innen helse- og sosialfag i kommunal
sektor.

Flere oppgaver enn tidligere blir løst i den
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Utviklingen skjøt fart under samhandlingsreformen, som
innebar en raskere utskrivning av pasienter fra
spesialisthelsetjenesten.41 Dette har ført til både
flere oppgaver og mer avansert behandling i de
kommunale tjenestene. Overføringen av oppgaver
har ført til et økt behov for å benytte nye og flere
praksisarenaer i kommunene, slik at helse- og
sosialfagstudentene har praksis der de skal
arbeide når de er ferdig utdannet.
Universiteter, høyskoler og studentmiljøer har
også over lengre tid varslet om utfordringer på
barnevernsområdet.42 I en kartleggingsrunde
med et utvalg universiteter og høyskoler i ulike
deler av landet ble det rapportert om omfattende
mangler på praksisplasser.43 Konsekvensene av
mangelfull praksisopplæring er at mange studenter ikke får trent på yrkesutøvelsen i løpet av
utdanningen.
KS omtaler praksis som et viktig utstillingsvindu for kommunene. Flere praksisplasser i kommunene og god kvalitet på praksisen vil kunne
bidra til bedre rekruttering til kommunale tjenester, og det igjen kan bidra til god kvalitet og til å
styrke kunnskapsutviklingen i de kommunale
tjenestene.
Regjeringen er opptatt av at ansatte i helse- og
velferdstjenestene skal ha relevant kompetanse
41
42
43

St.meld. nr. 47 (2008–2009)
Universitets- og høgskolerådet (2016)
Bufdir (2019)
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etter endt utdanning. Det er derfor viktig at kommunene i større grad bidrar til utdanningen av
disse ved å tilby flere praksisplasser og ved å
styrke kommunene som praksisarena. Økt og
bedre praksis i kommunene vurderes som avgjørende for at kommunene skal få tilgang på personell med relevant kompetanse, og for at vi skal
kunne utdanne et tilstrekkelig antall helsepersonell. Regjeringen vil derfor utrede en forsterkning
av kommunenes ansvar for praksis for helse- og
sosialfagstudentene, og hvilke forpliktelser og
kostnader dette vil føre med seg for kommunene.
Kunnskapsdepartementet skal samarbeide med
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og
Helse- og omsorgsdepartementet om å utrede de
økonomiske og administrative konsekvensene. I
tillegg har Helsedirektoratet fått i oppdrag å
utrede et forslag om å etablere praksiskontor,
hvordan dette skal organiseres og hvilke oppgaver som bør ligge til praksiskontoret. Utdanningssektoren, KS og de regionale helseforetakene skal bidra med innspill til utredningen.
Innspill til meldingen og NOKUTs Operasjon
praksis har vist at god kommunikasjon mellom
utdanningsinstitusjoner og praksistilbydere er
viktig for både kvalitet og kapasitet i praksis.44
Koordinering av praksisplasser og informasjon
mellom praksissteder og utdanninger er en stor
jobb som i mange tilfeller er fordelt på mange
ansatte i hver kommune. Det varierer om og hvor
mye tid de ansatte får avsatt til å gjøre denne
jobben. Bedre informasjonsflyt både internt i
kommunene og mellom kommunene og utdanningsinstitusjonene er en stor og viktig oppgave.
En koordinatorfunksjon vil kunne bidra til bedre
samarbeid mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner, bedre oversikt over tilbud av praksisplasser og behov og kan dermed bidra til bedre
utnyttelse av praksiskapasiteten. Regjeringen vil
derfor utrede en praksiskoordinatorfunksjon for å
bedre samarbeidet mellom kommunene og utdanningssektoren.
Gjennom våren 2020 måtte universiteter og
høyskoler på grunn av covid-19 finne nye løsninger for å gjennomføre undervisning og praksisstudier. Mange erfarte da at digitale løsninger var
gode alternativer for veiledning og oppfølging av
studenter som var i praksis. De nye erfaringene
sektoren har gjort og de nye nasjonale retningslinjene for utdanningene som tidligere var rammeplanstyrt, kan bidra til at universiteter og høyskoler og praksisfeltet ser nye muligheter for
måter man kan samarbeide på.

