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Posisjonsnotat: høyere utdanning 
I vedtektene omtales posisjonsnotater slik: “Styret kan vedta posisjonsnotater på temaer som omtales i 
SAIHs flerårige strategier, og disse følger samme tidsramme som strategien de utga ̊r fra.”.  SAIHs 
posisjonsnotater er dokumenter vedtatt av SAIHS styre, og intensjonen bak dem er å konkretisere og 
forklare SAIHs standpunkt i temaer/konsepter som er sentrale i SAIHs arbeid, samt gi mer 
bakgrunnsinformasjon. Posisjonsnotater skal ikke skape nye politiske standpunkter for SAIH. 

 
Hva er høyere utdanning og hva legger SAIH i det? 
Høyere utdanning er et begrep som har flere definisjoner og brukes på ulike måteravhengig 
av hvor man er i verden. Dette preger SAIHs syn på hva høyere utdanning er, da vi har 
partnerorganisasjoner i flere regioner i verden. SAIHs primære arbeidsområde er høyere 
utdanning og relaterte områder, og er derfor viktig å definere. 
 

SAIH har en bred og kontekstspesifikk forståelse av høyere utdanning. Det vil si at hva den 
innebærer og hvordan utdanningen er bygget opp, kommer an på konteksten utdanningen 
tilbys i. For eksempel er tilgangen på studier basert på eget språk og kultur viktige 
prinsipper for oss. Vi tolker høyere utdanning som noe som kommer etter 
grunnutdanningen, og innbefatter både praktisk og akademisk utdanning, samt utdanning 
av uformell karakter.  

 
Mange definisjoner legger vekt på at høyere utdanning skal være godkjent av relevante 
godkjenningsorganer1. Selv om det er et mål at studenter skal ha gyldige og anerkjente 
utdanninger, er ikke offisiell godkjenning det mest sentrale for SAIH når det kommer til å 
definere hva høyere utdanning er. Det er viktigere hva slags funksjon utdanningen har i 
samfunnet. Mange viktige høyere utdanningstilbud er ikke offisielt anerkjente, og 
akkrediteringsordninger i mange land er rigide og bruker lang tid på å tilpasse seg nye 
former for utdanning. I noen kontekster ser SAIH det også som samfunnsnyttig å støtte 
uformelle utdanningsinstitusjoner, spesielt i kontekster hvor det ikke er rettferdig tilgang til 
utdanning eller autonome utdanningsinstitusjoner. Det finnes også utdanningstilbud som 
ikke ønsker å gå inn i det formelle konkurranseutsatte akkrediteringssystemet av for 
eksempel politiske uenigheter.  Samtidig mener SAIH at det er et mål at høyere utdanning er 
offisielt anerkjent og akkreditert fordi dette gir legitimitet og sikkerhet til studentene. 
Samtidig er SAIH kritiske til akkrediteringssystemet som er påvirket av strukturell ulikhet 
som har dominert høyere utdanningsinstitusjoner.  SAIH mener at i mange tilfeller er det 
akkrediteringskriteriene som bør tilpasses heller enn utdanningen. Samfunnsfunksjonen den 
høyere utdanningen har, blir dermed viktigere enn at utdanningen er akkreditert av 
offentlige organer. Forskjellige typer høyere utdanning møter ulike behov, og det er derfor 
viktig å ha et variert, og ikke minst desentralisert, tilbud av høyere utdanning. Alle 
kontekster krever ulike typer høyere utdanning - det må finnes akademiske universiteter 

 
1 Eksempel fra UNESCOS Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel 
fra 1997: (a) ‘higher education’ means programmes of study, training or training for research at the 
post-secondary level provided by universities or other educational establishments that are approved 
as institutions of higher education by the competent state authorities, and/or through recognized 
accreditation systems; 
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som bedriver forskning, men vi er også avhengig av desentraliserte utdanningstilbud som 
styrker lokalsamfunn og svarer på behovene i lokalsamfunn. Det meste av høyere utdanning 
i dag er veldig sentralisert, og SAIH tror at med et større fokus på desentraliserte høyere 
utdanningsinstitusjoner vil man også få mer kontekstualiserte utdanningsinstitusjoner, 
samtidig som flere vil få muligheten til å starte på høyere utdanning. 

 
Hvorfor er høyere utdanning viktig 
SAIHs motto er “utdanning fra frigjøring” og er inspirert av frigjøringspedagogen Paulo 
Freire. Tanken er at man gjennom god utdanning får verktøy for kritisk og konstruktiv 
tenkning - og blir i stand til å forstå strukturene man lever i, for så å kunne frigjøre seg selv 
og samfunnet man lever i. Freire advarte mot “sparegris”-utdanning hvor kunnskap fylles 
på studentene for så å tas ut likt i andre enden, men hvor man ikke lærer å tenke selv, og å 
være kritisk til det man lærer. Dette er også årsaken til at SAIH har en kontekstspesifikk 
tilnærming til høyere utdanning - for at utdanningen skal være frigjørende, må 
undervisningen ta utgangspunkt i lokale forhold, og inkludere alle grupper i samfunnet. 
Høyere utdanning har en viktig funksjon både for individ og samfunn.  
 
