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Sammendrag 

Debatten rundt forskningsformidling og tellekantsystemet (et insentivsystem for publisering 

av forskning) er preget av å være uoversiktlig. Hverken empiriske undersøkelser, 

debattinnlegg i media eller debatter i tenketanker har bidratt til å skape en enighet rundt 

saken. Hva er forskningsformidling? Trenger vi formidlingsinsentiver? Hvordan påvirker 

tellekantsystemet forskningsformidlingsaktiviteten? Hvordan passer humaniora og 

samfunnsvitenskap inn i et tellekantsystem tilpasset naturvitenskap? Dette er noe av 

spørsmålene som har kommet frem av debatten. Nå etterlyses det grundigere forskning på 

forskningsformidling og bedre debatter. Denne studien forsøker å bidra til den videre debatten 

ved å svare på følgende problemstilling: I hvilken grad har debatten rundt tellekanter gitt 

plass for nyanserte oppfatninger om forskningsformidling? 

 Toposanalysen bekrefter inntrykket av en uoversiktlig debatt. Det er ingen klare 

fronter, men snarere et mylder av meninger. Ut fra hovedtekstene, men også resten av 

tekstkorpuset har det kommet frem både mer og mindre nyanserte oppfatninger om 

forskningsformidling, men hva hjelper det når man ikke klarer å enes om hva man faktisk 

snakker om? Likevel har analysen pekt på noen klare, grunnleggende problemstillinger som 

kan bidra til å sette premissene for en videre debatt: I hvilken grad bidrar tellekantsystemet til 

mindre forskningsformidling? Hva skal begrepet forskningsformidling inneholde på 

universiteter og høyskoler? Er det behov for et meritteringssystem for forskningsformidling? 

Kan man skille mellom forskning og formidling? og Norsk som fagspråk – påvirkes det av 

tellekantsystemet? Rundt disse spørsmålene er det både faktuelle og ideologiske uenigheter, 

og skal debatten om tellekanter og forskningsformidling komme seg fremover, er det viktig at 

aktørene blir enige om det faktuelle og diskuterer disse grunnleggende spørsmålene på en mer 

systematisk måte enn hittil.  
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1 Introduksjon 

1.1 Tellekanter og forskningsformidling 

Høsten 2016 revitaliserte geologen og sakprosaforfatteren Henrik Svensen og 

doktorgradsstipendiat Ståle Wig en debatt som egentlig har pågått i mange år: Debatten om 

forskningsformidling. Utgangspunktet deres var en misnøye om hvor forskningsformidling 

står på universiteter og høyskoler. De skriver at «det ofte [er] uklart hva som er formålet, 

hvem som har ansvaret – og hva formidling egentlig dreier seg om» (Wig & Svensen, 2016, s. 

195). 

 En del av denne debatten handler om tellekantsystemet1, et statlig insentivsystem som 

skal belønne forskningsvirksomhet ved blant annet universiteter og høyskoler. Da dette 

systemet ble innført i 2006, fryktet mange at det ville gå på bekostning av 

formidlingsaktiviteten hos vitenskapelige ansatte. Dermed startet en ti år lang debatt om 

tellekantsystemets følger for forskningsformidling2. Denne debatten er og har vært preget av å 

være uoversiktlig og sprikende i mange retninger, og man har til nå ikke kommet til noen 

enighet om de spørsmålene Wig og Svensen stiller. To eksempler fra debatten viser nettopp 

dette: 

Professor Svein Lorentzen, professor i fagdidaktikk ved NTNU og medlem av ulike 

programstyrer ved Norges forskningsråd, uttaler i 2010, følgende om tellekantsystemet: 

En utfordring er jo vanligvis at forskere formidler til andre forskere gjennom vitenskapelige tidsskrifter. 

Det er jo dette som gir uttelling i ren ”cash” i forbindelse med individuelle forskerkarrierer. Denne 

tradisjonen er ikke lett å utfordre. Men det har skjedd mye i forskernes bevissthet rundt formidling til 

allmennheten de siste årene. Jeg tror det henger sammen med at det stilles større krav fra myndigheter 

og Forskningsrådet om at forskningsmidlene skal ha uttelling for andre enn forskersamfunnet. 

[matrise:51]3 

Knut Kjeldstadli, professor i samtidshistorie ved Universitetet i Oslo, ble intervjuet om 

forskningsformidling og tellekantsystemet av Klassekampen i 2010 som skrev følgende: 

                                                 
1 Begrepet tellekantsystemet vil bli forklart nærmere i kap. 2.1 
2 Begrepet forskningsformidling vil bli redegjort for i kap. 2.2 
3 [matrise:51] refererer til vedlegg Matrise med utvalgte tekster fra Atekst i kapittel 14 og raden 51 hvor 

informasjon om artikkelen finnes. Denne måten å referere på blir brukt ut gjennom resten av oppgaven når jeg 

refererer til datamaterialet.  
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– Tellekantsystemet gjør at formidlingen blir lite eller ingenting verdt. En undersøkelse blant 

historikerne viste at halvparten av våre publikasjoner gir null uttelling, fordi de trykkes i aviser eller 

breiere tidsskrifter, og ikke i fagfellevurderte publikasjoner.  

Kjeldstadli understreker at han ikke mener at en aviskronikk er like arbeidskrevende som en artikkel i et 

prestisjetungt tidsskrift, men at dagens ordning i for liten grad tilgodeser de forskerne som er opptatt av 

å formidle til den breie offentligheten. [matrise:50] 

Disse to eksemplene viser to klart forskjellige syn på hva tellekantene gjør med formidlingen 

ved universiteter og høyskoler. Men hva er det som gjør at disse to aktørene har såpass ulike 

oppfatninger om det samme systemet? Hvem tar feil? Har en av dem kanskje misforstått noe? 

Finnes det ulike forutsetninger for forskningsformidling? Og er det noe grunnleggende ved 

debatten som ikke kommer frem? 

Som retorikkstudent finner jeg dette interessant fordi retorikkens vesen er å klargjøre 

og å overbevise om enhver sak. Aristoteles’ (2006) definisjon: «La oss da si at retorikken er 

evnen til i enhver sak å se hvilke muligheter vi har til å overtale» (s. 27) viser til dette. Men 

også retorikkprofessor Jens E. Kjeldsens (2009) moderne definisjon kan brukes her: Retorikk 

er «hensiktsbestemt og virkningsfull kommunikasjon» (s. 25). I en debatt hvor aktørenes 

kommunikative hensikt faller på stengrunn og på ingen måte er virkningsfull, og man heller 

ikke forstår hvor de har funnet sine overtalelsesmomenter, kan retorikken kanskje hjelpe ved å 

forsøke å nøste opp i debatten og bidra med verdfull innsikt.  

1.2 Problemstilling 

Jeg vil forsøke å kartlegge hva som er sagt og skrevet om sammenhengen mellom 

forskningsformidling og tellekantsystemet ved å svare på følgende problemstilling: 

I hvilken grad har debatten rundt tellekanter gitt plass for nyanserte oppfatninger om 

forskningsformidling? 

Denne problemstillingen inneholder både en deskriptiv del og en normativ del. Den er 

deskriptiv fordi jeg skal gjøre rede for ulike oppfatninger om forskningsformidling. Dette vil 

jeg gjøre ved å samle ytringer og kartlegge debatten rundt forskningsformidling og tellekanter 

fra det siste tiåret. Deretter vil jeg, ved hjelp av en retorisk toposanalyse, gå gjennom noen 

utvalgte tekster og finne ut av hvilke perspektiver som ligger til grunn for argumentasjonene. 



3 
 

Den normative delen består i å vurdere i hvilken grad oppfatningene om forskningsformidling 

er nyanserte eller ikke. Dette vil jeg gjøre ved å diskutere funnene i analysen. 

1.3 Oppgavens oppbygning 

Kapittel 2 gir et innblikk i tellekantsystemet og begrepet forskningsformidling. Dette fungerer 

både som bakgrunnsinformasjon, men også som utgangspunkt for diskusjonen i kapittel 7. 

Kapittel 3 forklarer hvorfor jeg benytter meg av kronikker, debattinnlegg og 

avisartikler som materiale og hvordan dette materialet ble valgt ut.  

Kapittel 4 presenterer teorien om topoi, som er utgangpunkt for analysen i oppgaven, 

og forklarer hvorfor denne er et godt utgangspunkt.  

Kapittel 5 beskriver metodene jeg har brukt i analysen, henholdsvis en kvalitativ 

tekstanalyse, og knytter metoden og toposanalysen sammen. 

Kapittel 6 går igjennom resultatene fra toposanalysen. Her presenteres topoi som 

kommer frem både i hovedtekstene og de andre tekstene i tekstkorpuset. I tillegg trekkes det 

frem perspektiver som fremstår som særlig relevante. 

Kapittel 7 diskuterer funnene i analysen og konkluderer.  
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2 Tellekantsystemet og 

forskningsformidling 

For å gi en ramme rundt oppgaven vil jeg i dette kapittelet først komme med en beskrivelse av 

tellekantsystemet, samt en historisk redegjørelse for utviklingen av det fra 2003 og frem til i 

dag. Deretter vil jeg ta for meg begrepet forskningsformidling. Her vil jeg se på lovmessige 

rammene, trekke frem ulike forståelser av begrepet, se på ulike måter å legitimere utadrettet 

kommunikasjon og vise til hvordan begrepet forskningsformidling vil bli brukt i denne 

oppgaven.  

2.1 Hva er publiseringsindikatoren eller 

tellekantsystemet? 

Publiseringsindikatoren er et system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering i 

universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og helseforetak, og danner noe av 

grunnlaget for den resultatbaserte omfordelingen (RBO) i forskningsbudsjettene fra 

Kunnskapsdepartementet (Norsk publiseringsindikator, 2016b). Publiseringsindikatoren blir 

ofte kalt tellekantsystemet, en metafor for brettekanter på klærne. Systemet «har til mål å 

fremme god forskning og skape oversikt over og innblikk i forskningsaktivitetene» (Norsk 

publiseringsindikator, 2016a). Kort fortalt betyr dette at Kunnskapsdepartementet fordeler 

penger til universitetet, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak basert på blant annet 

hvor mange vitenskapelige artikler som blir publisert i fagfellevurderte tidsskrifter. Det er Det 

nasjonale publiseringsutvalget (NPI) som har ansvar for den faglige forvaltningen av 

publiseringsindikatoren, og de rapporterer til Universitets- og høgskolerådet (UHR) (Norsk 

publiseringsindikator, 2016a).  

2.1.1 Hvordan fungerer tellekantsystemet? 

Tellekantsystemet gir publiseringspoeng til vitenskapelige publikasjoner når de oppfyller 

følgende kriterier: De må 

1. presentere [ny] innsikt 

2. være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning 
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3. være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan 

ha interesse av den 

4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for 

fagfellevurdering. (Norsk publiseringsindikator, 2016b) 

Når det gjelder publiseringskanaler (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted), er de delt inn i to 

nivåer (Norsk publiseringsindikator, 2016b). Nivå 1 er «er i utgangspunktet alt som kan 

inkluderes ut fra den definisjonen på en vitenskapelig publikasjon som er angitt over». Nivå 2 

er hovedsakelig begrenset til kanaler som «oppfattes som de mest ledende i brede 

fagsammenhenger og utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere» 

(Norsk publiseringsindikator, 2016b). Samtlige nivå 2-artikler innen et fag skal til sammen 

utgjøre om lag en femtedel av fagets vitenskapelige publikasjoner. (Norsk 

publiseringsindikator, 2016b). 

Generelt sett kan man si at nivå 2-publiseringer gir flere poeng enn nivå 1, og gjelder 

«de kanalene som utgir de mest betydelige publikasjonene innen fagfeltet» (Norsk 

publiseringsindikator, 2016b). Inndelingen i nivå 1 og 2 gjøres årlig, og ansvaret for den 

endelige godkjenningen ligger hos Det nasjonale publiseringsutvalget (Norsk 

publiseringsindikator, 2016b).  

 Vektingen av tellekanter tar utgangspunkt i tabell 1 nedenfor, men poengene kan 

justeres avhengig av ulike faktorer, som antall medforfattere etc. (Norsk 

publiseringsindikator, 2016b):  

Publikasjonsform Nivå 1 Nivå 2  

Monografi 5 8 

Artikkel i periodika og serier 1 3 

Artikkel i antologi 0,7 1 

Tabell 1 

Alle vitenskapelige publikasjoner registreres i databasen CRIStin (Current Research 

Information System In Norway) som er «et felles system for registrering og rapportering av 

forskningsaktiviteter for institusjoner i instituttsektoren, helseforetakene og UH-sektoren» 

(Norsk publiseringsindikator, 2016c) 

De samlede bevilgningene fra Kunnskapsdepartementet til universitets- og 

høyskolesektoren for 2017 er ifølge forslaget til statsbudsjett ca. 34,3 mrd. NOK 
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(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 170). Av disse utgjør rammen for publiseringsindikatoren 

550 mill. NOK (s. 175). Det tilsvarer rundt 1,6 prosent. Til sammenlikning utgjør tildelte 

midler basert på antall studiepoeng ca. 6,8 mrd. NOK (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 

174), som tilsvarer 19,8 prosent. Publiseringspoengene bidrar altså kun til en liten del av de 

samlede midlene universiteter og høyskoler blir tildelt over statsbudsjettet. 