Digitale verktøy kan gjøre det mulig å bruke
kommunale praksistilbydere som er plassert
lengre unna campus ved at studentoppfølgingen
fra universitetene og høyskolene kan foregå digitalt. Dette vil kunne bidra til at tilgangen på praksisplasser blir bedre.
Bruk av digitale verktøy kan også bidra til å
legge bedre til rette for studenter som kombinerer familie og studier ved at praksis kan gjennomføres nærmere hjemmet, og veiledningen fra lærestedet kan skje digitalt.
Flere kommuner som ønsker å ta imot studenter i praksis, opplever at de ikke blir prioritert som
samarbeidspartnere for universiteter og høyskoler fordi de ligger for langt unna campus.
Sannsynligheten for en samarbeidsavtale mellom
en kommune og et universitet eller høyskole øker
jo kortere avstanden er, ifølge et FoU-prosjekt
som er gjennomført av Rambøll på oppdrag fra
KS.45 Demografiutvalget har påpekt at det må
legges til rette for desentralisert utdanning, og at
praksisplassene i distriktene må utnyttes bedre.46
Regjeringen legger sommeren 2021 frem en
strategi for fleksibel og desentralisert utdanning
(jf. kap. 3.3). Desentraliserte utdanningstilbud
kan være en mulighet for å ta i bruk praksisplasser i større deler av kommunesektoren som i
dag ikke benyttes på grunn av avstand til campus.
Dette vil også kunne bidra positivt til kommunene
gjennom lettere rekruttering av helsepersonell.
Studier fra UiT – Norges arktiske universitet har
vist at desentralisert utdanning er viktig for å
rekruttere søkere fra Finnmark til sykepleierutdanningen og for å bidra til å rekruttere sykepleiere tilbake til helse- og omsorgstjenesten i
området.47
Spesialisthelsetjenesten
De regionale helseforetakene skal sørge for
spesialisthelsetjenester til innbyggerne i sin
region. Videre skal de sørge for at undervisning
og opplæring av helsepersonell dekkes i helseregionen. Spesialisthelsetjenesten har utdanning
som en av sine fire lovpålagte hovedoppgaver. Det
er kapasitetsutfordringer når gjelder praksisplasser også i spesialisthelsetjenesten. Ressursene til universiteter og høyskoler og praksisstedene må brukes på best mulig måte slik at
kapasiteten i helse- og sosialfagutdanningen
svarer til de fremtidige behovene for personell.
45
46

44

Helseth m.fl. (2019b)
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Rambøll (2017)
NOU 2020: 15
Nilsen m.fl. (2012) og Eriksen og Heumer (2019)
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Boks 5.6 Nye desentraliserte tilbud
benyttes. Universitetet ønsker å utvikle en
Sommeren 2020 fikk flere universiteter og høymodell som kan benyttes av flere institusjoner i
skoler tildelt midler fra Direktoratet for internaNorge og kanskje også ut over landegrensene.
sjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning (Diku) for å utvikle fleksible utdanVID vitenskapelige høgskole fikk 7 mill. kroningstilbud. Blant annet fikk Universitetet i
ner til å utvikle desentralisert fleksibel sykepleierutdanning i samarbeid med 18 kommuner
Sørøst-Norge og VID vitenskapelige høgskole
på Helgeland, Helgelandssykehuset og Sandnesmidler til å utvikle desentraliserte sykepleierutdanninger.
sjøen videregående skole. Utdanningen skal
være fireårig deltidsutdanning og skal ta i bruk
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fikk 5,6
ulike digitale verktøy for undervisning og veiledmill. kroner til prosjektet Bærekraftig sykepleierutdanning: Fleksibelt og desentralisert studiening. Prosjektet skal bidra til å utdanne flere
sykepleiere, og dermed også til å rekruttere til
tilbud til distriktene. Den desentraliserte sykedistriktene. Hele regionen vil bli tatt i bruk for å
pleierutdanningen skal være en fireårig deltidssikre praksisplasser, og viktigheten av å ta i
utdanning og skal utvikles i samarbeid med
bruk praksisplasser også i mindre kommuner
kommunene og helsetjenestene i distriktene.
blir fremhevet. Prosjektet skal være en pilot for
Utdanningen kan bidra til bedre utnyttelse av
en mobil utdanning som har som mål å kunne
praksisplasser i kommunene ved at man kan ta i
flyttes fra et geografisk område til et annet etter
bruk plasser som vanligvis ikke ville blitt benythvert som behovene endrer seg.
tet på grunn av for lang reisevei. Hensikten er å
bringe universitetet ut til folk, at det er fleksibiliKilde: Universitetet i Sørøst-Norge (2020) og VID (2020)
tet med tanke på tid, sted og metodene som

