
Høyring om FoU ved HVO 

(jf notat frå Kontor for samfunnskontakt ved Ola Teige, 13. september 2017.) 

Uttale frå Avdelingsråd ved AHL (møte den 11.10 2017) og prodekan for forsking ved AHL Peder 

Haug 

 

Notatet frå Kontoret for samfunnskontakt legg stor vekt på formuleringar i 

Humaniorameldinga (Meld. St. 25 (2016-2017) og evalueringa av humanistiske fag i 

forskingsrådet (HUMEVAL). Dette er ein for snever inngang til ein analyse av tilhøva i 

forskinga ved HVO. Tilhøva varierer mellom fag og studieområde. Det som kan vere ei 

løysing for eit formål  og innan eit fagområde, treng ikkje vere det i andre. Mellom dei 

momenta som kunne ha vore trekte fram er det faktum at få tilsette publiserer den forskinga 

som kjem frå HVO. Det er mange som ikkje publiserer i det heile. Ein del kjem ikkje i gang. 

Å auke forskingsaktiviteten må vere ei hovudoppgåve. Vi kan også konstatere at innstillinga 

til å forske som ein del av arbeidsoppgåvene ved HVO varierer. Det kan synast som det er 

godteke at enkelte kan late det vere. I ei tid der NOKUT legg stor vekt på fagleg nivå og 

forskingsbasert undervisning er det risikabelt. Dette syner behovet for ein breiare diskusjon 

om forskingsverksemda ved HVO.  

På den andre sida spør notatet om svar på tre spørsmål, som alle er interessante og viktige for 

all verksemd ved HVO: Korleis kan HVO få fleire internasjonale forpliktande 

forskingsavtalar? Korleis bruke forskingsgrupper for å heve forskinga ved HVO? Kva 

kommentarar har ein til Båtevikutvalet si innstilling om BOA (auke omfanget av eksterne 

oppdrag)? 

Behovet for å prioritere 

Dei tre områda det er spurt om heng nøye saman, og alle tre er avhengige av dei overordna 

perspektiva på forsking ved HVO. Det mest sentrale spørsmålet i så måte, er i kva grad HVO 

kan eller vil gi føringar og prioriteringar som kan verke styrande på forskingsaktivteten. Slike 

prioriteringar er det lite av, ein vil vel helst ha litt meir av «alt». Strategiplanen for 2017-2020 

inneheld berre eit punkt som direkte handlar om prioritering innanfor FoU-området: At HVO 

skal «prioritere FoU-ressursar til tre strategisk viktige område: dei nye 

grunnskulelærarutdanningane, den nye masterutdanninga i mediefag og Ph.D.-utdanninga.» 

Handlingsplanen for HVO 2017-2020 vil auke forskingsinnsatsen «gjennom meir målretta 

prioritering av FoU-ressursane.» Så skal meir av forskinga organiserast i grupper. Kva 

målretta prioriteringar det er tale om er ikkje omtala.  

Korleis skape kvantitet og kvalitet i forskinga? 

Hovudutfordringa for ein forskingsinstitusjon er å skape kvantitet og kvalitet i forskinga. I 

den tradisjonen som HVO spring ut av, har dette vore ei individuell sak og eit individuelt 

ansvar. Vi har framleis mange døme ved HVO på at enkeltpersonar arbeider åleine og leverer 

god forsking på sitt område. Det vi veit mindre om, er i kva grad desse personane deltak i 

forskingsnettverk og forskingssamanhengar internt og eksternt.  

Utviklinga både når det gjeld korleis rekruttere til forsking, skape forsking av høg kvalitet, og 

få finansiert forsking eksternt er at den individuelle og personlege tilnærminga må supplerast 



med alternative tiltak og strategiar. I mange samanhengar er forsking ein individuell aktivitet, 

og avhengig av individuelt engasjement og personleg kompetanse. Ein må på ingen måte sette 

i verk tiltak som er til hinder for eller avgrensar den individuelle forskingsaktiviteten. På den 

andre sida må ein også ta høgde for at kompleksiteten i forskinga aukar på mange felt, og at 

det krev innsatsar frå forskarar med ulik kompetanse. Tildelinga av forskingsmidlar frå t.d. 

forskingsrådet går no nesten berre til prosjektgrupper som er samansette av personar frå ulike 

institusjonar, og dei skal også inkludere internasjonal ekspertise.   

Den alternative strategien for korleis møte dei tre utfordringane det er spurt etter ligg i å skape 

forskingsmiljø som er svært kompetente på sine felt. Høg kompetanse på eit område i eit 

miljø av forskarar gir gode vilkår for forsking av høg kvalitet for dei som er i miljøet. Det gir 

også eit godt utgangspunkt for samarbeid med andre institusjonar.  

Miljø med høg kompetanse, mykje publisering og omfattande forskingsaktivitet er ein 

interessant samarbeidspart for andre forskarar både i Noreg og internasjonalt. Det er det beste 

grunnlaget for å formalisere eit internasjonalt forskingssamarbeid. Slike miljø vil også enklare 

kunne inkludere studentar i forskingsarbeid på ulikt vis.   