2.1.2 Historisk redegjørelse – Utdrag fra utviklingen av 

tellekantsystemet 

 I 2003 fikk UHR i oppdrag av det daværende Utdannings- og forskningsdepartementet 

(UFD) «å koordinere arbeidet med å utvikle et system for rapportering av data for 

vitenskapelig publisering basert på bruk av bibliografiske data og autoritetsregistre» 

(Universitets- og Høyskolerådet [UHR], 2004, s. 8). Dette arbeidet skulle er erstatte de 

daværende fordelingskriteriene, og gi «en mer resultatorientert finansiering av forskning» 

(UHR, 2004, s. 8). UHR (2004) la frem sluttrapporten i 2004, og det nye systemet ble innført i 

2006 (Norsk publiseringsindikator, 2016b). Tellekantsystemet omfattet opprinnelig kun UH-

sektoren (universitet og høyskole), men i 2011 ble instituttsektor og helseforetak også 

inkludert (Norsk publiseringsindikator, 2016b). 

I tillegg til å utvikle et system for registrering av vitenskapspublisering, fikk UHR i 

2004 på oppdrag av UFD å utvikle et system for registrering av forskningsformidling. Mellom 

2004 og 2006 utarbeidet UHR to rapporter. Disse het Sammen om kunnskap I – Nytt system 

for dokumentasjon av formidling (UHR, 2005) og Sammen om kunnskap II – 

Operasjonalisering av indikatorer for formidling (UHR, 2006). Hensikten var først å 

avgrense formidlingsbegrepet og foreslå indikatorer for formidlingsaktivitet ved universiteter 

og høyskoler (UHR, 2005, s. 3), og deretter «operasjonalisere indikatorene som skal fange 

opp sentrale deler av formidlingsaktiviteten ved universiteter og høgskoler» (UHR, 2006, s. 

2). UHR (2005) konkluderte i Sammen om kunnskap II med følgende: 

Formidlingsvirksomheten i universiteter og høgskoler er svært mangeartet og i sin natur 

innvevd i forsknings- og utviklingsarbeid og undervisning. Det er derfor en stor utfordring å 

finne indikatorer som både dekker de vesentlige bidragene, som er enkelt operasjonaliserbare 

og tydelig avgrenset og som samtidig har et kvalitativt godt datagrunnlag som kan etterprøves 

på en enkelt måte. 
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Utvalget mener at vi gjennom utredningsarbeidet har sannsynliggjort at det fremlagte 

indikatorsettet er akseptabelt ut fra disse kravene. Det er imidlertid ikke mulig å etablere et 

system for resultatbasert finansiering av formidlingsoppgaven uten et visst merarbeid knyttet 

til registrering og kvalitetskontroll. (s. 31) 

På grunnlag av dette anbefalte de Kunnskapsdepartementet å gå videre med simuleringer av 

systemet for å kunne si noe om den «fordelende effekten av indikatorsettet» (UHR, 2006, s. 

31). Likevel var de klare på at det fra 2007 skulle være mulig å «implementere en 

formidlingsmodul […] der registreringer i 2007 gir uttelling i 2009-budsjettet» (UHR, 2006, 

s. 32). 

I en stortingsmelding i 2007 foreslår Kunnskapsdepartementet (2007) å vente med å 

innføre en formidlingskomponent i finansieringssystemet. Formidlingskomponenten ble 

imidlertid aldri innført, og Kunnskapsdepartementet (2013) skriver i tilstandsrapporten for 

høyere utdanning i 2013 at det «blant annet [er] grunnet store problemer med å måle og finne 

treffsikre indikatorer for formidlingsresultater og store administrative kostnader knyttet til en 

slik komponent» (s. 181). 

I 2014 la Dansk Center for Forskningsanalyse (DCF) ved Aarhus universitet frem en 

evalueringsrapport (UHR, 2014) av tellekantsystemet på oppdrag fra UHR. Hensikten var å 

«undersøke om formålet med publiseringsindikatoren er innfridd: Har indikatoren stimulert til 

mer forskning, og forskning av høyere kvalitet?» (UHR, 2013, s. 3). Konklusjonene i 

rapporten omfatter mange aspekter, og jeg vil her fremheve de som kan være relevante for 

denne oppgavens problemstilling. Det har vært en økning i publiseringsomfanget, men det har 

ikke vært en endring i kvaliteten av forskningen (med kvalitet mener man her 

gjennomslagskraft, altså hvor mye publikasjonene er sitert) (UHR, 2014, s. 90). Det har 

skjedd en viss forskyvning vekk fra norsk som publiseringsspråk for humaniora og 

samfunnsvitenskap (UHR, 2014, s. 90). Mange ønsker tre publiseringsnivåer (mot dagens to 

nivåer), og noen mener at det tredje nivået bør være et slags nivå null som premierer 

publikasjoner som vanligvis ikke er tellende. (UHR, 2014, s. 91). Dette innbefatter lærebøker, 

rapporter og ulike publikasjoner i grenselandet mellom forskning og formidling. Det ser ut til 

at tellekantsystemet ikke er fagfeltnøytralt, og at det bidrar til en skjevhet i fordelingen av 

midler til de ulike fagfeltene. (UHR, 2014, s. 91). Avslutningsvis påpeker DCF at 

tellekantsystemets tverrgående karakter – det at det spenner seg over et bredt spekter av 

forskningsinstitusjoner – gjør det både vanskelig å evaluere, men også mer utsatt for kritikk 
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fra flere sider (UHR, 2014, s. 98). I rapporten nevnes også spørsmålet om hvilken betydning 

tellekantsystemet har hatt for forskningsformidling (UHR, 2014, s. 84 – 85). Her skriver de at 

det har pågått en debatt om dette siden innføringen av systemet, men at studier av saken viser 

motstridende resultater, og at man derfor ikke kan trekke noen klare konklusjoner. De påpeker 

for øvrig at dette spørsmålet faller utenfor evalueringens oppdrag, og at de derfor ikke har 

behandlet det dyptgående. På grunnlag av evalueringsrapporten gjorde UHR endringer som 

skulle skape en mer fagnøytral ordning, siden indikatoren «ikke balanserer godt nok mellom 

fagområdene som mål på vitenskapelig produktivitet» (Forskerforbundet, 2015).  

I 2016 gjorde NIFU (2016), på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, en utredning av 

en «mulig indikator for fagfellevurdert formidling som kan inngå i finansieringssystemet for 

universiteter og høgskoler» (s. 9). Konklusjonen var at begrepet fagfellevurdert formidling 

ikke gjenspeilet «noen viktig eller virkelig aktivitet ved lærestedene» (s. 20). De anbefalte 

også å ikke bruke begrepet fagfellevurdering om annet enn «uavhengig ekspertvurdering 

basert på vitenskapelige kvalitetskriterier i forbindelse med vitenskapelig publisering, 

tildeling av forskningsmidler, ansettelse av forskere og evaluering av forskning. Noe annet 

ville være i strid med internasjonal praksis» (s. 13). 

2.2 Forskningsformidling 

Forskningsformidling har røtter tilbake til opplysningstiden på 1700-tallet, og begrunnes i 

prinsippet om folkeopplysning, skriver Kalleberg (2004, s. 93) i Forskningsformidling, 

knippeinstitusjoner og norsk som fagspråk. Hensikten, mener han, er å etablere 

kommunikasjon mellom spesialister innenfor et fagfelt og lekfolk som står utenfor det 

aktuelle fagfeltet. Kalleberg (2004) tar utgangspunkt i opplysningstanken når han avgrenser 

forskningsformidling til følgende:  

Med forskningsformidling menes at forskere formidler vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og 

holdninger ut av et spesialisert forskningsfelt til personer utenfor feltet, samt deltar i samfunnsdebatten 

med forskningsbasert argumentasjon. (s. 87) 

Kunnskapen som utvikles på de høyere utdanningsinstitusjonene skal altså formidles fra en 

begrenset krets, «de få», til allmennheten, og gå i dialog med denne. Definisjonen ovenfor er 

opprinnelig hentet fra Universitetet i Oslos vedtak om ny formidlingspolitikk i år 2000, men 

Kalleberg (2004, s. 87) slutter seg til den.  
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 Det viser seg imidlertid at forskningsformidling er et flertydig begrep som kan 

omfatte mange ulike aktiviteter (Kalleberg, 2004, s. 86). At det handler om å formidle 

forskning, går frem av begrepet selv. Men hva innebærer det, og hvordan knyttes det til 

forskning ved høyere utdanningsinstitusjoner? La oss først se på hva det juridiske grunnlaget 

for folkeopplysning er, og hva som kan sies være kjerneoppgavene til universiteter og 

høyskoler, før vi ser på ulike forståelser av forskningsformidling. 

2.2.1 Lovmessige rammer 

Folkeopplysningstanken er nedfelt i Grunnlovens paragraf § 100 1. ledd om ytringsfrihet: 

«Ytringsfrihet bør finne sted.». I tillegg, i 6. ledd, slår den fast at «[d]et påligger statens 

myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale». Det er altså 

statens oppgave å legge til rette for en opplyst offentlighet, og universiteter og høyskoler som 

en (ofte) statlig kunnskapsforvalter må kunne sies å være underlagt et slikt krav.  

Universitetene og høyskolene er underlagt universitets- og høyskoleloven (2005) som 

regulerer driften og virksomheten i universitets- og høyskolesektoren. Her slås det fast at 

hovedformålene (§ 1-1) er å forske, undervise og formidle: 

Denne lov har som formål å legge til rette for at universiteter og høyskoler 

a) tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå. 

b) utfører forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. 

c) formidler kunnskap om virksomheten og utbrer forståelse for prinsippet om faglig frihet og 

anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i undervisningen av 

studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv. 

(universitets- og høyskoleloven, 2005) 

Videre utdypes formålet om formidling i § 1-3: 

d) bidra til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. 

e) bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk 

utviklingsarbeid. 

f) legge til rette for at institusjonens ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. 

I kommentarene til universitets- og høyskoleloven (Bernt, 2015, note 25) forklares det i § 1-3 

d at utdanningsinstitusjonene sitter på samfunnsmessige ressurser som kan bidra til økt innsikt 

og produktivitet, og de har en plikt til å formidle disse innsiktene til samfunnet. Når det 

gjelder § 1-3 e, står det videre at det er «ønskelig at resultater av forskning og faglig 
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utviklingsarbeid som har et kommersielt potensial, blir formidlet til bedrifter som kan utnytte 

dem på denne måten» (note 26). Det påpekes at overføring av slik kunnskap kan bidra til å 

skape nye arbeidsplasser og styrke norsk kunnskapsindustri. I kommentarene til § 1-3 f (note 

27) går det frem at deltakelse i samfunnsdebatten er en viktig samfunnsverdi, og hverken 

ansatte eller studenter kan hindres fra å delta. Det pekes også på at institusjonene må ha en 

strategi for å «oppmuntre og legge til rette for slik deltakelse» (note, 27), «og ved å trekke inn 

og tillegge mer omfattende utadrettet virksomhet av denne typen meritterende virkning ved 

stillings- og avlønningsbedømmelser» (note 27).  

Skal vi tro Bernt er man altså i universitets- og høyskoleloven opptatt av at 

forskningen skal bidra med noe som fører samfunnet fremover, som har en nytteverdi. Det 

refereres altså til kunnskapens nytte for samfunnet.  

2.2.2 Ulike forståelser av begrepet forskningsformidling 

Ragnvald Kalleberg (2004, s. 86) mener at det finnes fem forskjellige forståelser av begrepet 

forskningsformidling. Den første er formidling fra forsker til forsker gjennom publisering i 

forskningstidsskrifter. Den andre er fra forsker til student, som innebærer blant annet 

undervisning. Den tredje er det han kaller ekspertvirksomhet. Dette kan for eksempel være 

formidlingen mellom leger og pasienter eller samfunnsvitere som gir råd til politikere. Den 

fjerde går ut på synliggjøring og PR-virksomhet, som for eksempel markedsføring av et 

universitet. Den femte betydningen er forskningsformidling som folkeopplysning eller 

popularisering av forskning til allmennheten, samt faglig deltakelse i samfunnsdebatten. Disse 

fem forståelsene er ikke definisjoner, men ulike oppfatninger folk har av hva 

forskningsformidling er.  

 At det eksisterer en slik språklig uklarhet, henger ifølge Kalleberg sammen med at 

universiteter og høyskoler er «kompliserte knippeinstitusjoner» (Kalleberg, 2004, s. 87). Med 

dette mener han at institusjonene er satt sammen av ulike faglige virksomheter. Kalleberg 

(2004, s. 87 – 88; 2000, s. 230 – 231) identifiserer fem faglige virksomheter som den 

vitenskapelige ansatte utfører: 1) forsking og opplæring av nye forskere, 2) undervisning av 

studenter, 3) formidling av forskning til allmennheten, 4) kunnskapsformidling til brukere og 

5) forvaltning av institusjonen.  
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Som vi ser kan forskningsformidling være all formidlingsvirksomhet som skjer på 

universiteter og høyskoler. Spørsmålet blir da: Hvordan skal vi forstå og avgrense den 

lovpålagte formidlingsvirksomheten? La oss se litt på hvordan man kan legitimere denne 

utadrettede virksomheten, og hvordan den har blitt forstått historiske sett i neste delkapittel. 