Private aktører
Private aktører kan også benyttes i utdanning av
helsepersonell. For eksempel kan private sykehus
og legespesialister delta i spesialistutdanningen til
leger etter avtale med helseforetak. Deler av
helse- og omsorgstjenestene i landet leveres av
private tilbydere som i varierende grad bidrar å
utdanne helsepersonell ved å tilby praksisplasser.
Private aktører er ikke pålagt å bidra til utdanning
på samme måte som den offentlige helsetjenesten
selv om de leverer tjenester til det offentlige. Tall
fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2016 var 139
milliarder kroner i driftskostnader til offentlig
helseforetak. Av disse ble 14,5 milliarder kroner,
som tilsvarer over 10 prosent, brukt til å kjøpe
helsetjenester fra private institusjoner.48 Det er
også en rekke private aktører som leverer tjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
De private aktørene er selv avhengige av å
rekruttere helsepersonell for å kunne gi helsetjenester, og de bør derfor bidra til å utdanne
helse- og sosialfagstudenter. Regjeringen vil
utrede hvordan private aktører som leverer
tjenester til det offentlige, skal få et ansvar for å
48

SSB (2018)

bidra til utdanning av helse- og sosialfagstudenter.
Simulering som et tillegg eller alternativ til praksis
Simulering og ferdighetstrening brukes i de fleste
helse- og sosialfagutdanningene i tillegg til praksis. Dette er gode metoder for å gjøre studentene
bedre forberedt på klinisk arbeid med pasienter,
og det kan bidra til bedre læring i praksis. For
noen utdanninger kan simulering være en god
erstatning for noe av dagens praksis. Utdanningsinstitusjonene får stadig bedre simuleringsmuligheter ved at de oppgraderer utstyr og
utvider lokalene hvor simuleringen kan foregå.
Det er også økt bruk av simulering i helse- og
omsorgstjenestene.
Noen
utdanningsinstitusjoner samarbeider med kommuner og sykehus
om simulering mens studentene er i praksis, eller
ved at ansatte i helsetjenestene bidrar når det
gjennomføres simulering og/eller ferdighetstrening ved utdanningsinstitusjonene.
Det er stadig utvikling innen simulering og det
er også økende bruk av VR-teknologi (Virtual
Reality) i både helse- og velferdstjenestene og ved
universiteter og høyskoler. Ved NTNU har de
blant annet laget flere VR-laber som er åpne døg-
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Boks 5.7 Simuleringssenter for
utdanning, tverrfaglig samarbeid,
innovasjon og fagutvikling
Høgskolen i Østfold åpner våren 2021 et nytt
ferdighets- og simuleringssenter på 2000 kvadratmeter for helse- og velferdsutdanningene.
Senteret inneholder flere kommunikasjons-/
samtalerom, 32 øvingssenger, operasjonsstue,
akuttrom, intensivrom, enerom/smitterom, og
klasserom. Senteret har også en tilknyttet leilighet med smarthusteknologi som er tilrettelagt for å prøve ut velferdsteknologiske løsninger. Fredrikstad kommune skal også være
en aktiv bruker av senteret og har sittet i både
prosjektgruppen og i styringsgruppen for prosjektet. På sikt ønsker høyskolen også å få til
et samarbeid med sykehuset om bruk og
utvikling av senteret. Senteret inneholder for
øvrig en løpebane og et idrettsmedisinsk testlaboratorium som Olympiatoppen region Østlandet skal benytte sammen med høyskolens
forskere på området.

net rundt for studentene. Her kan de blant annet
øve på å undersøke pasienter og på å samhandle
med andre i kliniske situasjoner.49
For noen utdanninger kan det fremover være
aktuelt å erstatte noe av dagens praksis med simulering. Noen utdanninger er imidlertid regulert av
internasjonale regler som følger av EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv50 som forhindrer universiteter
og høyskoler i å erstatte praksis med simulering.
Ettersom yrkeskvalifikasjonsdirektivet er tatt inn i
EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å sørge for at
utdanningene som er omfattet av krav i direktivet,
tilfredsstiller disse. Utdanningsinstitusjonene kan
derfor ikke fravike direktivets krav. Sykepleierutdanningen er blant utdanningene som er omfattet
av krav i direktivet. Regjeringen ønsker at utdanninger som er regulert av direktivet skal kunne
bruke simulering som en større del av utdanningen enn det som er mulig i dag. Teknisk og pedagogisk utvikling gjør det mulig å gjennomføre
undervisning på nye måter, med mer studentaktive læringsformer og økt læring som resultat. Det
er viktig at Norges deltakelse i det europeiske
samarbeidet om utdanning og yrkeskvalifikasjo49
50

