
 

Langtidsplanen for forskning og høyere 
utdanning i 2014 handlet mye om forsk-
ningskvalitet, men inneholdt, etter manges 
mening og tross navnet, lite om høyere ut-
danning; strukturreformen fra 2015 har 
mest handlet om robuste institusjoner og 
mer indirekte og generelt om kvalitet. Med 
kvalitetsmeldingen bringes institusjonenes 
hovedoppgave øverst på kvalitetspolitik-
kens dagsorden; når alt kommer til alt, er 
rasjonalet for deres forskning i svært stor 
grad å være et instrument for å levere god 
utdanning og undervisning. 

Meldingens utgangsdiagnose av status 
for kvaliteten på norsk høyere utdanning 
minner mye om kvalitetsdiagnosen av 
norsk forskning: kvaliteten er gjennomgå-
ende bra, og utviklingen går i riktig ret-
ning, men det er fortsatt rom for forbe-

dring. Situasjonsbeskrivelsen indikerer at 
forbedringsrommet kan være betydelig; vi 
leser at gjennomføringen er for svak, stu-
denter får høye karakterer tross liten inn-
sats, det er utstrakt mangel på helhet og 
sammenheng i utdanningsprogrammene, 
aktive læringsformer brukes for lite, og, 
ikke minst, det gis lite kreditt for pedago-
gisk kompetanse og læringsresultater: 
«Det er mer fremmende for karrieren å 
satse på forskning enn på utdanning og 
utvikling av ny undervisningspraksis og 
nye utdanningsprogrammer». Dette er 
også institusjonenes egen oppfatning om  
situasjonen, lar meldingen oss forstå, be- 
skrivelsen samsvarer med innspillene til mel-
dingen. 

En godt mottatt melding for å styrke utdan-
ningens stilling ved universiteter og høgskoler
Regjeringen la i februar 2017 fram sin lenge annonserte melding Kultur for kvalitet  
i høyere utdanning (Meld. St. 16 (2016-2017)). Den har fått en overveiende positiv mot-
takelse. Enigheten synes å være stor om at tiden nå er inne, og vel så det, for at regjeringens 
politikk for å styrke kvalitet i utdanning og forskning endelig også rettes direkte og  
eksplisitt mot utdannings- og undervisningssiden ved de høyere utdannings-
institusjonenes virksomhet. 
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Det er en tydelig rød tråd i meldingen 
at institusjonene selv har hovedansvaret 
for at den utdanningen de tilbyr holder 
høy kvalitet; utdanningskvalitet er først 
og fremst kulturavhengig, og kvalitetsfor-
bedringsarbeidet må foregå lokalt, i insti-
tusjonenes egen regi. Autonomi og faglig 
og akademisk frihet er, understreker re-
gjeringen, forutsetninger for at institusjo-
nene skal kunne levere god utdanning. 
Dette er oppgaver knyttet til universite-
ters og høgskolers egenart som kunn-
skapsorganisasjoner, «hvor faglig beslut-
ningsmyndighet må være distribuert». 
Meldingens klare forankring av kvalitets-
ansvaret hos institusjonene og fagmiljøene 
selv balanseres likevel og modereres av en 

ringen bør iverksettes for å heve kvaliteten 
i høyere utdanning. De gjelder kriterier for 
opptak, gjennomføring og karaktersetting, 
kjennetegn ved gode læringsmiljø, viktig-
heten av samspill med forskning og eksem-
pler på gode undervisnings- og læringsfor-
mer. Det legges vekt på at utdanning skal 
utvikles i samarbeid med arbeidslivet. 

Praksisprofessor foreslås som en ny stil-
lingskategori. Det skal utvikles ulike insen-
tiver for bedre undervisningskvalitet, og 
pedagogiske kvalifikasjoner skal gi større 
lønnsmessig uttelling for den enkelte. Det 
skal også etableres en nasjonal arena for 
konkurranseutsetting av studietilbud. 
Meldingen legger et demokratisert kvali-

Meldingen lanserer et stort repertoar av 
dimensjoner ved kvalitetsbegrepet og 
fremmer en rekke tiltak som ifølge regje-
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Stortingsmeldingen for kvalitet i høyere utdanning angir ifølge denne 
kommentaren ingen tydelig hovedretning for den videre utviklingen i norsk høyere 
utdanning. Forslag i stortingsmeldingen tolkes som forsøk på å etablere et 
tydeligere skille mellom masse- og eliteutdanning. 

En melding for større kvalitetsforskjeller  
i norsk høyere utdanning? 

“Med kvalitetsmeldingen bringes  
institusjonenes hovedoppgave øverst på  
kvalitetspolitikkens dagsorden”
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like klar understrekning av behovet for og 
berettigelsen av politisk styring og kon-
troll: Autonomi, faglig frihet og lokalt an-
svar «fjerner ikke det politiske ansvaret 
for universitetene og høgskolene», det er 
om å gjøre å finne «en god balanse mel-
lom tillit og kontroll». Myndighetene «må 
ha en tydelig rolle»; de skal formulere 
overordnede mål, føre kontroll med at 
målene nås, vurdere endringsbehov og 
føre tilsyn med at studentenes og samfun-
nets utbytte er godt nok. 

Balansen i meldingens politikk mellom 
lokalt ansvar og politisk styring framkom-
mer etter det som en blanding av mange 
mer og mindre generelt formulerte for-
ventninger og enkelte mer absolutte krav 
som regjeringen stiller til institusjonene, 
samt et knippe tiltak som regjeringen selv 
vil iverksette. 