En god høyere utdanning kan være med å styrke politisk deltakelse, økonomisk vekst, 
sosiale kår og kultur. SAIH ser også på utdanning som et springbrett til andre deler av 
samfunnet - dersom man lykkes med utdanningen, vil dette også påvirke andre deler av 
samfunnet positivt, som for eksempel fattigdomsbekjempelse, politisk deltakelse og 
likestilling. At kunnskap tilgjengeliggjøres gjør det også lettere å forstå samfunnsforhold og 
engasjere seg politisk, samt holde politikere ansvarlige. Høyere utdanningsinstitusjoner 
eksisterer ikke i et vakuum, og må være responsive til de utfordringene samfunnet de er i 
har. De må også være åpne arenaer for diskusjon og åpne for innspill og endring. 
Sivilsamfunn og studentorganisasjoner er sentrale aktører i videreutviklingen av høyere 
utdanningsinstitusjoner.  
 
Utfordringer i høyere utdanning 
En viktig del av SAIHs arbeid med høyere utdanning, er tilgangen ulike samfunnsgrupper 
har til den. Det finnes ulike former for diskriminering og beskrankninger som holder 
potensielle studenter utenfor høyere utdanningsløp slik som høye skolepenger, mangel på 
fysisk tilgang til universiteter og diskriminering av historisk diskriminerte grupper som 
LHBT+-personer, afroetterkommere og urfolk. 

Kommersialisering av høyere utdanning er et økende problem som går utover tilgangen til 
høyere utdanning. I kommersialisering av høyere utdanning er utdanningen ikke lenger er 
en rettighet, men en vare i et marked. Dette kan skape problemer for både uavhengigheten til 
forskningen som skapes, kvaliteten på utdanningen, samt tilgangen for studenter gjennom 
høye studieavgifter. Gode stipend- og låneordninger kan være med på å løse noe av 
problemet her, men kan dessverre ikke løse hele problemet. God finansiering av offentlig 
høyere utdanning og effektive og tydelige akkrediteringsordninger er også viktige verktøy 
for å motvirke kommersialisering. Kommersialisering og privatisering er ikke det samme 
innenfor høyere utdanning, og SAIH anerkjenner at selv om offentlig høyere utdanning bør 
være den viktigste tilbyderen, er det også behov for private utdanningsinstitusjoner i mange 
kontekster. Eksempler er interkulturelle universiteter der statlige akkrediteringssystemer 
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ikke er tilpasset deres visjon for utdanning, eller nasjonal lovgivning ikke anerkjenner 
utdanningsinstitusjoner drevet av etniske grupper. Et kjerneprinsipp for SAIH er at ingen 
utdanning skal drives med mål om profitt.  

God grunnutdanning er også essensielt for å kunne få tilgang til høyere utdanning. Gode 
skoler som er tilgjengelige for alle er viktig i dette aspektet. Dette gjelder også for den 
tertiære utdanningen - dersom man bor langt unna en høyere utdanningsinstitusjon og ikke 
har mulighet til å flytte, er sannsynligheten for at man begynner å studere lavere. Dette 
gjelder særlig i rurale områder. Overgangen mellom grunnutdanning og høyere utdanning 
er krevende, og mange får ingen reell mulighet til å oppnå høyere utdanning fordi 
utdanningen på lavere nivåer ikke har vært god nok eller tilgjengelig. Gode lærere er 
sentrale i å muliggjøre overgangen til høyere utdanning, og SAIH anser derfor lærere som en 
spesielt viktig gruppe å satse på for å øke tilgangen til høyere utdanning. 

Det er ikke bare fysiske og økonomiske barrierer som står i veien for et høyere 
utdanningsløp, utdanningen må også være tilrettelagt for alle grupper i befolkningen. 
Utdanning tilpasset kultur og språk er som nevnt viktige prinsipper, men også en av de 
viktigste grunnene til at for eksempel urfolk og afroetterkommere blir utestengt fra det 
tradisjonelle høyere utdanningsløpet. Den høyere utdanningssektoren må speile samfunnet 
den befinner seg i, og representere og favner om det interkulturelle mangfoldet i 
befolkningen. Eksempler er interkulturelle institusjoner som tilbyr høyere utdanning 
tilpasset eget språk og egen kultur, og som igjen styrker lokalsamfunnene de opererer i. 
Dette kan være viktig for grupper som diskrimineres i det offentlige høyere 
utdanningssystemet. 
 

SAIH mener at: 

• Høyere utdanning skal være av høy kvalitet, relevant i sin kontekst og skal 
fremme akademisk frihet. 

• Høyere utdanning skal gi verktøy for kritisk og konstruktiv tenkning. 
• Høyere utdanning bør være offentlig akkreditert, men at akkrediteringskriterier 

må videreutvikles slik at flere viktige høyere utdanningstilbud kan akkrediteres. 
• Høyere utdanning har en viktig samfunnsfunksjon. 
• Studentorganisasjoner, fagforeninger for lærere og sivilsamfunnsorganisasjoner 

er viktige aktører i å påvirke høyere utdanningsinstitusjoner 
• Trenden med kommersialisering av høyere utdanning må reverseres. 
• Tilgang til høyere utdanning ikke må begrenses av økonomiske faktorer, og 

derfor må studieavgifter være lave og det må finnes brede og progressive lån- og 
stipendordninger. 

• Gode lærere og god lærerutdanning er viktig for å sikre god grunnutdanning og 
muligheten til å ta høyere utdanning 

• Interkulturelle høyere utdanning er et viktig tilbud for å sikre relevant utdanning 
til og styrke historisk marginaliserte grupper  

• Desentraliserte utdanningstilbud er viktig for å styre lokalsamfunn og sikre 
kontekstualisert utdanning. 

  