Virsam (2020)
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet (2005)
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Boks 5.8 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
Et av de grunnleggende prinsippene i det
indre markedet er fri bevegelighet for arbeidstakere og tjenesteytere innenfor hele EØS.
For å lette mobiliteten har EU vedtatt en del
direktiver om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner over landegrensene, deriblant
yrkeskvalifikasjonsdirektivet, som er en sammenslåing av 15 tidligere direktiv. For enkelte
yrkesgrupper er utdanningen harmonisert i
direktivet. Det vil si at det skal gå tilnærmet
automatisk å godkjenne yrkeskvalifikasjonene til de yrkene. Dette omfatter yrkene lege,
sykepleier, jordmor, farmasøyt, tannlege, veterinær og arkitekt. De harmoniserte kravene
for disse utdanningene har vært tilnærmet
uforandret siden de opprinnelige direktivene
ble vedtatt i 1970- eller 1980-årene. Norge har
forpliktet seg til å følge minimumskravene som
er satt i direktivet. Direktivet sikrer norske
borgere rett til automatisk godkjenning i
andre land for de harmoniserte utdanningene.
Dette innebærer at det er enklere for borgere
innenfor hele EØS å praktisere yrket sitt i
andre land. Samtidig innebærer direktivet at
kvaliteten på kompetansen til disse yrkesutøverne er bedre sikret.

ner bidrar til å skape enighet om et regelverk som
muliggjør bruk av moderne utdanningsformer i
utdanning til regulerte yrker. Regjeringen vil i dialog med EØS-landene se på mulighetene for
endringer i yrkeskvalifikasjonsdirektivet slik at
simulering i større grad kan erstatte deler av praksis for de utdanningene som er regulert av yrkeskvalifikasjonsdirektivet.

5.2.3 Mer og bedre samarbeid
Et godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og praksistilbyderne er viktig for utdanningskvaliteten. I forskrift om felles rammeplan
for helse- og sosialfagutdanninger og gjennom
arbeidet med å utvikle nasjonale retningslinjer for
helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) er det
fastsatt et krav om at det skal inngås samarbeidsavtaler mellom utdanningsinstitusjonene og
praksistilbyderne. Den felles forskriften sier at
avtalene blant annet skal regulere ansvar, kapasitet på praksisplasser, samarbeidsarenaer, og de
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kan også regulere forsknings-, utviklings- og innovasjonssamarbeid. Kunnskapsdepartementet har i
rundskriv til forskriften uttrykt en forventning om
at utdanningsinstitusjonene og helse- og velferdstjenestene også samarbeider om utvikling av
studie-/programplaner for utdanningene omtalt i
forskriften.
I forbindelse med sykehusreformen i 2001 ble
det gitt en instruks fra Helse- og omsorgsdepartementet til styrene i de fire regionale helseforetakene om samarbeidet med universiteter og høyskoler om forskning og utdanning. Universiteter
og høyskoler har ingen tilsvarende instruks. Formålet er å bidra til at samarbeid mellom de to
sektorene om helseforskning, innovasjon og
utdanning blir ivaretatt innenfor noen formaliserte
rammer. Instruksen skal sikre at utdanning og
forskning er i tråd med behovene i spesialisthelsetjenesten, samtidig som den skal ivareta universitetenes og høyskolenes behov for undervisning,
opplæring og veiledning av studenter. Instruksen
legger rammene for formaliserte rammeavtaler,
lokale avtaler og at det skal etableres ett eller to
regionale samarbeidsorganer mellom universiteter og høyskoler og helseforetakene i hver helseregion. Det er behov for å styrke samarbeidet om
utdanning og praksis. For å bidra til at samarbeidet
skal fungere bedre vil Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, revidere instruksen til de regionale helseforetakene. Den ble sist ble revidert i
2013.

5.3

Praksis i disiplinfag

Det er et mål at flere studenter på disiplinfaglige
studieprogrammer får tilbud om relevant praksis
underveis i studiene. For å nå dette målet er det
behov for at både offentlige og private virksomheter tar imot flere studenter i praksis.
OECD har pekt på at Norge har et særlig
potensial for å styrke arbeidslivsrelevansen i
høyere utdanning gjennom økt bruk av praksis i
fag hvor dette tradisjonelt er lite utbredt.51 Dette
var også et tema i humaniorameldingen fra 2016,
hvor regjeringen uttrykte forventninger om at
universitetene og høyskolene i høyere grad enn i
dag bør tilby praksisopphold for studenter på
humanistiske studieprogrammer.52
NOKUTs evaluering av arbeidslivsrelevans i
disiplinutdanninger viser at fagmiljøene følger
51
52