2.2.3 Hvordan legitimerer man utadrettet kommunikasjon på 

universiteter og høyskoler 

Ifølge Løvhaug (2011, s 370) finnes det tre argumenter for å legitimere verdien av utadrettet 

kommunikasjon. Det første er opplysningstanken, som handler om å opplyse borgerne slik at 

de skal være i stand til å forstå verden rund seg og ta stilling til samfunnsprosesser. 

Kunnskapen skal «danne myndige samfunnsmedlemmer» (Løvhaug, 2011, s. 370) og hjelpe 

dem til å delta i det offentlige liv og forholde seg til saker som angår dem. Utgangspunktet for 

dette synet finner vi i den klassiske formuleringen til Kant fra 1783 (i Kalleberg, 2005): 

Opplysning er menneskets utgang av dets selvforskyldte umyndighet. Umyndighet er mangelen på evne 

til å betjene seg av sin forstand uten en annens ledelse. Selvforskyldt er denne umyndighet når årsaken 

til den ikke ligger i forstandens mangler […]. (s. 98, fotnote 4) 

Det andre argumentet for legitimering er nytteargumentet (Løvhaug, 2011, s 370). Det 

handler om at kunnskap skal stilles til rådighet for ulike grupper i samfunnet for å sikre god 

økonomisk, teknologisk og samfunnsmessig utvikling. Dette perspektivet bunner også i 

opplysningstanken og forestillingen om samfunnsmessige fremskritt. Som vi kan se, 

sammenfaller opplysningstanken og nytteargumentet i Løvhaugs beskrivelse med 

formålsparagrafen i universitets- og høyskoleloven beskrevet over i kap. 2.2.1. 

Det tredje argumentet, synliggjøring (Løvhaug, 2011, s. 370), handler om å gjøre 

forskningsaktiviteten synlig i offentligheten og overfor bevilgende myndigheter for at 

institusjonen skal kunne trekke til seg studenter og dermed bidra positivt til institusjonens 

økonomi. Her bruker man ofte ord som blant annet profilering og merkevarebygging. Dette 

begrepet er ikke knyttet til å formidle vitenskap på samme måte som de to andre begrepene, 

men er heller et strategisk grep for å fremstå som viktig (Løvhaug, 2011, s. 370). Disse tre 

argumentene er ifølge Løvhaug (2011, s. 371) ikke gjensidig utelukkende og eksisterer side 

om side. Likevel har det i debattene fra rundt år 2000 og fremover vært en dragkamp mellom 

forståelsene, hvor nytteargumentet og synliggjøring, som vi skal se i neste avsnitt, har blitt 

dominerende (Løvhaug, 2011, s. 371).  



13 
 

Både begrepet som brukes om forskningsinstitusjonenes utadrettede kommunikasjon, 

og forståelsen av det har endret seg over tid. I etterkrigstiden sto opplysningstanken sterkt og 

universitetets oppgaver ble nedfelt ved lov i 1955 (Løvhaug, 2011, s. 374). Formidling var 

riktignok ikke sett på som likeverdig til forskning og utdanning, men universitetet skulle 

arbeide (så langt det var forenelig med de andre oppgavene) med å «gjøre vitenskapens 

resultater kjent for almenheten» (Løvhaug, 2011, s. 373). Her ble det påpekt at allmennheten 

hadde et berettiget krav på å bli orientert om virksomheten ved universitetet (Løvhaug, 2011, 

s. 373). Begrepet «opplysning» stod sterkt, og det eksisterte en forestilling om «universitetet 

som nasjonens overlærer». Under de store omveltningene i medielandskapet i 1970-årene 

mistet universitetet sin status som overlærer, og enveiskommunikasjon måtte skiftes ut med 

dialog (Løvhaug, 2011, s. 388). Begrepet folkeopplysning endret seg etterhvert til 

forskningsformidling (Løvhaug, 2011, s. 389), og i 1989 ble formidlingsvirksomhet likestilt 

med forskning og undervisning gjennom endring av formålsparagrafen i den nye 

universitetsloven (Løvhaug, 2011, s. 427). Samtidig skjedde det en politisk dreining fra å 

forstå universitetets utadrettede virksomhet som allmenndannende opplysningsarbeid, til at 

kunnskapen skulle ha nytteverdi som politisk verktøy (Løvhaug, 2011, s. 389). I den siste 

universitets- og høyskoleloven av 2005 er formidling definert både som allmennrettet (jf. 

opplysningstanken) og som brukerrettet (jf. nytteargumentet) (Løvhaug, 2011, s. 389). Fra 

1990-årene og fremover har også spørsmålet og synlighet og medieprofil blitt stadig viktigere 

(Løvhaug, 2011, s. 435). Ved Universitetet i Oslo ble det satset stort på omdømmebygging for 

blant annet å trekke til seg studenter, og på 2000-tallet var merkevarebygging «blitt en av 

universitetets tyngste satsinger for den utadrettede virksomheten» (Løvhaug, 2011, s. 435). 

Forståelsen av hva forskningsformidling innebærer har i stor grad forandret seg siden 

1970-tallet, og i dag konkurrerer opplysningstanken med nytteargumentet og synliggjøring i 

forsøket på å legitimere den utadrettede virksomheten.  

2.2.4 Bruken av begrepet forskningsformidling i oppgaven 

I utvelgelse av materiale og analyse av tekstene har jeg tatt utgangspunkt i Kallebergs 

avgrensning av forskningsformidling (se kap. 2.2). Kalleberg skriver for det første at 

formidlingen skal foregå til «personer utenfor feltet». Dette kan inkludere både forskere på 

andre fagfelt, studenter, politikere, næringsliv og borgere generelt. Formidling av forskning til 

forskere og studenter dekkes av de to andre formålsparagrafene i universitets- og 
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høyskolesektoren. Derfor har jeg ikke regnet med disse formidlingsvirksomhetene. 

Synliggjøring i form av markedsføring handler ikke direkte om formidling av kunnskap, men 

er heller et strategisk grep for å skaffe oppmerksomhet. Dermed sitter vi igjen med formidling 

til brukere (ekspertvirksomhet) og formidling til allmennheten. Som vi så i kapittel 2.2.3 

sammenfaller disse to virksomhetene (folkeopplysning og nyttevirksomhet) med universitets- 

og høyskoleloven, og regnes dermed inn som formidling til «personer utenfor feltet» i denne 

masteroppgaven. Skriving av lærebøker kan sies å falle et sted mellom undervisning og 

formidling, og er derfor også inkludert som formidlingsvirksomhet. For det andre skriver 

Kalleberg at forskningsformidling gjelder også forskere som «deltar i samfunnsdebatten med 

forskningsbasert argumentasjon». Derfor er denne virksomheten også inkludert i utvelgelse 

og analyse av materialet.  

Det har forøvrig blitt tatt til orde for å gå vekk fra begrepet forskningsformidling. Ole 

Petter Ottersen (2016), rektor ved UiO, mener at kunnskapsutveksling er et mer passende 

begrep, fordi det er «et ord som tydeligere erkjenner at enhver samtale og debatt er tuftet på 

symmetri og toveis kommunikasjon» (s. 369). Audun Farbrot (i Wig & Svensen, 2016, s. 

199), fagsjef for forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI, mener at vi bør benytte 

begrepet forskningskommunikasjon fordi det «vil utfordre institusjonene til å tenke nytt om 

hvordan de formidler» (s. 199). Tankene til Ottersen og Farbrot ser ut til å være at formidling 

ikke innebærer dialog, men heller peker tilbake på universitetet som «overlæreren» (jr. kap. 

2.2.3). Det samme mente man for øvrig om begrepet opplysningsarbeid og folkeopplysning på 

1970-tallet da man begynte å ta i bruk ordet forskningsformidling. Jeg vil hevde at formidling 

også innebærer kommunikasjon. Ordet formidle betyr "å være mellommann for", og i denne 

sammenhengen kan det vise til forskeren som en brobygger mellom det som skal forstås 

(forskning) og de som skal forstå det (lekfolk). Her kan vi se forbindelsen til begrepet 

kommunisere som betyr å meddele eller å gjøre felles (Caprona, 2013, s. 785). Forskeren gjør 

kunnskapen felles ved å bygge en bro mellom vitenskap og lekfolk. Jeg velger derfor å 

benytte meg av begrepet forskningsformidling i oppgaven. I tillegg er dette et veletablert 

begrep som er godt brukt i dag. 
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3 Materiale 

I dette kapittelet skal vi se på hva slags datamateriale jeg har tatt for meg, hvorfor jeg har 

valgt det og hvordan jeg har samlet det inn. 

3.1 Utvalg og innsamling av materiale 

Debatten rundt forskningsformidling og tellekanter har foregått i flere ulike foraer siden 

tellekantsystemet først ble introdusert i 2004. Det ha blitt skrevet kronikker, innlegg og 

artikler i aviser og tidsskrifter, i tillegg til at det har vært flere debatter på ulike kulturelle 

arenaer. For å få et bredt bilde av debatten har jeg valgt å ta utgangspunkt i skriftlige 

debattinnlegg i aviser og tidsskrifter som kronikker og kommentarer, samt avisartikler. Dette 

materiale egner seg godt til en toposanalyse, og det er lett tilgjengelig fordi det kan søkes opp 

gjennom nyhetsdatabasen Atekst. I tillegg valgte jeg ut 3 tekster fra Erik Bjerck Hagen og 

Anders Johansens (2006) Hva skal vi med vitenskap?, en bok med kritiske debattinnlegg som 

har vært sentrale i debatten rundt tellekanter4. Nedenfor skal vi se hvordan jeg har brukt 

Atekst til å finne relevante tekster til analysen. 

3.1.1 Utvikling av søkestrengen til Atekst 

Når man søker i Atekst, kan man føye til kodeord «mellom søkeordene for å inkludere eller 

utelukke noe fra søket». Her er en kort forklaring basert på brukermanualen til Retriever 

(2016): 

AND Gjør at søkemotoren viser treff for begge ordene. Eksempel: publiseringsindikator AND 

forskningsformidling. 

OR Gjør at søkemotoren viser treff for minst ett av ordene. Eksempel: publiseringsindikator OR 

tellekantsystemet. 

() Parentes gjør at søkemotoren ser på innholdet i parentesen som en gruppe. Eksempel: 

(publiseringsindikator OR tellekantsystemet). 

* Stjerne gjør at søkemotoren fanger opp ulike varianter av ordet. Eksempel: tellekant* kan gi entall/ 

flertall (tellekant/tellekanter), men også ulike endinger (tellekantordningen/tellekantsystemet). 

" " Anførselstegn gjør at søkemotoren behandler innholdet som en tekststreng, og gir treff som inneholder 

den eksakte ordkombinasjonen. Eksempel: "Under tellekanten:". 

 

                                                 
4 Se fotnote 216 (i Løvhaug, 2011, s. 510). 
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For å finne relevante kronikker, debattinnlegg og avisartikler i Atekst måtte jeg konstruere en 

søkestreng som ville fange opp ulike varianter av ord som brukes i debatten. Insentivsystemet 

blir omtalt som både tellekantsystemet og publiseringsindikatoren. I tillegg snakker man 

gjerne om publiseringspoeng. Av disse ordene laget jeg en gruppe som skulle plukke opp 

ulike varianter av ordene:  

(tellekant* OR publiseringsindikator* OR publiseringspoeng*) 

Deretter laget jeg en ny gruppe av ord som skulle fange opp ulike måter å snakke om 

forskningsformidling på:  

(forskningsformidling* OR forskningskommunikasjon OR populærvitenskap* OR 

formidl* OR popularise* OR kommuni*) 

De tre første ordene brukes relativt ofte om formidling av forskning. De tre siste ordene skulle 

plukke opp treff hvor man snakket mer indirekte om formidling av forskning, for eksempel 

«popularisering av forskning». I tillegg til disse to gruppene laget jeg en tredje variabel, en 

tekststreng:  

 "Under tellekanten:" 

Forskning.no har en artikkelserie kalt Under tellekanten5, hvor de intervjuer forskere om ulike 

temaer. I hvert eneste intervju stiller de spørsmålet «Finnes det noe positivt å si om 

tellekantsystemet?». Dette er i for seg interessant, men svarene varierer veldig, og det er ikke 

et klart innlegg i tellekant- og forskningsformidlingsdebatten. Derfor har jeg valgt å utelate 

alle artikler som inneholder "Under tellekanten:". Satt sammen så den endelige søkestrengen 

slik ut:  

(tellekant* OR publiseringsindikator* OR publiseringspoeng*) AND 

(forskningsformidling* OR forskningskommunikasjon OR populærvitenskap* OR 

formidl* OR popularise* OR kommuni*) ANDNOT "Under tellekanten:" 

Her får jeg da søketreff som må inneholde minst ett av ordene i både gruppe 1 og 2, mens 

treff som inneholder tekststrengen "Under tellekanten:" utelates. 

                                                 
5 Se for eksempel: Pentz. B. (2016, 26. august). – Vi spiser mat, ikke kalorier. Forskning.no. Hentet den 13.11.16 

fra http://forskning.no/om-forskning/2016/08/vi-spiser-mat-ikke-kalorier 
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Søket gav 672 treff per 02.10.16, og jeg søkte i følgende kilder i Atekst: Norsk papir, 

norsk web, norsk web - lukket, norsk web – offentlig. Dette begrenset søket til treff i alle 

norske kilder på papir og på web. 