Miljø med høg kompetanse på eit område har vilkår for å vere proaktive når det kjem 

interessante eksterne oppdrag og utlysing av øyremerkte forskingsmidlar. Då er den 

nødvendige kompetansen allereie på plass, då er samarbeidspartnarane klare. Energien kan 

nyttast til å lage gode prosjekt. Då treng ein ikkje bruke tid på å sette seg inn i oppdraget eller 

forskingsfeltet, og ein treng ikkje jakte på moglege institusjonar og personar å samarbeide 

med.  

Forskingsgrupper 

Løysinga ligg i å utvikle forskingsmiljø som er gode på avgrensa område. Slike miljø kan 

oppstå meir tilfeldig rundt enkeltforskarar, dei kan vere eit resultat av eit uformelt samarbeid 

mellom forskarar både internt ved HVO og/eller med fagpersonar ved andre institusjonar i 

inn- og utland. Dei kan også vere resultatet av eit medvite arbeid i form av å organisere 

formaliserte forskingsgrupper.  

Forskingsgrupper kan såleis vere ein måte å legge eit grunnlag for gode forskingsmiljø, slik 

høyringsnotatet legg opp til. Forskingsgrupper gir likevel ingen garanti for eit slikt resultat. I 

verste fall kan forskingsgrupper vere bortkasta tid, energi og pengar. Difor må ein diskutere 

nøye korleis skipe gode forskingsgrupper. Då handlar det om prioriteringar, at 

forskingsgrupper skal vere gode på eit avgrensa tematisk og/eller metodisk forskingsområde.  

I samband med ei formalisering av forskingsgrupper er det avgjerande med samsvar mellom 

dei institusjonelle krava frå HVO og dei individuelle ønska frå forskarane når det gjeld kva 

område ein skal prioritere og verte gode på. Sidan kvalitet i forsking handlar om individuelle 

innsatsar, er det eit legitimt perspektiv at ein legg stor vekt på forskarane sine synspunkt på 

kva som bør prioriterast. Her er det nødvendig med gode prosessar som nyttar den tida som 

trengst. Til ein slik prosess høyrer også at HVO verkeleg prioriterer strategisk kva område det 

bør forskast på. Fordi skipinga av slike grupper også har økonomiske konsekvensar, bør 

gruppene godkjennast av t.d. dekan etter tilråding frå leiarmøta ved avdelingane.  

Forskingsgruppene skal verke kvalifiserande på dei som har liten forskingserfaring, og dei 

skal gi tilsette med mykje erfaring vilkår for å halde oppe eit høgt aktivitetsnivå. 



Forskingsgruppene skal såleis ha eit tosidig sikte, både rekruttere og skape aktivitet. Difor må 

ei forskargruppe ha ein svært kompetent leiar, med lang og omfattande forskingserfaring, med 

ambisjonar om å skape eit forskingsmiljø og med evne til å støtte og oppmuntre. Tilsette i 

stilling som dosent og professor må vere mellom forskingsleiarane. Det må vere mogleg å gje 

leiaren av forskingsgruppa ekstra tid til oppgåva, men etter ei individuell vurdering i kvar 

enkelt sak. Medlemskap i forskingsgruppa er ope for alle, men det er knytt eksplisitte krav om 

interesse, kompetanse, engasjement og prioritering av tid for å verte medi ei forskingsgruppe. 

Passivt medlemskap skal ikkje vere mogleg.  

Toppkompetansen 

At ei gruppe forskarar skal verte høgt kvalifiserte på eit forskingsfelt krev tid. Det kan vere 

snakk om års arbeid. Passivt å vente på at alt skal gå seg til er for defensivt. Difor må ein 

drøfte kva grep institusjonen kan ta for å kome i gang og raskt skape resultat. Det er eit viktig 

moment i denne diskusjonen korleis ein skal utnytte den toppkompetansen som allereie finst 

ved HVO. Om det er lite sagt og skrive. Det er ei rimeleg forventing at i alle fall dei som er 

dosentar og professorar har eit særleg ansvar for utviklinga på forskingsfronten. Det kan vere 

ei særleg sterk forventning til den gruppa tilsette at dei leier forskingsgrupper, at dei rettleier 

kollegaer, at dei publiserer, at dei samskriv med kollegaer, at dei opnar for at deira kontaktar 

nasjonalt og internasjonalt kan verte ein ressurs for tilsette ved HVO. Dei som publiserer 

mykje og er forskingsaktive, og som ikkje er tilsette i slike stillingar kan også få slike roller. 

Avdelingar og institutt bør drøfte kven som kan vere aktuelle personar ut frå prioriterte 

forskingsbehov.   

BOA 

Dei prinsipielle vurderingane som er gjort ovanfor gjeld også dei faglege elementa knytt til 

den delen av BOA-verksemda som ikkje er knytt til forsking. Ein konsekvens av det er at det 

vil vere lite føremålstenleg med ei eiga oppdragseining ved HVO. Det er viktig å konsentrere 

energien om å skape gode forskingsmiljø, og ikkje splitte desse miljøa. I staden bør HVO ha 

eit eige støttesystem for oppdragsaktivitet. Det mest nærliggande er å tilsette FoU-konsulent i 

full stilling, og som kan ha eit særleg ansvar for å legge til rette for oppdragsaktiviteten.  