OECD (2018)
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opp. Alle programmene som er evaluert har samspill med arbeidslivet og fem av de elleve evaluerte programmene tilbyr praksis.53
Noen av praksisemnene synes å inngå tydelig i
studieprogrammets strategi for å øke kvaliteten,
for andre fremstår praksisemnet som dårligere
integrert. På den annen side viser noen av programmene til at arbeidsgivere vurderer de akademiske disiplinutdanningene høyt, og setter utdanning for arbeidslivsrelevans opp mot utdanning av
fag. Denne spenningen er kanskje forståelig, gitt
at praksis med godt læringsutbytte for studentene
er ressurskrevende å organisere.
Fordi disiplinfaglige programmer ikke er rettet mot definerte karrierer trekkes det ofte frem
at praksis kan være viktig for å synliggjøre overfor
arbeidslivet at kandidatene har relevant kompetanse. Samtidig kan praksis bevisstgjøre studentene om egen kompetanse og mulige karriereveier. På den annen side kan sannsynligvis
bevisstgjøringen også ivaretas mer effektivt gjennom andre former for samspill enn praksis. Besøk
av tidligere kandidater, prosjekter i samarbeid
med arbeidsliv, simulering og annen undervisning
som bruker arbeidsmetoder fra arbeidslivet er
eksempler. En av de viktigste anbefalingene i evalueringen er at variasjon i tiltak er en forutsetning
for god arbeidslivsrelevans.

5.3.1 Praksis i staten
I utdanninger uten forskriftsfestet praksis er det
utdanningsinstitusjonen selv som i stor grad
bestemmer om og eventuelt hvordan praksis skal
inngå. Innenfor disiplinfagene, som har en svak
tradisjon for praksis, er det behov for å legge
bedre til rette for samarbeid med relevante virksomheter i offentlig, privat og frivillig sektor som
kan ta imot praksisstudenter.
Statlige virksomheter er attraktive arbeidsgivere, og bør gå foran med et godt eksempel
ved å ta imot flere praksisstudenter. Regjeringen
ønsker derfor å legge til rette for dette gjennom
et mer systematisk samarbeid mellom statlige
arbeidsgivere og universiteter og høyskoler. Det
er et mål at samarbeidet om praksis på sikt vil
føre til et mer systematisk samarbeid også på
andre områder, for eksempel gjennom mastergradsoppgaver eller ansattmobilitet (se kapittel
2.3) og forsknings- og utredningsprosjekter om
problemstillinger som er av betydning for offentlig sektor.
53

NOKUT (2020a)
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Boks 5.9 Eksempler på praksis i disiplinfag
sin internasjonale arbeidserfaring som en styrke
Bachelorprogrammet i sosiologi (ungdomsi jobbsøkingsprosessen. Studentene oppgir å ha
sosiologi) ved Høgskulen på Vestlandet gir stuutviklet ferdigheter som er viktige i arbeidslivet,
dentene en god forståelse av hvordan en utdansom forhandlinger, samarbeid, beslutningsproning i sosiologi er arbeidsrelevant. Det obligatoriske praksisemnet som inngår i programmet er
sesser, stressmestring og prioritering av
utviklet sammen med det lokalet arbeidslivet.
arbeidsoppgaver. Videre rapporterer de at de
Jevnlig arrangeres også «Arbeidslivsseminaret»,
gjennom praksisopphold i andre land har fått ny
som er en møteplass for studenter, ansatte og
bevissthet om egne verdier og normer og større
aktører fra arbeidslivet, for å utveksle erfaringer
forståelse for kulturelle ulikheter.
som brukes til å videreutvikle studieprogramUniversitetet i Agder (UIA) har også etablert
et emne som heter Humanister i praksis. Som
mets arbeidslivsrelevans.
ved NTNU skal det gi studentene forståelse for
Humanister i praksis ved Norges tekniskog erfaring med hvordan humanistisk kompenaturvitenskapelige universitet (NTNU) er et
emne som gir mastergradstudenter ved det
tanse kan anvendes i en yrkessammenheng.
humanistiske fakultet relevant yrkeserfaring
Emnet er delt inn i en teoridel, en praksisdel og
gjennom praksisopphold. Til sammen 30 studenen oppgavedel. Teoridelen behandler temaer
som er sentrale og relevante i arbeidslivet. I
ter velges ut gjennom søknad og intervju, og
praksisdelen oppholder studentene seg i en
opptaksprosessen inngår i emnets arbeidslivsorganisasjon eller bedrift i 3 uker. I siste del av
forberedende komponent. Humanister i praksis
studiet skriver studentene en oppgave med
undervises i en intensiv periode med bevisstfokus på sammenhenger mellom praksis og inngjøring av egen kompetanse og kreative teamprosesser lagt til et innledende kurs, fulgt av tre
holdet i studieprogrammet.
ukers gruppeprosjekt på en arbeidsplass. En
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilbyr en
konferanse der resultatene av prosjektarbeidet
mastergrad i samfunnsanalyse som gjør studenpresenteres for oppdragsgiverne, danner avsluttene i stand til å analysere komplekse samfunnsning på undervisningen i emnet.
forhold. Mastergraden i samfunnsanalyse har
tette koblinger med og stor relevans for arbeidsStudenter innen faget interkulturell kompetanse ved Norges Handelshøyskole (NHH) gjenlivet. I arbeidet med mastergradsoppgaven får
nomfører praksis i en bedrift eller frivillig orgastudentene tilbud om å jobbe med problemnisasjon i Brasil og følger i tillegg kurs ved et
stillinger enten i tilknytning til pågående forskningsprosjekter eller problemstillinger fra
lokalt universitet. De har en kursdag før utreise,
eksterne virksomheter. Det gir realisme i prodigital oppfølging underveis samt en kursdag
etter hjemkomst, der de blir trent i å fremheve
blemstillingene og nytteverdi for bedriftene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
og Kunnskapsdepartementet vil sammen sørge
for at det lages en digital veileder som kan gjøre
det enklere for statlige arbeidsgivere å ta imot
praksisstudenter. Veilederen, som må utarbeides i
samarbeid med universiteter og høyskoler, kan
blant annet gi en oversikt over regelverket og gi
råd og tips. Det kan for eksempel gis eksempler
på hva statlige virksomheter som har tatt imot studenter i praksis, har lagt vekt på for å lykkes med
dette.
Veilederen vil bli lagt ut på Arbeidsgiverportalen som er en digital portal for statlige
arbeidsgivere med informasjon, veiledning og
støtte og erfaringsutveksling. Portalen driftes av