Når det gjelder andre søkeord jeg kunne ha valgt å ta med, kan jeg nevne ulike 

versjoner av ordet insentiv (for eksempel insentiver og insentivsystem). Grunnen til at jeg 

utelot dette søkeordet er at det er for generelt. Ved å føye til insentiv* til den første 

søkegruppen, gikk jeg fra 672 treff til 3418 treff. Her var risikoen stor for at jeg ville få med 

mange irrelevante tekster, i tillegg til at materialomfanget ville blitt for stort for denne 

oppgaven, og derfor utelot jeg det søkeordet.  

3.1.2 Utvelgelse av relevante tekster fra treffene i søket 

Søket inneholdt kronikker, debattinnlegg, intervjuer og forskjellige typer avisartikler. For å 

begrense mengden datamateriale valgte jeg ut kronikker, debattinnlegg og intervjuer som i 

mer eller mindre grad gikk inn på debatten rundt tellekanter og forskningsformidling. Ved å 

velge kronikker og debattinnlegg fikk jeg direkte meningsytringer fra aktører i debatten. 

Avisartikler ble valgt bort fordi de kan sees på som sekundærkilder, da de er skrevet av andre 

enn debattantene selv. Likevel valgte jeg å ta med mer omfattende intervjuer. Disse er for så 

vidt skrevet av en journalist, men debattantene kommer likevel til en viss grad til orde. 

Dermed satt jeg igjen med 99 tekster. Disse la jeg inn i en matrise (se vedlegg Matrise med 

utvalgte tekster fra Atekst i kap. 14) som er sortert etter dato. 

Dette utvalget var større enn det som var hensiktsmessig å bruke innenfor rammene av 

denne oppgaven, og dermed spisset jeg kriteriene. Jeg laget følgende tre kategorier:  

1. Tekster som primært tematiserer forholdet mellom tellekantsystemet og 

forskningsformidling (kodet med grønn farge i vedlegg Matrise med utvalgte tekster 

fra Atekst i kap. 14). 

2. Tekster som snakker om tellekantsystemet og forskningsformidling, men hvor teksten 

tematiserer noe annet (kodet med gul farge i vedlegg Matrise med utvalgte tekster fra 

Atekst i kap. 14). 

3. Tekster hvor tellekantsystemet og forskningsformidling kun nevnes kort. (kodet med 

rød farge i vedlegg Matrise med utvalgte tekster fra Atekst i kap. 14). 
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Dette ga meg et tekstkorpus på 40 tekster som primært tematiserer forholdet mellom 

tellekantsystemet og forskningsformidling. Når jeg også regnet med de utvalgte tekstene fra 

Hagen og Johansens (2006) bok, satt jeg til slutt igjen med 42 tekster.  

Av disse tekstene valgte jeg ut to hovedtekster til toposanalysen. En som var tydelig 

mot tellekantsystemet (Anders Johansens (2006) debattinnlegg Hva er vitenskap godt for?), 

og en som var tydelig for (Svein Kyvik og Gunnar Sivertsens (Kyvik & Sivertsen, 2013) 

debattinnlegg Økende forskningsformidling). Anders Johansen har vært en fremtredende 

skikkelse i debatten rundt tellekanter og forskningsformidling, som motstander av 

tellekantsystemet i hele dets eksistens. Gunnar Sivertsen på sin side, var arkitekten bak 

publiseringsindikatoren eller tellekantsystemet, og må dermed naturlig ses som en forkjemper 

for systemet slik det foreligger. Ettersom de begge er sentrale aktører på feltet, gjorde jeg 

utvalget av relevante tekster på bakgrunn av avsenderne og deres posisjon i debatten. Selv om 

Kyvik er medforfatter i det ene debattinnlegget, har jeg sett bort fra han i utvalgskriteriene 

beskrevet ovenfor, fordi det er Sivertsen som aktør som er interessant i sammenhengen. 
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4 Teori 

Målet med oppgaven er å vurdere i hvilken grad debatten rundt tellekanter har gitt plass for 

nyanserte oppfatninger om forskningsformidling. Tekstene jeg skal analysere er 

argumenterende tekster, hvor argumentene tar utgangspunkt i ulike oppfatninger forfatterne 

har av situasjonen og situasjonens kontekst. Ved å lete etter de bakenforliggende temaene og 

perspektivene som ligger til grunn for argumentasjonen i tekstene, kan vi komme frem til 

grunnleggende problemstillinger som er med på å forme debatten. Hvordan vi finner frem til 

disse ulike bakenforliggende perspektivene skal vi se nærmere på når vi nå går gjennom 

teorien om topikken. 

4.1 Topikken 

Topikken er «læren om hvordan man finner og konstruerer argumenter» (Kjeldsen, 2009, s. 

38). Den brukes til å tematisere prosessen hvor mulige perspektiver og argumenter overveies 

(Gabrielsen, 2009, s. 143). I topikken bruker man metaforen topos (gr: sted, flertall: topoi) for 

å betegne de stedene man kan finne synpunkter og poenger (Andersen, 1995, s. 154). Vi tar 

utgangspunkt i våre egne erfaringer og vår egen virkelighetsforståelse når vi søker etter topoi 

(Grue, 2015, s. 69). Denne «tause kunnskapen» kalles i retorikken for doxa (Grue, 2015, s. 

68), og skiller seg fra vitenskapens sannhetsbegrep, episteme (Rosengren, 2011, s. 159).  

Jonas Gabrielsen (2008, s. 9 – 10) skriver i boken Topik – Ekskursioner i retorikkens 

toposlære at topikken er en viktig del av både den antikke og moderne retorikken, men den er 

på ingen måte en klar og enhetlig lære. De mange greske og romerske kildene tillegger 

topikken forskjellige mål:  

Mens topik for eksempel i én sammenhæng fremstilles som en lære beregnet til at udfinde stoff, 

fremstilles den i en anden sammenhæng som en argumentationslære. Og mens topikken visse steder 

fremstilles som en kreativ og dynamisk disciplin, der kan hjælpe retoren til at opdage nye vinkler og 

pointer i en sag, fremstilles den andre steder som en konserverende og statisk disciplin, der hjælper 

retoren til at genbruge andre retorers vinkler og pointer. (Gabrielsen, 2008, s. 10) 

Som vi kan se i sitatet ovenfor kan topikken brukes til å generere stoff, men også sees på som 

en argumentasjonslære. I tillegg kan den sees på som skapende og dynamisk, men også som 
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konserverende og statisk. Hvordan dette er tilfelle, skal vi se på når vi nå går gjennom ulike 

teoretikeres syn på topikken. 

4.1.1 Aristoteles 

En av de grunnleggende kildene til læren om topos er Aristoteles. Ifølge Gabrielsen (2008, s. 

89) er det ikke enkelt å forstå Aristoteles’ syn på og forståelse av topikken. Aristoteles' 

redegjørelse for topikken består i liten grad av definisjoner, og i stor grad av lange lister over 

topos som var aktuelle i det tidsrommet Aristoteles levde (Gabrielsen, 2008, s. 87). 

Gabrielsen (2008, s. 120) mener likevel at man ut fra listene kan lese Aristoteles’ topiske 

metodologi. Han viser til en dobbelthet ved Aristoteles’ topikkforståelse som peker mot to 

typer topos: Den spesifikke og den generelle (Gabrielsen, 2008, s. 87). Den spesifikke handler 

om å finne kjensgjerninger for å belyse og bevise en sak (Gabrielsen, 2009, s. 152 – 153). 

Den generelle handler om å finne prinsipper som kan bindes sammen med kjensgjerninger til 

et argument (Gabrielsen, 2009, s. 153). Prinsippene er ikke nødvendigvis allmenngyldige, 

men de må kunne aksepteres i en gitt kultur og til en gitt tid, og kunne gjelde for enhver sak 

(Gabrielsen, 2009, 154 – 155). Retoren bruker spesifikke topoi til å avgjøre hva som skal 

være sakens essens (Gabrielsen, 2008, s. 119). De generelle topoi hjelper retoren med å velge 

det slutningsprinsipp som transformerer de utvalgte fakta til konklusjoner (Gabrielsen, 2008, 

s. 119).  

4.1.2 Jonas Gabrielsen 

Gabrielsen (2008, s. 10) sier at topikken som lære ikke kan fanges opp av en overordnet 

forståelsesramme. Han har derfor delt den opp i fire forståelsesrammer, som han mener fanger 

opp de ulike nyansene i lærene om topos (Gabrielsen, 2008, s. 20) Disse er heuristisk, 

kollektiv, inferensiell og kognitiv topos. Den heuristiske forståelsen handler om å finne stoff 

og argumenter til en gitt sak (Gabrielsen, 2008, s. 23), og svarer til Aristoteles’ spesifikke 

topoi (Gabrielsen, 2008, s. 88). Den kollektive handler om å gjenbruke tidligere sakers stoff, 

faste vendinger, argumenter etc., og refereres gjerne til med det latinske begrepet loci 

communes6 (fellessteder) (Gabrielsen, 2008, s. 37). Den inferensielle forståelsesrammen 

handler om å finne mulige vinker og perspektiver på en sak, for så å bruke dem til å utvikle 

                                                 
6 På latin bruker man locus/loci for sted/steder, og dette tilsvarer den greske termen topos/topoi (Andersen, 1995, 

s. 154). 
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konkrete argumenter (Gabrielsen, 2008, s. 46). Mens disse tre første forståelsesrammene 

fokuserer på topikkens enkeltelementer, fokuserer den kognitive topos på topikken som 

tankemønster – «å tenke i steder» (Gabrielsen, 2008, s. 68). I stedet for å tenke systematisk og 

linjert fra punkt til punkt, tenker man assosiativt, fra sted til sted (Gabrielsen, 2009, s. 147 – 

148). Denne assosiative tankegangen skal bidra til å generere ideer og sikrer oss at vi tar alt 

innenfor et gitt emne i betraktning (Gabrielsen, 2009, s. 148).  

4.1.3 Jens E. Kjeldsen 

Jens E. Kjeldsen (2009, s. 151 – 152) skiller på sin side mellom tre typer topoi. Den første er 

de strukturelle topoi, som han beskriver som «mentale kart, lister eller skjemaer som dirigerer 

en talers søken etter materiale og argumenter» (Kjeldsen, 2009, s. 151). Denne svarer stort 

sett til Gabrielsens heuristiske topos. Den andre er de formale topoi, som har å gjøre med 

argumentenes form og som viser seg «i form av tankemønstre som generelt anvendelige 

synspunkter eller argumenter» (Kjeldsen, 2009, s. 157). De formale topoi svarer til 

Aristoteles’ generelle topoi og Gabrielsens inferensielle topoi. Den tredje typen er de 

innholdsmessige topoi, og handler om «forskjellige former for faste utrykk, argumenter og 

tenkemåter (Kjeldsen, 2009, s. 152). Denne svarer til Gabrielsens kollektive topoi og det 

latinske loci communes. 

4.1.4 Øivind Andersen 

Øivind Andersen (1995, s. 154 – 157) deler opp topikken i to begrepspar: Felles og spesifikke 

topoi, og strukturelle topoi og innholdstopoi. Felles og spesifikke topoi er det samme som 

Aristoteles’ generelle og spesifikke topoi, som jeg har beskrevet over (Andersen, 1995, s. 154 

– 157). Strukturelle topoi handler om generelle synspunkter man kan ta utgangspunkt i for å 

finne stoff til saken sin (Andersen, 1995, s. 158). Andersen (1995, s. 158) skriver at dette er 

mer i tråd med Cicero og Quintillians forståelse av topikken. De innholdsmessige topoi er 

felles synspunkter, poenger, talemåter etc. som taleren kan ta i bruk, og betegnes her også 

som loci communes (Andersen, 1995, s. 159). 

4.1.5 Toposforståelsen som brukes i oppgaven 

Når et av målene med oppgaven er å finne oppfatninger om forskningsformidling, er det 

hensiktsmessig å ta utgangspunkt i en toposforståelse som handler om å finne stoff og 
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kjensgjerninger til en sak. Både Aristoteles, Gabrielsen, Kjeldsen og Andersen beskriver 

denne forståelsen, men jeg vil for enkelhetsskyld forholde meg til ett begrep. Derfor velger 

jeg å bruke Gabrielsens heuristiske topos som utgangspunkt, med en quintiliansk forståelse, 

når jeg leter etter topoi i tekstmaterialet. Med quintiliansk forståelse mener jeg et topossystem 

som ikke tar utgangspunkt i Aristoteles’ toposlister eller de tre klassiske talesjangrene7, men 

som heller tar utgangspunkt i allmenne begreper (Gabrielsen, 2008, s. 32).  

                                                 
7 Ifølge Aristoteles (i Andersen, 1995, s. 28 – 29) finnes det tre talesjangere: Rettstalen (forensisk retorikk) som 

tar for seg det som angår fortiden, den rådgivende talen (deliberativ retorikk) som tar for seg det som angår 

fremtiden, og oppvisningstalen (epideiktisk retorikk) som tar for seg det som angår nåtiden.  
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5 Metode 

I metodekapittelet skal vi se nærmere på hva slags metode jeg benytter meg av i oppgaven og 

hvorfor jeg har valgt den, samt hvordan toposanalysen og metode kan knyttes sammen. I 

tillegg skal vi se på metodiske kvalitetskriterier, altså hvorvidt studien er pålitelig, gyldig og 

generaliserbar. 