Blant forventningene som regjeringen 
har til institusjonenes ledelse og fagmiljøer, 
er blant annet at de skal:
 - gjøre økt bruk av fagfellevurdering og 
  kollegaveiledning i arbeidet med å ut-
  vikle gode utdanningsopplegg;
 - sørge for helhet, sammenheng og kva-
  litetssikring i studieprogrammer i 
  kraft av programledelse med tilstrek-
  kelig tydelig mandat og handlingsrom; 
 - benytte lærings- og vurderingsformer 
  som understøtter dybdelæring; 
 - utarbeide ambisiøse mål for student- 
  utveksling; 
 - iverksette tiltak for å styrke studie- 
  søkendes og studenters grunnlag for å 
  ta gode valg og gjennomføre studiene;
 - samhandle godt med samfunns- og  

  arbeidsliv;
 - forske mer på egen utdanning; 
 - videreføre arbeidet med å redusere 
  frafall.   

Men i miksen er det også enkelte mer ab-
solutte krav til institusjonene om å:

- etablere pedagogiske meritteringssys-
 temer for å stimulere til økt undervis-
 ningsinnsats og belønne viktig ut- 

 viklingsarbeid. Disse skal være på  
 plass innen to år;  

- sette som betingelse for ansettelse av 
 fagpersoner uten nødvendig pedago- 
 gisk kompetanse at de skaffer seg 
 denne kompetansen innen ett år; 

- benytte sensorveiledning til alle  
 eksamener.

Endelig lister meldingen opp noen tiltak 
og vedtak som regjeringen selv vil iverk-
sette. I et par tilfeller er det vedtak som 
gir institusjonene økt handlingsrom (ad-
gang til å fastsette spesielle opptakskrav 
for enkeltutdanninger; redusere bruken 
av rammeplaner for i større grad å over-
late utviklingen av læringsutbyttet til 
samarbeid med arbeidslivet). Viktige til-
tak ellers er: 

- revisjon av forskrift om ansettelse og 
 opprykk i kombinerte undervisnings-

 og forskerstillinger der det stilles krav 
 om pedagogisk basiskompetanse og 

 undervisningserfaring ved ansettelse i 
 alle faglige stillinger, og suksessivt 
 høyere krav til undervisningskompe- 
 tanse for stillinger som professor og 
 dosent enn for stillinger på lavere 
 nivå;

- aktiv rolle på overordnet nivå for å 
 styrke samarbeid og arbeidsdeling i 
 systemet, ved bruk av utviklings- 
 avtaler og ved å legge til rette for dia-

 log og prosesser med sikte på å ut- 
 vikle et helhetlig nasjonalt utdan- 
 ningstilbud;

- aktiv stimulering til utvikling av til- 
 bud til de mest talentfulle og moti- 
 verte studentene, blant annet i form 
 av forskerlinjer i flere studier;

- eventuell opprettelse av ny stilling 
 som «praksisprofessor», etter vurde- 
 ring «i samarbeid med institusjonene 
 og organisasjonene». 

To særskilte ordninger skal etableres på 
nasjonalt nivå for å understøtte arbeidet 
med utdanningskvalitet:  

- en nasjonal portal der kvalitets- 
 indikatorer og relevante kunnskaps-

 kilder er samlet;
- en nasjonal konkurransearena som 

 samler etablerte og nye virkemidler 
 under NOKUT, SIU og Forsknings- 
 rådet, blant annet ordningen med 
 «Sentre for fremragende utdanning».

“Norge representerer det egalitære ytterpunktet 
i den nordiske modellen”

“Situasjonsbeskrivelsen indikerer at  
forbedringsrommet kan være betydelig”

tetsbegrep til grunn og legger stor vekt på 
brukernes perspektiv, på studentenes og 
arbeidslivets interesser. Kvalitet i høyere 
utdanning handler ikke bare om det aka-
demisk fremragende, men også om at ut-
danningsløpene skal være effektive, gjen-
nomførbare og relevante. 

Norge i det egalitære ytterpunktet
I Norge har det demokratiske målet om lik 
rett til utdanning vært et viktig aspekt ved 
utformingen av landets moderne massesys-
tem for høyere utdanning. Lik rett til ut-
danning er et viktig prinsipp i den nordiske 
modellen for høyere utdanning, som om-

fatter systemer som i internasjonale sam-
menlikninger kjennetegnes av betydelig 
statlig finansiering og styring, fravær av 
studieavgifter og relativt generøs offentlig 
studiestøtte - enn så lenge. Organiseringen 
av systemene for høyere utdanning har i de 
nordiske landene vært ledd i utviklingen 
av en aktiv velferdsstat med stor vekt på 
likest mulig tilgang på tvers av sosiale, 
geografiske og kjønnsmessige ulikheter. 

Norge representerer det egalitære ytter-
punktet i den nordiske modellen. Her blir 
nesten samtlige kvalifiserte studiesøkende 
tatt opp ved et eller annet studium. Det har 
lenge vært mulig å kombinere utdanning 

fra høgskole og universitet i én grad, og de 
fleste høgskoler har etter hvert utviklet 
omfattende tilbud av studieprogram på 
master- og doktorgradsnivå. Universiteter 
og høgskoler fungerer i Norge ikke som to 
separate kvalifikasjonssøyler, til forskjell 
fra eksempelvis Finland, der en langt min-
dre andel av de studiesøkende får tilgang 
til studier ved universiteter som opererer 
med høye opptakskrav og gjerne også kre-
vende opptaksprøver innenfor ulike fag og 
disipliner. Også Danmark har et binært 
utdanningssystem med tydelig arbeids- 
deling mellom en forskningsrettet univer-
sitetssektor og en yrkes- og utdannings-
rettet høgskolesektor. Riktignok er også 
norsk høyere utdanning preget av store 
forskjeller mellom ulike studiesegment 
med hensyn til inntakskvalitet og ramme-
betingelser, og sosiologiske studier av re-
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