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
(DFØ). På lengre sikt kan også Arbeidslivsportalen tas i bruk, slik at samarbeidet mellom
praksissteder og studieprogrammer blir enklere.
I tillegg vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet
og
Kunnskapsdepartementet
velge ut enkelte «praksispiloter» i form av statlige
virksomheter, studieprogrammer og institusjoner
som samarbeider om praksis. Disse vil bli fulgt i
en avgrenset periode for å høste erfaringer og
kunnskap, slik at veilederen og andre tiltak kan
justeres og videreutvikles. Praksispilotene vil i tillegg kunne inspirere andre universiteter, høyskoler og arbeidsgivere til å samarbeide mer
systematisk om utdanning.
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Boks 5.10 Eksempler på praksis i departementene
Kunnskapsdepartementet (KD) har siden 2016
friskt blikk på sakene departementet jobber
hatt en avtale med Det humanistiske fakultetet
med.
ved Universitetet i Oslo om å ta imot inntil en
Kommunal- og moderniseringsdepartestudent i praksis per semester. Avtalen inngår i
mentet (KMD) har høstet svært gode erfaringer
fakultetets ordning med internasjonalt praksismed å ta imot mastergradstudenter i praksis
våren 2020 fra Institutt for statsvitenskap ved
emne som er en integrert del av enkelte masterUniversitetet i Oslo, selv om en del av praksisgrader. I praksisperioden jobber studenten med
perioden måtte gjøres fra hjemmekontor. Fra
internasjonale saker i ca. 60–70% av tiden, mens
KMD sendte Statsforvaltningsavdelingen og
den resterende tiden brukes til å skrive en
Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk
semesteroppgave. Studenten får totalt 30 studiestillingsutlysninger til instituttet, og studentene
poeng for praksis + semesteroppgave. Rekruttegikk gjennom en søkeprosess og intervju. Tre
ringen av praksisstudent foregår ved at KD senstudenter fikk deretter praksisplass. Praksisstuder en kort utlysningstekst til fakultetet som
legger den ut på sine nettsider og mottar søkdentene fikk konkrete oppgaver de skulle levere
nader fra interesserte studenter. KD velger ut
på, blant annet å utarbeide rapport om antallet
kandidater til intervju, gjennomfører intervjuer
mål i tildelingsbrevene fra departementene for
og velger en kandidat. Praksisstudenten blir inn2020 og vurdere styringskrav til Fylkesmannen.
Praksisoppholdet skulle også gjøre studentene
plassert i en av seksjonene som har ansvar for
kjent med hvordan det er å jobbe i et departeinternasjonale saker og får konkrete saksbehandlingsoppgaver samt en fadder som har særment. Formålet for studenten er å få erfaring fra
arbeidslivet og anvende statsvitenskapelige
lig ansvar for oppfølging av studenten i prakkunnskaper og perspektiver i praksis. Også
sisperioden. Erfaringene med praksisstudenvåren 2021 vil KMD ta imot studenter fra
tene er at de er motiverte, dyktige studenter
Institutt for statsvitenskap.
som bidrar godt i seksjonenes arbeid, og gir et