5.1 Valg av metode 

David Silverman (2011, s. 7) skriver i boken Interpreting Qualitative Data at metodene man 

velger, bør være tilpasset det man ønsker å finne ut av. For å finne ut av om debatten rundt 

tellekanter har gitt plass til nyanserte oppfatninger om forskningsformidling, må jeg ta 

utgangspunkt i faktiske meninger som har vært ytret i offentligheten. En kvantitativ tilgang 

kunne kanskje gitt statistikk på hvor mange meninger som finnes og hvem som har dem, men 

hva er det faktiske innholdet i disse artiklene? Hvilke meninger finnes der ute om 

forskningsformidling og tellekanter? Hvordan kommer de til uttrykk? For å kunne nyansere 

hva sakene faktisk handler om, vil jeg her benytte meg av en kvalitativ tekstanalyse.  

5.1.1 Hermeneutikk og abduksjon 

Enhver analyse av en tekst vil naturlig nok inneholde en fortolkning. «Hermeneutikken er 

læren om hvordan mennesket erkjenner, fortolker og forstår» (Kjeldsen, 2009, s. 297). En 

viktig innsikt her er at når vi prøver å forstå noe, forstår vi helheten kun gjennom dens 

enkeltdeler, og enkeltdelene gjennom helheten (Kjeldsen, 2009, s. 297). Dermed blir 

fortolkning en prosess hvor vi stadig veksler mellom helheten og enkeltdelene. Wolfgang Iser 

(i Kjeldsen, 2009) beskriver det slik: «Når vi som lesere beveger oss gjennom en tekst, forstår 

vi ut fra de opplysninger, erfaringer og forventninger som det allerede leste gir oss» (s. 300). 

Ifølge Martin Heidegger (i Kjeldsen, 2009, s. 298) gjelder denne måten å fortolke ikke bare 

tekst. Han sier at det er slik vi mennesker generelt lærer og forstår: gjennom å generalisere og 

eksemplifisere. Hvis vi overfører hermeneutikken til vitenskapelig metode, kan vi si at det har 

likheter med den abduktive tilnærmingen.  

Innen vitenskapen har man to tradisjonelle tilnærminger til metode: Induktiv og 

deduktiv (Svennevig, 2001, s. 1). Den induktive tar utgangspunkt i empirisk materiale, og vi 



24 
 

bruker den også når vi slutter fra ett spesifikt tilfelle til en generell regel (Tjora, 2012, s. 223). 

Den deduktive tar derimot utgangspunkt i teorier, og brukes også om det å trekke en slutning 

fra en generell regel til ett spesifikt tilfelle (Tjora, 2012, s. 220). Charles S. Pierce (i 

Svennevig, 2001, s. 1) mener at man ikke kan basere vitenskapen på ren induktiv eller ren 

deduktiv metode. I praksis vil man ende opp med å bruke begge deler: “Central to any 

scientific process is the inferential step from some initial puzzling fact to some theoretical 

hypothesis which can explain it.” (Svennevig, 2001, s. 1). Den abduktive tilnærmingen tar 

utgangspunkt i empirien, slik induktiv metode gjør, men åpner for at perspektiver og teorier 

har en betydning både i forkant av og underveis i forskningsprosessen (Tjora, 2012, s. 218). 

Dermed er den hermeneutiske sirkelen sluttet.  

5.1.2 SDI – Stegvis Deduktiv-Induktiv metode 

Den metodiske tilnærmingen jeg vil bruke er Stegvis-deduktiv induktiv metode (heretter kalt 

SDI). SDI ligger tett opp til den abduktive tilnærming (Tjora, 2012, s 26), og Tjora beskriver 

den slik:  

I den stegvis-deduktiv induktiv metoden […] arbeider vi i etapper fra rådata til konsepter eller teorier. 

Den «oppadgående» prosessen er å oppfatte som induktiv, at man jobber fra data mot teori. De 

«nedadgående» tilbakekoblingene er å oppfatte som deduktive, at man sjekker fra det mer teoretiske til 

det mer empiriske. (s. 175) 

Ifølge modellen (se figur 1) begynner man med å gjøre 

et utvalg av empirisk data som blir utgangspunktet for 

rådataene man vil analysere. Deretter behandler man 

rådataene ved å gi dem empirinære koder. Så tar man 

utgangspunkt i problemstillingen og kategoriserer 

dataene slik at man til slutt ender opp med noen 

hovedtemaer. Disse temaene er utgangspunkt for en 

diskusjon av konsepter som kan lede frem til en eller 

flere teorier.  

Etter hvert som man jobber seg oppover 

gjennom etappene, kan man stadig gå tilbake til 

Figur 1: Stegvis-deduktiv induktiv metode 

(SDI) (Tjora, 2012, s. 175) 
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tidligere etapper for å for eksempel endre på kategorier eller hvis man ser at man trenger mer 

empiri (Tjora, 2012, s. 176). 

Generering av rådata har vi allerede sett på i kapittel 3.3.1, Utvikling av søkestrengen 

til Atekst. De tre neste stegene, bearbeiding av data, koding og kategorisering, skal vi se 

nærmere på når jeg nå går gjennom toposanalyse som metode. 

5.1.3 Toposanalyse som metode 

De antikke teoriene om topos var ment som et hjelpemiddel til å utvikle stoff og argumenter 

til talene. Når vi skal analysere topoi i ferdig skrevne tekster, må vi derfor jobbe oss bakover 

fra det spesielle (tekstene) til det generelle (topoiene). Som Tønnesson og Sivesind (2016) 

skriver i en studie av topoi i norske 17.mai-taler, handler topos om å generalisere: «A topos 

[…] is a generalization of many single utterances regarding the explicit and implicit 

propositional content […]» (s. 208). I analysen deres beskriver de en metode hvor de 

sekvenserer tekstene i mindre enheter, som de deretter trekker en eller flere eksplisitte og 

implisitte topoi ut fra (Tønnesson og Sivesind, 2016, s. 208). Hver topos plasseres i en 

toposgruppe, så fremt de lar seg gruppere.  

 I toposanalysen i denne oppgaven har jeg bearbeidet materialet ved å sekvensere 

tekstene i meningsbærende fraser. Deretter parafraserte jeg sekvensene for å få gjøre 

meningsinnholdet eksplisitt. I de få tilfellene der ytringene kunne tolkes ironisk ([Matrise:97, 

98, 103]), har jeg lagt til «(Ironi)» etter parafrasen for å markere at innholdet er ironisk ment. 

Parafraseringen svarer til det man kaller tekstnær koding i SDI-metoden (Tjora, s. 2012, s. 

179). Tjora (2012) skriver at hensikten er å jobbe så nær empirien som mulig, og generere 

koder «induktivt med utgangspunkt i analysedata» (s. 179). Man skal derfor bruke ord og 

uttrykk som beskriver de valgte utsnittene av datamaterialet (Tjora, s. 2012, s. 179). Denne 

metoden sikrer at kodene springer ut fra materialet og ikke fra teorier, og vil hjelpe til å trekke 

frem interessante aspekter til videre analyse (Tjora, s. 2012, s. 184). Etter å ha parafrasert har 

jeg trukket ut en eller flere topoi fra hver av sekvensene som jeg mener kan si noe om 

aktørenes oppfatninger om forskningsformidling og tellekantsystemet. Tønnesson og Sivesind 

(2016, s. 208) påpeker at formuleringene av topoi er egne tolkninger av materialet, og man 

kan dermed argumentere for at topoiene kunne vært formulert annerledes. For å sikre meg at 

jeg har formulert riktigst mulige topoi, har jeg benyttet meg av SDI-metodens 

tilbakekoblingsprinsipp, ved å stadig gå tilbake til både parafraseringene og sekvensene for å 
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sjekke meningsinnholdet. Hver enkelt topos har deretter blitt plassert i en toposgruppe. Denne 

fremgangsmåten tilsvarer det man kaller kategorisering i SDI-metoden (Tjora, s. 2012, s. 

185). Kodene kategoriseres i grupper som er relevante for problemstillingen, og danner videre 

utgangspunkt for hovedtemaer i analysen (Tjora, s. 2012, s. 185).  

 I tillegg til å lage topoi og toposgrupper fra de to hovedtekstene, har jeg gått gjennom 

hver enkelt av de 40 andre tekstene i tekstkorpuset (grønn kategori i vedlegg Matrise med 

utvalgte tekster fra Atekst i kap. 14) og trukket ut topoi som ikke kommer frem i 

hovedtekstene, og som enten tydelig gjentar seg i de andre tekstene eller er særlig 

interessante, selv om de er unike i materialet. Disse topoiene er beskrevet i vedlegget Topoi 

fra det øvrige tekstkorpuset i kapittel 11.2. 

5.2 Metodiske kvalitetskriterier 

For å sikre at studien er troverdig, vurderer man den ofte ut fra noe de metodiske 

kvalitetskriteriene reliabilitet og validitet. I tillegg vurderes gjerne studiens relevans ut fra 

dens generaliserbarhet. Jeg skal forsøke å vise hvordan denne masteroppgaven både er 

troverdig og relevant ved å diskutere disse tre begrepene. 

5.2.1 Reliabilitet 

Reliabilitet, eller pålitelighet, handler om hvorvidt forskningsresultatene har blitt påvirket av 

måten de er produsert på (Silverman, 2011, s. 360). Tjora (2012, s. 203) skriver at siden 

forskeren aldri kan forholde seg helt nøytralt til forskningsprosjektet, er det viktig å gjøre rede 

for hennes eller hans posisjon og hvordan det kan påvirke forskningsarbeidet. Under arbeidet 

med oppgaven fant jeg ut at Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening (NFF) utlyse et 

masterstipend for studenter ved Universitetet i Oslo som ønsket å skrive om formidling ved 

universiteter og høyskoler. Dette søkte jeg på, og fikk innvilget stipend. Siden jeg har fått 

stipend fra NFF til å skrive om forskningsformidling og tellekanter, samt at NFF har politiske 

interesser i disse temaene, er det rimelig å spørre om det kan ha hatt innvirkning på meg som 

forsker og dermed studien. NFFs utlysning gikk ut på å motivere masterstudenter til å skrive 

om «pågående endringer i den faglitterære formidlingspraksisen ved norske universitet og 

høyskoler» (NFF, 2016). Utover å nevne noen stikkord for ønskede temaer, hadde ikke NFF 

noen krav til innholdet i oppgaven. Jeg definerte prosjektet mitt som en analyse av 
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tellekantdebatten, og ønsket å vurdere hvorvidt den hadde gitt plass for nyanserte 

oppfatninger om forskningsformidling. Med unntak av å godkjenne søknaden på grunnlag av 

min prosjektbeskrivelse, har ikke NFF hatt noe innvirkning på mitt arbeid. Jeg har vært helt 

fri til å velge materiale, teorier og metode, og jeg vil derfor mene at tildelingen av stipend fra 

NFF ikke har svekket studiens reliabilitet. 

Videre vil spørsmålet om reliabilitet i tekstanalyser gjelde kategoriseringen, skriver 

Silverman (2011, s. 364). Vil andre forskere komme frem til de samme kategoriene som jeg 

gjorde? Siden jeg ikke har mulighet til å la andre forskere utføre den samme studien som meg, 

kan en måte å sørge for reliabilitet på være å gjøre oppgaven så transparent som mulig. 

Moisander og Valtonen (i Silverman, 2011, s. 360) sier at ved å beskrive forskningsprosessen 

og analysen av datamaterialet så detaljert som mulig, samt gjøre rede for hvilket teoretisk 

grunnlag man jobber ut fra og hvordan de fører til resultatene, vil man kunne oppnå 

reliabilitet. I oppgaven har jeg gjort rede for den metodiske fremgangsmåten, både i 

utvelgelsen av materiale og når det gjelder kategoriseringen. Jeg har også beskrevet det 

teoretiske grunnlaget og forsøkt å vise til hvordan de bidrar til resultatene i analysen. Videre 

har jeg lagt ved hele grunnlaget for utvelgelsen av tekstmaterialet i slutten av oppgaven. Dette 

bør bidra til transparens og dermed styrket reliabiliteten. 

5.2.2 Validitet 

Validitet har å gjøre med hvor nøyaktig en redegjørelse av noe representerer det sosiale 

fenomenet det refererer til (Silverman, 2011, s. 367). Tjora (2012) skriver at validitet «knytter 

vi til spørsmålet om de svarene vi finner i vår forskning, faktisk er svar på de spørsmål vi 

forsøker å stille» (s. 206). Med en abduktiv tilnærming og SDI som metode har jeg stadig gått 

«bakover» i forskningsprosessen for å etterprøve at funnene er i samsvar med teorien. Dette 

har bidratt til å utelukke forhold som kan føre til feilaktige slutninger, og dermed styrket 

validiteten.  

