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Samfunnsnytte som livskvalitet
At noe er samfunnsnyttig vil si at det gjør samfunnet bedre gjennom å øke menneskers
livskvalitet. Høyere utdanning bidrar til dette i form av økt verdiskapning, en mer effektiv
offentlig sektor og at det danner grunnlag for et velfungerende demokrati. I dette
dokumentet ønsker NSO å redegjøre for hvordan høyere utdanning kan nå disse
målsetningene. NSO representerer studenter ved utdanningsinstitusjoner i Norge og norske
studenter som oppholder seg i utlandet. Dokumentet vil derfor være avgrenset til nasjonal
utdanningspolitikk.
Lik tilgang og bred rekruttering ligger som premiss i høyere utdanning. Dette er fordi like
muligheter har en verdi i seg selv, fordi høyere utdanning er et gode, og fordi
samfunnsnytten øker med bredden av rekrutteringsgrunnlaget. Vi mener at evner og
kunnskap er fordelt over hele befolkningen og for å utnytte disse best mulig må verken
økonomi eller bakgrunn hindre tilgang til høyere utdanning.
Et velfungerende demokrati
Høyere utdanning danner grunnlaget for et effektivt og velfungerende demokrati. Utdanning
skal gi studentene verdier, kunnskap og egenskaper som gjør dem i stand til å bidra som
aktive deltagere i demokratiet. Kritisk tenkning og etikk må derfor danne grunnmuren i de
utdannelsene som tilbys.
Kunnskap bevisstgjør mennesker og gjør dem i stand til å tenke kritisk og gjøre opp sin
egen mening. Derfor er det et gode at høyere utdanning fordeles jevnt i befolkningen slik at
et mangfold av meninger, perspektiver og erfaringer kan komme fram i offentligheten.
Økt verdiskapning
Høyere utdanning er avgjørende for samfunnsutvikling og er derfor en investering i
fremtiden. Dette skjer gjennom å gjøre mennesker i stand til å skape nye løsninger og
verktøy, slik at oppgaver utføres bedre og mer effektivt. Verdien av utdanning er større enn
kostnadene i et livsløpsperspektiv.
For at høyere utdanning skal være lønnsomt er det viktig at den kompetansen studentene
tilegner seg er anvendbar etter endt utdannelse. Framtidens behov for arbeidskraft er ikke
mulig å forutse med sikkerhet fordi denne påvirkes av nye funn og et samspill mellom
mange aktører. Studentene må utstyres med et bredt perspektiv og metodekunnskaper for
å være omstillingsdyktige. Høyere utdanningsinstitusjoner, det offentlige og næringslivet må
samarbeide om å utforme utdanninger som er tilpasset arbeidslivets behov, og utdanne
kandidater som kan forme framtidas arbeidsliv.
Utdanningen skal ruste studentene med de egenskapene og kompetansen som de har bruk
for i sitt yrkesliv. Læringsmetoder og -midler må gjenspeile dette gjennom at studentene
skal kunne bruke de arbeidsverktøyene de vil benytte etter endt studie.
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Norsk studentorganisasjon
Innovasjon og forskning
Innovasjon er anvendt kunnskap som fører til forbedrede varer, tjenester, prosesser eller
organisasjonsformer som tas i bruk for å oppnå samfunnsnytte, blant annet gjennom
verdiskapning.
Utvikling av ny kunnskap er en gradvis prosess der grensene flyttes videre gjennom å
utforske og utfordre dagens viten. For at dette skal skje må studentene gjøres bevisst på
grensene på dagens kunnskap og gis verktøyene til å videreutvikle den gjennom
undervisning i vitenskapelig metode og et pensum som er oppdatert på den nyeste
forskningen.
Bedre og mer effektiv offentlig og privat sektor
En velfungerende offentlig og privat sektor er avhengig av å ha mennesker med
kompetanse og fagkunnskap. Det offentlige og det private er avhengig av at det er høy
kvalitet på profesjonsutdanningene, ettersom at de er essensielle for å møte samfunnets
nåværende og fremtidige behov. I tillegg til dette er samfunnsforskning en nødvendighet for
å opprettholde et kritisk blikk på samfunnet og strukturering av offentlig og privat sektor.
I både offentlig og privat sektor vil det alltid være et behov for kvalifisert og oppdatert
arbeidskraft over hele landet. Høyere utdanningstilbud må derfor spres rundt i landet for å
forhindre fraflytting av kompetanse og ressurspersoner.
Mangfold
For at disse målene skal nås settes det krav til mengde og kvalitet på utdanningstilbudet,
men også til mangfoldet i studentmassen. Både det offentlige og private tilbyr tjenester til en
sammensatt befolkning med ulike behov for tilpasning og tilrettelegging. En mangfoldig
studentmasse vil føre til en bedre forståelse av enkeltmenneskers behov i møte med det
offentlige og private. Derfor er mangfold blant de utdannede studentene til nytte for
samfunnet.
At alle samfunnsgrupper er representert handler også om like rettigheter, rettferdighet og at
mangfold i høyere utdanning er viktig for samfunnet. Høyere utdanningsinstitusjoner skal
åpne opp dører for de som evner og ønsker å studere og andre faktorer enn relevante
kvalifikasjoner skal ikke stå som hindre. Det vil si at tilgangen på høyere utdanning skal
være lik for alle.
Internasjonalisering
Kunnskap, utvikling og politikk overskrider landegrensene i stadig større grad. Som et lite
land har Norge behov for og mye å hente på internasjonalt samarbeid, brorparten av det
som påvirker vår fremtid skjer utenfor våre grenser. Høyere utdanning i Norge må forberede
studentene på dette. Språkferdigheter, internasjonale perspektiver og kulturell forståelse i
utdanning er avgjørende for å nå målsetningene i dette dokumentet.
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