Praksispilotene kan omfatte både nye og eksisterende samarbeid. Det vil bli vurdert om praksispilotene skal ha en distriktspolitisk profil, ettersom dette på lengre sikt vil kunne bidra til å
beholde og utvikle kompetanse i hele landet. Det
vil også bli vurdert om fylkeskommunene kan ha
en koordinerende rolle. Utvelgelsen av praksispiloter og tidspunktet for når prosjektet skal settes
i gang, skal bestemmes etter dialog med Universitets- og høgskolerådet.
Gjennom disse initiativene ønsker regjeringen
å inspirere statlige arbeidsgivere til å tilby praksisopphold. Departementene vil gå foran og tilby
praksis til flere studenter enn i dag, og andre statlige virksomheter oppfordres til å gjøre det
samme.

gjennom tydelig formulerte mål for hva studentene skal lære under praksisoppholdet, og hvordan de skal sikre det ønskede læringsutbyttet i
nært samarbeid med praksisstedet.
Det enkelte studieprogram må ta ansvar for å
vurdere om det er hensiktsmessig å etablere eller
videreutvikle praksistilbud fremfor – eller i tillegg
til – å ta i bruk andre læringsaktiviteter som kan
styrke studentenes arbeidslivstilknytning.

5.4

–

Forventninger og tiltak

Regjeringen forventer at studieprogrammer som
tilbyr praksis har et bevisst forhold til hva de
ønsker å oppnå gjennom å bruke praksis som
læringsarena. Formålet bør komme til uttrykk

Regjeringen vil:
–
–
–

–

gjennomgå regelverket for kvalitet i praksis
utrede en forsterkning av kommunenes ansvar
for utdanning av helse- og sosialfagstudenter
revidere instruks om samarbeid om forskning,
innovasjon og utdanning mellom regionale
helseforetak og universiteter og høyskoler
gjennom dialog med andre EØS-land se på
mulighetene for endringer i yrkeskvalifikasjonsdirektivet slik at simulering i større grad
kan erstatte deler av praksis
utrede hvordan private aktører som leverer
tjenester til det offentlige, skal få et ansvar for å
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bidra til utdanning av helse- og sosialfagstudenter
videreføre Dikus praksispilot for å utvikle kvalitet og kapasitet på praksis i helse- og sosialfagutdanningene
utrede en praksiskoordinatorfunksjon for å
bedre samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og kommuner
øke bruken av praksis i staten ved:
– at departementene går foran ved å tilby
praksisopphold til studenter og gi mulig-

–
–

2020–2021

heter for mastergradsoppgaver på relevante områder. Andre statlige virksomheter
skal oppfordres til å gjøre det samme.
å sørge for at det utvikles en digital veileder
som gjør det enklere for statlige arbeidsgivere å ta imot studenter i praksis
å velge ut noen statlige virksomheter og
studieprogrammer/institusjoner som vil
følges i en avgrenset periode
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6 Økonomiske og administrative konsekvenser
Hvordan våre høyere utdanningsinstitusjoner
evner å møte arbeidslivets kompetansebehov er
avgjørende for samfunnets omstillingsevne. I
løpet av de neste ti årene vil om lag en halv million
nyutdannede kandidater fra norske universiteter
og høyskoler være ute i samfunnet. Regjeringen
er opptatt av at disse får kompetanse, ferdigheter
og holdninger som gjør dem i stand til å delta i og
utvikle fremtidens arbeidsliv og skape verdier for
samfunnet.
Kunnskapsdepartementet legger derfor frem
stortingsmeldingen Utdanning for omstilling. Økt
arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. Arbeidslivsrelevans handler både om hva studentene skal
lære, og hvordan de skal lære det. Utdanningene
må utformes for å møte dagens kompetansebehov, men også nye behov som oppstår som
følge av blant annet digitalisering, det grønne skiftet og demografiske endringer.
Meldingen skal legge til rette for at flere studenter enn i dag får en tydeligere tilknytning til
arbeidslivet allerede i løpet av studiene. Det krever bredere dialog og mer systematisk samarbeid
mellom universiteter og høyskoler og virksomheter både i stat og kommune, privat næringsliv
og frivillig sektor.
Utdanningenes kvalitet og relevans er først og
fremst universitetenes og høyskolenes ansvar.
Regjeringen forventer at institusjonene prioriterer
egne ressurser, tar i bruk eksisterende virkemidler og benytter det handlingsrommet de har for å
fremme aktiviteter som styrker utdanningenes
arbeidslivsrelevans.
Meldingen peker ut en retning for regjeringens videre politikk for samspillet mellom høyere
utdanning og arbeidsliv. Noen tiltak innebærer i
hovedsak vurderinger, utredninger og gjennomgang av regelverk. Utgiftene til dette vil bli dekket
innenfor de ordinære budsjettrammene.
Innenfor langtidsplanens opptrappingsplan for
kvalitet i høyere utdanning er det bevilget til
sammen 130 mill. kroner i 2019, 2020 og 2021 til
kvalitetsprogrammene i Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), for utlysninger av blant annet prosjekter for økt arbeidsrelevans, studentaktiv