5.2.3 Generaliserbarhet 

Man kan ikke generalisere kvalitativ forskning på samme måte som man generaliserer 

kvantitativ forskning (Tjora, 2012, s. 207). I tillegg er det ikke alltid at generalisering er et 

mål med kvalitative forskningsprosjekter (s. 208). Flyvbjerg (2010, s 471) skriver at selv om 
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viten formelt sett ikke alltid kan generaliseres, kan den likevel inngå i den kollektive 

akkumulasjonen av viten på et gitt felt eller i samfunnet. Denne masteroppgaven kan sees på 

som et bidrag for å forstå enkelte deler av debatten om forskningsformidling (henholdsvis den 

som tar for seg tellekantsystemet). I et hermeneutisk perspektiv, hvor man forstår helheten ut 

fra dens enkeltdeler og omvendt, kan studien som dermed igjen bidra til å forstå debatten i sin 

helhet.   
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6 Analyse 

I analysekapittelet skal jeg gå gjennom alle topoiene som har kommet frem av toposanalysen. 

Først går jeg gjennom toposgruppene som de ulike topoiene fra hovedtekstene er kategorisert 

i. Deretter tar jeg for meg enkelttopoiene fra de øvrige tekstene i tekstkorpuset. Så går jeg 

gjennom begge hovedtekstene hver for seg for å vise hvor topoiene kommer frem i tekstene. 

Til slutt skal jeg se på noen utvalgte perspektiver som kommer frem av toposanalysen. 

6.1 Gjennomgang av toposgrupper 

Etter å ha gått gjennom topoi i begge hovedtekstene og gruppert dem, har jeg endt opp med 

fire toposgrupper: TELLEKANTSYSTEMET, UNIVERSITETETS OG HØYSKOLENES SAMFUNNSOPPDRAG, 

AKADEMIA OG FORSKNINGSFORMIDLING. Jeg skal i de følgende delkapitlene gjennom hver av 

dem, og forklare hva de omfatter. Topoiene er skrevet i VERSALER, og de er også listet opp i 

vedlegg Topoi og toposgrupper fra hovedtekstene i kapittel 11.1. Der toposgrupper nevnes er 

de skrevet i KURSIVE VERSALER. I tilfeller hvor jeg har innlemmet topoiene som en del av 

teksten, kan det hende at jeg har lagt til endelser, ord, etc. slik at de passer inn i setningen 

(eksempel: SAMFUNNSDEBATTen). Formateringen av topoi beskrevet ovenfor er 

gjennomgående i hele oppgaven. Hyppigheten av topoiene i tekstene finnes i vedlegg 

Oversikt over hyppigheten av topoi i hovedtekstene kapittel 12. Disse grafene er ikke ment 

som statistikk, men er heller en oversikt over hvor mange topoi som forekommer fra hver 

toposgruppe. 

6.1.1 Toposgruppen Tellekantsystemet 

Denne toposgruppen omfatter topoi som på ulike måter beskriver, kritiserer, viser til 

konsekvenser av systemet, omtaler debatter rundt systemet eller muligheter for å utvide det.  

Toposen MÅLING AV VITENSKAP viser til tellekantsystemet som et verktøy for å 

registrere og måle forskningsaktivitet, mens POENGGIVENDE PUBLIKASJONER er de 

publikasjonene som er godkjente innenfor tellekantsystemet og som gir publikasjonspoeng. 

Noe av kritikken rettet mot systemet går ut på at det foregår en INKOMPETENT VURDERING av 

vitenskapelige publikasjoner. Videre sies det at tellekantsystemet ikke tar hensyn til 

tilstrekkelige mange aspekter ved virksomheten på universiteter og høyskoler, og er dermed et 
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URETTFERDIG MÅLESYSTEM. Toposen KRITIKKVERDIG PROSEDYRE peker på at prosedyren 

rundt bedømming av vitenskapelige publikasjoner ikke er holdbar, og ENDRING AV SYSTEMET 

ER NØDVENDIG viser til at tellekantsystemet ikke kan forbli slik det er i dag. Toposen 

KONSEKVENSER FOR FORSKNINGSFORMIDLING÷ handler om oppfattelsen av at 

tellekantsystemet har negative konsekvenser for forskningsformidling, mens KONSEKVENSER 

FOR FORSKNINGSFORMIDLING+ er oppfattelsen av at tellekantsystemet ikke har noen negative 

konsekvenser for forskningsformidling. Konsekvenser tellekantsystemet har hatt for 

utdanningsinstitusjonenes økonomi, vises til med ØKONOMISKE KONSEKVENSER. 

INSTITUSJONELT PUBLISERINGSPRESS I POENGGIVENDE KANALER viser til at forskeren kan 

oppleve et press om å publisere i foretrukne kanaler. DEBATTENE RUNDT TELLEKANTER er 

henvisninger til debatter som har handlet om tellekanter og forskningsformidling. Toposen 

INDIKATOR FOR FORSKNINGSFORMIDLING viser til forsøk på å lage en 

forskningsformidlingsindikator i Norge, men også arbeidet med å innføre en slik indikator i 

andre land. 

6.1.2 Toposgruppen Universitetets og høyskolenes 

samfunnsoppdrag 

Denne toposgruppen omfatter topoi som viser til hvordan forskning kan bidra til samfunnet, 

hvorvidt forskning er tilgjengelig for samfunnet, i hvilken grad forskning bidrar til 

samfunnsdebatten, samt det lovlige grunnlaget for de vitenskapelige 

utdanningsinstitusjonenes samfunnsoppdrag.  

Toposen SAMFUNNSNYTTE viser til hvordan forskning bidrar til samfunnet, enten det er 

i et opplysningsperspektiv eller et nytteperspektiv. Hvorvidt vitenskapelig kunnskap er 

tilgjengelig for allmennheten, er kategorisert som TILGJENGELIG KUNNSKAP. Der hvor det 

henvises til forskningens og forskernes bidrag til samfunnsdebatten, brukes toposen 

SAMFUNNSDEBATT. Toposen GRUNNLOVEN §100, SJETTE LEDD: OFFENTLIG ORDSKIFTE brukes 

om der hvor det en indirekte henvisning til denne paragrafen. 

6.1.3 Toposgruppen Akademia 

Denne toposgruppen omfatter topoi som tar for seg vitenskapelig aktivitet innenfor høyere 

utdanningsinstitusjoner, samt synet på forskere og forskningsarbeid. 
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HUMSAM GENERELT handler om de delene hvor humaniora og/eller samfunnsvitenskap 

omtales i generelle ordelag. HUMSAM METODE brukes der hvor humanistisk og/eller 

samfunnsvitenskapelig metode omtales, mens HUMSAM PUBLISERINGSKULTUR handler om 

publiseringskulturer innen humaniora og/eller samfunnsvitenskap. NATVIT GENERELT tar for 

seg sekvenser hvor naturvitenskap omtales i generelle ordelag. Toposen NATVIT METODE 

brukes når det vises til naturvitenskapelig metode, og NATVIT PUBLISERINGSKULTUR brukes 

når det vises til naturvitenskapelige publiseringskulturer. Naturvitenskapelig forskning er først 

og fremst rettet mot andre fagfeller og ikke mot allmennheten. Dette regnes som 

hensiktsmessig og vises til med toposen NATVIT EKSKLUDERING+. TEKMEDNATVIT 

GENERELT er et utvidet begrep (se en utdypende forklaring om denne toposen i kap. 6.1.5) 

som brukes når det snakkes om teknologi, medisin og naturvitenskap generelt, eller 

teknologer, medisinere og naturvitere generelt. TEKMEDNATVIT PUBLISERINGSKULTUR 

omfatter publiseringskulturer innen teknologi, medisin og naturvitenskap. OMFATTENDE 

ARBEID brukes om oppfattelsen at man legger inn mye tid og ressurser på sitt akademiske 

arbeid, mens BORTKASTET ARBEID viser til oppfattelsen av at dette arbeidet var bortkastet. 

UPRODUKTIV AKADEMISK VIRKSOMHET viser til akademisk arbeid som produserer få eller 

ingen tellekantpoeng, mens PRODUKTIV AKADEMISK VIRKSOMHET viser til akademisk arbeid 

som produserer et akseptabelt antall tellekantpoeng. Oppfattelsen av at andre forskere kan se 

ned på de som ikke produserer nok publiseringspoeng, refereres til med toposen ANNENRANGS 

FORSKER. Hvorvidt det er et motsetningsforhold mellom det å publisere vitenskap og det å 

bidra til forskningsformidling vises til med toposen SAMMENHENG MELLOM VITENSKAPELIG 

PUBLISERING OG FORMIDLING. 

6.1.4 Toposgruppen Forskningsformidling 

Den siste toposgruppen omfatter topoi som omtaler forskningsformidling som fenomen, viser 

til sammenhengen mellom forsking og formidling, ser på forskningsformidlingsaktivitet i et 

tidsperspektiv, viser til andre lands erfaringer rundt forskningsformidling, eller viser til 

økonomiske perspektiver på forskningsformidling.  

Toposen FORSKNINGSFORMIDLING GENERELT viser til der hvor man omtaler 

forskningsformidling i generelle ordelag som eksplisitt eller implisitt inkluderer både bidrag 

til opplysning av allmennheten og bidrag til debatt. Når man viser til forskningsformidling 

som populærvitenskap, snakker om popularisering av vitenskap eller generelt om formidling 
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av vitenskapelig kunnskap til et allment publikum, brukes toposen POPULÆRVITENSKAP. At 

universitetet har lange tradisjoner med forskningsformidling, vises til med 

FORSKNINGSFORMIDLING SOM UNIVERSITETSTRADISJON. Når det snakkes om forholdet mellom 

forskning og formidling, og hvorvidt man kan sette et skille mellom dem, brukes toposen 

SAMMENHENG MELLOM FORSKNING OG FORMIDLING. FØR/NÅ viser til de tilfellene hvor man 

sammenlikner forskningsformidlingsaktivitet over tid. Toposen INTERNASJONALE 

PERSPEKTIVER handler om internasjonale perspektiver på forskningsformidlingsaktiviteter i 

akademia, samt insentiver for forskningsformidlingsaktiviteter i utlandet. IKKE-ØKONOMISKE 

INSENTIVER viser til at det kan være ikke-økonomiske grunner til å stimulere til 

forskningsformidling. BASISBEVILGNINGENES BETYDNING brukes der det henvises til hvilken 

betydning den statlige basisfinansieringen har for forskningsformidling. 

6.1.5 Om begrepene humaniora, samfunnsvitenskap og 

naturvitenskap 

I både hovedtekstene og de 40 andre tekstene i tekstkorpuset brukes begrepene humanistiske, 

samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige fag på en måte som gjør at det ikke alltid er 

klart hvilke fag som inngår i dem. Hvilke fag som skal sorteres under de respektive 

fellesbetegnelsene er heller ikke helt klart når man ser på hvordan de er delt inn hos ulike 

instanser. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU, 2016) 

deler inn fagområdene slik: Humaniora, samfunnsvitenskap, matematikk/naturvitenskap, 

teknologi, medisin og helsefag, landbruks- og fiskerifag og veterinærmedisin. Norsk 

publiseringsindikator (2016d) deler på sin side inn fagområdene i fire: Humaniora, 

samfunnsvitenskap, medisin/helsefag og realfag/teknologi. Store norske leksikon (SNL, 2015) 

skriver derimot at geografi (NPI= samfunnsvitenskap), jordbrukslære (NIFU= landbruks- og 

fiskerifag), farmasi og medisinske disipliner (NIFU/NPI= medisin og helsefag) hører til 

naturvitenskapene. Det er heller ikke sikkert at alle humanistiske og samfunnsvitenskapelige 

fag alltid er innlemmet i humanistisk fakultet (slik som for eksempel teologistudiet på UiO) 

eller det samfunnsvitenskapelige fakultet (slik som for eksempel lektorstudiet på UiO), men 

de kan like fullt regnes som humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag (ifølge NPI, 

2016d). Derfor vil bruken av begrepene HumSam og NatVit kunne inneholde ulike fag 

avhengig av hva artikkelforfatteren velger å inkludere i dem. I hovedteksten Hva er vitenskap 
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godt for (Johansen, 2006) regner Anders Johansen medisin (sekvens [43 – 47]8 i vedlegg 

Hovedtekst 1: Hva er vitenskap godt for? i kap. 13.1) som et naturvitenskapelig fag. Kyvik og 

Sivertsen (2013) skiller derimot mellom teknologiske, medisinske og naturvitenskapelige fag 

(sekvens [20 – 21] i vedlegg Hovedtekst 2: Økende forskningsformidling i kap. 13.2). Det kan 

se ut som om de bruker det samme skillet som Forskningsrådet (2016) gjør. Dette gjenspeiler 

seg derfor i topoiene som starter med TEKMEDNATVIT. 

6.2 Gjennomgang av enkelttopoi fra det øvrige 

tekstkorpuset 

I tillegg til å hente topos fra hovedtekstene, har jeg gått gjennom de 40 andre tekstene i 

tekstkorpuset. Her har jeg, som nevnt i kapittel 5.1.3, trukket ut topoi som ikke kommer frem 

i hovedtekstene, og som enten tydelig gjentar seg i de andre tekstene eller er særlig 

interessante, selv om de er unike i materialet. Jeg skal nå redegjøre for dem på samme måte 

som jeg redegjorde for topoiene i toposgruppene i kapittel 6.1. Topoiene er for øvrig listet opp 

i vedlegget Topoi fra det øvrige tekstkorpuset i kapittel 11.2. 