læring, sentre for fremragende utdanning og praksis i kommunene for helse- og sosialfagstudenter.
Som en del av Utdanningsløftet har Stortinget i
2020 og 2021 bevilget rundt 300 mill. kroner til
fleksibel utdanning rettet mot ledige og permitterte og andre som har blitt rammet av den økonomiske krisen.
I meldingen varsler regjeringen at den vil
utrede en forsterkning av kommunenes ansvar for
praksis for helse- og sosialfagstudenter. Blant
annet skal det utredes hvilke forpliktelser og kostnader det vil innebære for kommunene. Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartmentet skal samarbeide om utredningsarbeidet,
som vil dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer. Tiltak som eventuelt vil bli foreslått som
følge av utredningen og som krever bevilgningsøkninger, vil bli fremmet for Stortinget i forbindelse med de årlige statsbudsjettene.
I meldingen varsler regjeringen at den vil
utrede hvordan private aktører som leverer tjenester til det offentlige, skal få et ansvar for å bidra til
utdanning av helse- og sosialfagstudenter. Utredningsarbeidet vil dekkes innenfor Kunnskapsdepartementets og Helse- og omsorgsdepartementets gjeldende budsjettrammer. Tiltak som
eventuelt vil bli foreslått som følge av utredningen
og som krever bevilgningsøkninger, vil bli fremmet for Stortinget i forbindelse med de årlige
statsbudsjettene.
I meldingen varsler regjeringen å øke bruken
av praksis i staten gjennom å utvikle en veileder
og ved at departementene og noen utvalgte statlige virksomheter går foran og tilbyr praksisopphold til studenter. Utgifter til veilederen vil dekkes
innenfor Kunnskapsdepartementets og Kommunal- og moderniseringsdepartementets gjeldende
budsjettrammer. Kostnader forbundet med selve
praksisoppholdene dekkes innenfor statlige
arbeidsgiveres og universiteter og høyskolers
gjeldende budsjettrammer.
I meldingen varsler regjeringen at den vil fortsette satsingen på fleksibel utdanning og utvikle
en strategi for fleksibel og desentralisert utdanning. Stortinget har for 2021 bevilget til sammen
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97 mill. kroner til fleksible utdanningstilbud som
lyses ut til universiteter og høyskoler gjennom
Diku og det er satt av inntil 40 mill. kroner til tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud som
lyses ut av Kompetanse Norge. Utgiftene til å
utvikle strategien vil bli dekket innenfor Kunnskapsdepartementets gjeldende budsjettrammer.
Tiltak som eventuelt vil bli foreslått som følge av
strategiprosessen og som krever bevilgningsøkninger, vil bli fremmet for Stortinget i forbindelse med de årlige statsbudsjettene.
I meldingen varsler regjeringen at den vil gi
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
(HK-dir) i oppgave å samordne overlappende
deler av kvalitetsprogrammene og kompetanseprogrammet slik at det blir en enkel tilskuddsordning for fleksibel utdanning som svarer til arbeidslivets behov. Dette vil ha administrative konsekvenser for direktoratet.
I meldingen varsler regjeringen at arbeidet
med å utvikle utdanningsfinansieringen skal fortsette, slik at den blir mer fleksibel og tilpasset en
utvikling med mer tilgjengelig høyere yrkesfaglig
utdanning og høyere utdanning. Dette krever

endringer i forskrift om utdanningsstøtte og i
Lånekassens saksbehandlingssystem. Tiltak som
krever bevilgningsøkninger vil bli fremmet for
Stortinget i forbindelse med de årlige statsbudsjettene.
Regjeringen vil også følge opp meldingens forventninger om økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet i forbindelse
med arbeidet med langtidsplanen for forskning og
høyere utdanning for perioden 2023–2032.
Kunnskapsdepartementet vil følge opp forventninger og tiltak i meldingen – og politikk som
presenteres i de strategiene som varsles – i styringsdialogen med universiteter og høyskoler og i
møteplasser med partene i arbeidslivet.
Kunnskapsdepartementet
tilrår:
Tilråding
fra
Kunnskapsdepartementet
12. mars 2021 om Utdanning for omstilling –
Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning blir sendt
Stortinget.
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