 Toposen UOVERSIKTLIG DEBATT viser til påstanden om at debatten rundt 

forskningsformidling og tellekanter er uoversiktlig og rotete. FORSKNINGSFORMIDLING: 

MANGLENDE INSENTIVER brukes der hvor det menes at man mangler lovpålagte insentiver for 

forskningsformidling. Når det refereres til forskningsformidling av kunstfag i ikke-

fagfellevurderte tidsskrifter, eller i form av utøvende kunst (konserter etc.) som ikke gir 

tellekantpoeng, brukes KUNSTNERISK FORSKNINGSFORMIDLING. Toposen SNEVER MÅLGRUPPE I 

ARTIKLER viser til meningen om at tellekantsystemet snevrer inn både målgruppen forskerne 

skriver for, nemlig andre forskere, men også hvilke tekster som skrives, nemlig 

forskningsartikler i fagfellevurderte tidsskrifter. FORSKNINGSFORMIDLING: PENSUMBØKER 

handler om at pensumbøker kan sees på som forskningsformidling, men de gir ikke 

publiseringspoeng, og derfor prioriteres de ikke av forskere. Toposen NEW PUBLIC 

MANAGEMENT brukes der hvor man kritiserer tellekantsystemet for å være et mål- og 

resultatstyringssystem. Oppfattelsen av at tellekantsystemet bidrar til at akademikere 

konkurrerer om publiseringspoeng, vises til med toposen KONKURRANSE OM 

PUBLISERINGSPOENG. FORSKNINGSFORMIDLING STYRKER UNDERVISNING brukes om meningen 

av at gode formidlere er bedre undervisere, og derfor bør man satse på forskningsformidling. 

                                                 
8 Forklaringen hvordan sekvenseringen er gjort kommer jeg tilbake til i kap. 6.3  
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PRIORITERING AV OPPGAVER handler om at tidspress og politisk styring av 

utdanningsinstitusjoner gjør at forskere må prioritere mellom lovpålagte arbeidsoppgaver. 

Toposen NORSK SOM FORSKNINGSSPRÅK handler om viktigheten av norsk som forskningsspråk 

for forskningsformidling, og i hvilken grad tellekantsystemet nedprioriterer ikke-engelske 

publiseringer. Uklarheten om hva den lovpålagte oppgaven formidling innebærer vises til med 

toposen FORSKNINGSFORMIDLING: UKLART OPPDRAG. Noen mener at det er bortkastet å drive 

med forskningsformidling fordi det ikke er noen garanti for at du får kronikken din på trykk. 

Her brukes toposen FORSKNINGSFORMIDLING: VANSKELIG Å PUBLISERE+ (i tilfellene hvor man 

er enig i påstanden) og FORSKNINGSFORMIDLING: VANSKELIG Å PUBLISERE÷ (i tilfellene hvor 

man er uenig i påstanden). FORSKNINGSFORMIDLING: MANGLENDE VILJE viser til meningen om 

at det finnes en manglende vilje i forskningsmiljøer til å drive med forskningsformidling. 

JOURNALISTERS MANGLENDE FORSKNINGSFORSTÅELSE viser til meningen om at det finnes en 

manglende forståelse for forskning hos journalister som igjen fører til dårlig 

forskningsformidling i mediene. FORSKNINGSFORMIDLING: INSENTIVSYSTEM ER INGEN 

LØSNING tar for seg påstanden om at det ikke er en løsning å lage et insentivsystem for 

forskningsformidling. Toposen FORSKNINGSFORMIDLING: VIKTIG FOR NATVIT handler om 

oppfattelsen av at NatVit som forskningsområde må formidles til allmennheten, fordi dette 

bidrar til å sikre forskningens legitimitet i samfunnet. Der det snakkes om at universitetene 

som oftest er opptatt av allmennrettet formidling, mens høyskolene mer opptatt av 

brukerrettet formidling, brukes toposen FORSKNINGSFORMIDLING: ULIKT SYN MELLOM 

HØYSKOLER OG UNIVERSITET. Toposen FORSKNINGSFORMIDLING: VANSKELIG Å UTVIKLE 

INSENTIVSYSTEM brukes i de tilfellene hvor man sier at det å utvikle et insentivsystem for 

forskningsformidling, er vanskelig. Oppfattelsen av at forskningsformidling ikke fører til 

forflatning og banalisering av forskning, vises til med toposen FORSKNINGSFORMIDLING: IKKE 

BANALISERING AV FORSKNING. Spørsmålet i hvilken grad indikatorene for 

forskningsformidling er holdbare eller ikke, vises til med FORSKNINGSFORMIDLING: 

INSENTIVSYSTEMETS FORMIDLINGSINDIKATORER. 

6.3 Gjennomgang av topoi i Hva er vitenskap godt 

for? 

Nå skal vi gå litt dypere inn i teksten og se på hvordan topoiene brukes. Vi skal se, avsnitt for 

avsnitt, hvordan topoiene kan knyttes til teksten. Men før vi gjør det, skal vi se på hva slags 
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tekst det dreier seg om. I teksten refererer jeg til de respektive sekvensene i vedlegget 

Hovedtekst 1: Hva er vitenskap godt for? i kapittel 13.1 med følgende kode: [nr]. Nummeret 

representerer kolonnen «Nr.» i vedlegget. 

Hva er vitenskap godt for? ble skrevet av Anders Johansen, daværende professor i 

medievitenskap ved UiB, og publisert i tidsskriftet Prosa i 2006 som en av flere kritiske 

tekster til det nylig innførte tellekantsystemet (Hagen & Johansen, 2006, s. 7). De første 

protestene startet ifølge Hagen og Johansen (s. 7 – 11) i 2005, og førte til at 223 professorer i 

humanvitenskapelige fag signerte oppropet Til forsvar for norsk som forskningsspråk, som ble 

trykket i Aftenposten i 2006. Frem til høsten 2006 fulgte en rekke kritiske innlegg som senere 

ble samlet i boken Hva skal vi med vitenskap? (s. 7). 

Teksten åpner [1] med at Johansen beskriver arbeidet med en bok han har skrevet 

sammen med en kollega. Arbeidet var omfattende: [4] «Det er en svær sak på mer enn 750 

sider», og det tok lang tid: [6] «To års hardt arbeid har det kostet» (OMFATTENDE ARBEID). 

Men siden det gir få publiseringspoeng, anses boken å ha liten verdi (BORTKASTET ARBEID): [7 

– 8] «Nå vet vi at dette har vært spill av tid og krefter. Resultatet er omtrent ingen ting verdt».  

 I andre avsnitt [9] kritiserer han både kompetansen til de som vurderer tidsskrifter 

(INKOMPETENT VURDERING), og prosedyren de følger (KRITIKKVERDIG PROSEDYRE). Han 

mener at MÅLING AV VITENSKAP gjennom nivådelte publikasjonskanaler bidrar til et 

URETTFERDIG MÅLESYSTEM: [15] «For en bok på norsk får vi i beste fall 5 poeng på deling». 

Så til tross for at boken fikk god presseomtale (SAMFUNNSNYTTE), produserte den få 

publiseringspoeng (UPRODUKTIV AKADEMISK VIRKSOMHET). Derfor mener han at det var 

BORTKASTET ARBEID: [19] «[V]i ville kommet bedre ut om vi i løpet av disse to årene hadde 

skrevet bare én slik artikkel hver».  

I det tredje avsnittet [20] forklarer han at arbeidet med boken har fått han til [21] «å 

fremstå som nesten fullstendig uproduktiv» (UPRODUKTIV AKADEMISK VIRKSOMHET). At dette 

kan få han til å fremstå som en ANNENRANGS FORSKER i instituttets øyne, [22] «[…] hadde 

ikke gjort noe», hadde det ikke vært for at det har ØKONOMISKE KONSEKVENSER for instituttet. 

Han mener derfor at en ENDRING AV SYSTEMET er NØDVENDIG. Bokens SAMFUNNSNYTTE veier 

ikke opp for de ØKONOMISKE KONSEKVENSEne: [31] «[f]or instituttet er den rent skadeverk».  
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 I fjerde avsnitt [32] sier Johansen at instituttet har beordret dem (INSTITUSJONELT 

PUBLISERINGSPRESS I POENGGIVENDE KANALER) til å publisere i nivå 2-kanaler (PRODUKTIV 

AKADEMISK VIRKSOMHET). En slik prioritering vil ha flere negative KONSEKVENSER FOR 

FORSKNINGSFORMIDLING÷, mener Johansen. Kunnskap vil bli mindre tilgjengelig 

(TILGJENGELIG KUNNSKAP): [37] [F]orskningen [blir] styrt inn i fora som er lukket mot verden 

omkring», og det igjen vil føre til at [41] «forskningen bli[r] fullstendig avskåret fra 

samfunnsdebatten» (SAMFUNNSDEBATT). Han spør derfor retorisk: [42] «Hva skal den da være 

godt for?» (SAMFUNNSNYTTE).  

 I avsnitt fem [43] svarer Johansen på spørsmålet fra forrige avsnitt ved å se på 

publisering i en naturvitenskapelig sammenheng (NATVIT PUBLISERINGSKULTUR). Her har 

[48] «[k]unnskapen […] en form som utelukker alle oss andre». Johansen påpeker at denne 

formen for ekskludering er i orden fordi vi likevel kan ha nytte av forskningen (NATVIT 

EKSKLUDERING+): [49] «[V]i trenger ikke lese den vitenskapelige artikkelen for å ha nytte av 

medisinen». Naturvitenskap har størst SAMFUNNSNYTTE som fagfellevurdert forskning: [52] 

«Virkelig samfunnsgagnlig er slik kunnskap bare i sin mest avanserte form». [50] 

«Alminnelig vitebegjærlige mennesker kan nøye seg med populærversjonen» 

(POPULÆRVITENSKAP, TILGJENGELIG KUNNSKAP). 

I det sjette avsnittet [55] forklarer Johansen at humaniora og samfunnsvitenskapene 

(HUMSAM GENERELT) har en helt annen oppgave enn naturvitenskapene. De [55] «[…] har til 

oppgave å legge til rette for samfunnets selvrefleksjon». [60] «Deres berettigelse består i at de 

forstyrrer og beriker den politiske og kulturelle offentlighet» (SAMFUNNSDEBATT). Deretter 

påpeker Johansen at naturvitenskapelig metode (NATVIT METODE) ikke alltid egner seg som 

humanistisk og samfunnsvitenskapelig metode (HUMSAM METODE): [61 – 62] «Tabellformen 

er ikke alltid egnet til dét: ofte må de til med lengre fortellinger og resonnementer». Og det er 

gjerne gjennom bøker at humaniora og samfunnsvitenskap bidrar til SAMFUNNSDEBATT og [63 

– 64] «til den opplyste allmenhet» (GRUNNLOVEN §100, SJETTE LEDD: OFFENTLIG ORDSKIFTE). 

Johansen skriver at man kan [70] «ikke akseptere noe avgjørende skille mellom forskning og 

formidling» (SAMMENHENG MELLOM FORSKNING OG FORMIDLING). I humanistisk og 

samfunnsvitenskapelig forskning er [65] «[d]et nyttige produktet […] teksten selv» 

(SAMFUNNSNYTTE), [66] «[i]ngen kan nøye seg med en popularisert konklusjon» (HUMSAM 

METODE). 



37 
 

I avsnitt syv [71] skriver Johansen at selv i smale og teknisk betonte studier kan man 

ikke sette et klart skille mellom forskning og formidling (SAMMENHENG MELLOM FORSKNING 

OG FORMIDLING). SAMFUNNSNYTTEn her består ikke i at forskningen har [72] «[d]irekte 

relevans for de mest påtrengende problemer […]». [73] «Samfunnsbidraget består i å 

opparbeide et reservoar av kunnskaper og synsmåter» [TILGJENGELIG KUNNSKAP, 

SAMFUNNSDEBATT]. Uten dette ville [76 – 77] «[…] den politiske debatt […] vært primitiv, og 

kunstlivet nokså karrig […]» (SAMFUNNSNYTTE).  

I åttende avsnitt [80] spør Johansen om man kan publisere humanistisk og 

samfunnsfaglig forskning på samme måte som naturvitenskapelig (HUMSAM 

PUBLISERINGSKULTUR, NATVIT PUBLISERINGSKULTUR). Til dette svarer han «ja», hvis vi ser 

bort fra SAMMENHENG MELLOM FORSKNING OG FORMIDLING: [81] «[...] hvis kunnskap ikke er 

utprøving av synsmåter, men positive «funn» [...]», og «ja», hvis SAMFUNNSNYTTE kun er 

brukerrettet og ikke allmennrettet: [83] «[…] hvis det ikke er demokratiet denne kunnskapen 

stilles til rådighet for, men teknokratiet [...]». I så fall [91] «er det ikke nødvendig at vi også 

kan få tak i det og lese» (TILGJENGELIG KUNNSKAP). 

I avsnitt ni [92] skriver han at forskning [92] «[…] som arbeider isolert fra samfunnet 

omkring» bare kan være samfunnsnyttig i et brukerrettet perspektiv (SAMFUNNSNYTTE). [95] 

«[B]are sjelden vil humanvitenskapene kunne yte tjenester av dette slaget», derfor vil denne 

typen forskning kun være til ordentlig nytte når den stilles til rådighet for 

SAMFUNNSDEBATTen. Johansen mener at uTILGJENGELIG KUNNSKAP ikke kan bidra til 

SAMFUNNSDEBATTen, eller som han ironisk sier: [98 – 99] «Kritisk vitenskap er til å leve med, 

hvis den bare kan holdes hemmelig». 

I det tiende og siste avsnittet [100] hevder Johansen at tellekantsystemet står i veien 

for å gjøre kunnskap tilgjengelig (MÅLING AV VITENSKAP, TILGJENGELIG KUNNSKAP). Dette 

hindrer vitenskapen i å være samfunnsnyttig og bidra til samfunnsdebatten. 

(SAMFUNNSNYTTE, SAMFUNNSDEBATT), eller som han, igjen ironisk, skriver: [102 – 103] 

«Noen vitenskapelige miljøer har sett mening i å levere intellektuelle ressurser for en levende 

demokratisk kultur. Dét må det settes en stopper for». Til slutt spør han om hvem som vil 

ønske å skrive omfattende samfunnsnyttige bøker (OMFATTENDE ARBEID), [106 – 107] «hvis 

de dermed bare oppnår å tape penger, og markere seg som annenrangs forskere?» 

(BORTKASTET ARBEID, ANNENRANGS FORSKER). 
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6.3.1 Sammenfatning av topos-forløpet i teksten 

Når det gjelder topoi i toposgruppen TELLEKANTSYSTEMET, så er det særlig topoi som 

inneholder ytringer som stiller seg kritisk til systemet som peker seg ut som sentrale. Her 

vektlegges ØKONOMISKE KONSEKVENSER når forskere velger formidling fremfor forskning, og 

at tellekantsystemet er et URETTFERDIG MÅLESYSTEM som har negative KONSEKVENSER FOR 

FORSKNINGSFORMIDLING÷, blant annet fordi det fører til et INSTITUSJONELT 

PUBLISERINGSPRESS I POENGGIVENDE KANALER.  

Ut fra toposgruppen UNIVERSITETETS OG HØYSKOLENES SAMFUNNSOPPDRAG ser vi at 

Johansen er spesielt opptatt av at når forskningsresultater ikke er TILGJENGELIG KUNNSKAP for 

allmennheten, mister forskningen sin SAMFUNNSNYTTE og blir avskåret fra 

SAMFUNNSDEBATTEN.  

Når Johansen snakker om AKADEMIA, handler det mye om forskjellene i 

publiseringskultur mellom humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap (HUMSAM 

PUBLISERINGSKULTUR, NATVIT PUBLISERINGSKULTUR). Humanistisk og 

samfunnsvitenskapelig metode (HUMSAM METODE) skiller seg vesentlig fra naturvitenskapelig 

(NATVIT METODE), og derfor risikerer man som forsker å bedrive UPRODUKTIV AKADEMISK 

VIRKSOMHET som kan ansees som BORTKASTET ARBEID.  

Når det kommer til toposgruppen FORSKNINGSFORMIDLING, snakker Johansen særlig 

om at det er en SAMMENHENG MELLOM FORSKNING OG FORMIDLING i humanistisk og 

samfunnsvitenskapelig forskning. 

6.4 Gjennomgang av topoi i Økende 

forskningsformidling 

Økende forskningsformidling er skrevet av Svein Kyvik og Gunnar Sivertsen. Begge er 

forskere hos NIFU, mens Sivertsen er, som nevnt i kap. 3.1.2, arkitekten bak 

tellekantsystemet. Innlegget ble publisert den 17. desember 2013 på nettsiden 

Forskningspolitikk, som er fagbladet til NIFU. Selv beskriver fagbladet seg slik:  

Fagbladet Forskningspolitikk er et åpent og uavhengig organ for fagbasert analyse og debatt om 

forskning, høyere utdanning og innovasjon. Bladet skal bidra til å fremme en bred og kvalifisert debatt 

på feltet. (Forskningspolitikk, 2013) 
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I teksten refererer jeg til de respektive sekvensene i vedlegget Hovedtekst 2: Økende 

forskningsformidling i kapittel 13.2 med følgende kode: [nr]. Nummeret representerer 

kolonnen «Nr.» i vedlegget. 

Det første avsnittet [1 – 5] er trolig en oppsummering av innlegget laget av 

redaksjonen, en metatekst. Jeg velger likevel å ta det med siden det tydelig får frem 

oppfatningene i teksten. Her vises det til en EMPIRISK UNDERSØKELSE ([4]) utført av NIFU 

som blant annet har målt hvor mye universitets- og høyskoleansatte [1] «deltar i 

POPULÆRVITENSKAPelig publisering» og [2] «bidrar i den allmenne SAMFUNNSDEBATTen». En 

av konklusjonene er at tellekantsystemet sannsynligvis ikke har hatt negative KONSEKVENSER 

FOR FORSKNINGSFORMIDLING+ ([5]). 

 I andre avsnitt [6] skriver forfatterne at formidling (POPULÆRVITENSKAP [6]) har lange 

tradisjoner ved universitetene (FORSKNINGSFORMIDLING SOM UNIVERSITETSTRADISJON, [6]), i 

tillegg til at mange deltar i SAMFUNNSDEBATTen ([7]). Dette gjelder nå også ved høyskolene 

(POPULÆRVITENSKAP, SAMFUNNSDEBATT [8]). [9] «At aktiviteten er økende, er interessant 

[...]» (FØR/NÅ), skriver de, siden mange, i DEBATTENE RUNDT TELLEKANTER [11], har spådd 

det motsatte. 

Tredje avsnitt [12] beskriver en EMPIRISK UNDERSØKELSE foretatt ved større 

akademiske institusjoner i Norge over en periode på 20 år (FØR/NÅ). De vitenskapelige ansatte 

ble spurt om to ting: [16] «om de i den foregående treårsperioden hadde publisert artikler som 

de selv ville karakterisere som POPULÆRVITENSKAPelige eller som bidrag til allmenn 

SAMFUNNSDEBATT». 

 I avsnitt fire [17] forklarer de at det har vært [18] «en økning i andelen med 

POPULÆRVITENSKAPelige artikler på alle fagområder bortsett fra humaniora» (EMPIRISK 

UNDERSØKELSE, FØR/NÅ) 9. Teknologiske fag kommer best ut, [21] «men også i medisinske, 

naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag driver stadig flere med 

populærvitenskapelig formidling» (TEKMEDNATVIT GENERELT, HUMSAM GENERELT) 

I femte avsnitt [23] vises det til at rundt en tredjedel [23] «har publisert artikler som 

kan defineres som bidrag til allmenn SAMFUNNSDEBATT», og at andelen [26] «er omtrent 

                                                 
9 Figurene i teksten med tilhørende forklaring er for øvrig ikke gjenstand for analyse i denne oppgaven. Jeg vil 

kun ta for meg teksten i artikkelen. 
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dobbelt så stor i samfunnsvitenskap og humaniora som på de andre fagområdene» (HUMSAM 

GENERELT). 

Avsnitt seks [27] tar for seg de statlige høyskolene. Her har det skjedd en økning 

[FØR/NÅ] både når det gjelder POPULÆRVITENSKAPelige bidrag og innlegg til 

SAMFUNNSDEBATTen. 

I avsnitt syv [33] vises det til DEBATTEN RUNDT TELLEKANTER: [36] «I debatten den 

gangen mente mange at forskningsformidlingen ville bli skadelidende» (KONSEKVENSER FOR 

FORSKNINGSFORMIDLING÷), fordi tellekantsystemet kun inkluderte POENGGIVENDE 

PUBLIKASJONER. De fryktet at [37] «Human- og samfunnsvitenskapene blir med dette trengt 

ut av sin egen kultur» (HUMSAM PUBLISERINGSKULTUR, TEKMEDNATVIT 

PUBLISERINGSKULTUR).  

I åttende avsnitt [40] skriver Kyvik og Sivertsen at det på samme tid ble jobbet med å 

[41] «foreslå supplerende indikatorer for formidling» (INDIKATOR FOR 

FORSKNINGSFORMIDLING). Etter to runder med utvalgsarbeid hadde de ikke kommet frem til 

hvilke indikatorer som skulle med, hvordan de skulle vektlegges eller hvordan de skulle skille 

tellende og ikke tellende formidlingsaktiviteter. [46] «Derfor ble formidlingsindikatoren ikke 

innført».  

I det niende [47] avsnittet skriver forfatterne at i de videre DEBATTENE RUNDT 

TELLEKANTER har myndighetene blitt oppfordret til å gjenoppta arbeidet med å lage 

INDIKATORer FOR FORSKNINGSFORMIDLING. Kyvik og Sivertsen viser også til at i andre land 

(INTERNASJONALE PERSPEKTIVER) har det blitt satt i gang [50] «arbeid for å få 

formidlingsaktiviteter med i grunnlaget for finansiering av forskningsinstitusjoner».  

I avsnitt ti [51] påpeker forfatterne at tellekantsystemet sannsynligvis ikke har hatt 

negative KONSEKVENSER FOR FORSKNINGSFORMIDLING+. Undersøkelsen viser at det faktisk 

har skjedd en økning i forskningsformidling (FØR/NÅ). Ifølge forfatterne kan det ha noe med 

at basisbevilgningene (BASISBEVILGNINGENES BETYDNING) er med på å finansiere 

forskningsformidling, «og at det er mange andre grunner enn økonomiske til å stimulere 

formidlingsvirksomheten» (IKKE-ØKONOMISKE INSENTIVER). 

I det ellevte [55] avsnittet skriver de at det ikke nødvendigvis noe MOTSETNING 

MELLOM VITENSKAPELIG PUBLISERING OG FORMIDLING. Den EMPIRISKe UNDERSØKELSEn viser 
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at det kan være en sammenheng mellom det å publisere mye og det å drive mye med 

forskningsformidling. 

I det tolvte og siste avsnittet [58] skriver Kyvik og Sivertsen at det ifølge den 

EMPIRISKe UNDERSØKELSEn er relativt [59] «stabile forskjeller mellom fagområdene med 

hensyn til hvor stor andel av personalet som bidrar med publisert POPULÆRVITENSKAP eller 

SAMFUNNSDEBATT». Humaniora og samfunnsvitenskap bidrar relativt mer enn andre 

fagområder, og [61] «samfunnsvitenskapene er mest aktive som skriftlige deltakere i 

samfunnsdebatten». I tillegg viser EMPIRISKe UNDERSØKELSEr i andre land (INTERNASJONALE 

PERSPEKTIVER) liknende resultater. Til slutt gir forfatterne tre grunner til forskjellene: For det 

første arbeider [63] «humanister og samfunnsvitere […] ofte med eget samfunns kultur» 

(HUMSAM GENERELT), for det andre [64] «kan være enklere for humanister og samfunnsvitere 

å gjøre nye forskningsresultater allment forståelige» (HUMSAM GENERELT, 

POPULÆRVITENSKAP) og for det tredje overføres stort sett ny kunnskap fra naturvitenskap, 

medisin og teknologi til samfunnet via en tredjepart (TEKMEDNATVIT GENERELT, 

TEKMEDNATVIT PUBLISERINGSKULTUR). 

6.4.1 Sammenfatning av topos-forløpet i teksten 

Topoiene som peker seg ut som de mest sentrale i Kyvik og Sivertsens tekst er få, men 

tydelige. Forfatterne tar utgangspunkt i en EMPIRISK UNDERSØKELSE (toposgruppe AKADEMIA) 

når de sier at det har skjedd en økning (FØR/NÅ, toposgruppe FORSKNINGSFORMIDLING) i 

publisering av POPULÆRVITENSKAP (toposgruppe FORSKNINGSFORMIDLING) og bidrag til 

SAMFUNNSDEBATTen (toposgruppe UNIVERSITETETS OG HØYSKOLENES SAMFUNNSOPPDRAG). De 

konkluderer med at TELLEKANTSYSTEMET ikke har hatt negative KONSEKVENSER FOR 

FORSKNINGSFORMIDLING+, til tross for dystre spådommer i DEBATTENE RUNDT TELLEKANTER. 

De henviser også til forsøkene med å lage en INDIKATOR FOR FORSKNINGSFORMIDLING hvor de 

forklarer hvorfor det ikke lot seg gjøre å implementere.  

6.5 Spørsmål fra toposanalysene 

Hensikten med toposanalysen var å finne frem til bakenforliggende temaer og perspektiver 

som er grunnlaget for oppfatningene i debatten rundt tellekanter og forskningsformidling. 

Gjennom toposanalysen har det dukket opp mange perspektiver. Jeg vil konsentrere meg om 
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noen utvalgte perspektiver fra både hovedtekstene og det øvrige tekstkorpuset som i særlig 

grad berører denne oppgavens problemstilling: I hvilken grad har debatten rundt tellekanter 

gitt plass for nyanserte oppfatninger om forskningsformidling? Flere av perspektivene som 

kommer frem henger sammen. Man kan ikke uten videre skille dem fra hverandre, men for 

forståelsens skyld skal jeg presentere dem enkeltvis. Jeg vil belyse perspektivene som 

kommer til uttrykk gjennom å stille fem spørsmål skissert i de følgende underkapitlene. De 

øvrige tekstene fra tekstkorpuset vil bli referert til med [matrise:nr], som viser til vedlegg 

Matrise med utvalgte tekster fra Atekst i kapittel 14 og radnummeret hvor informasjon om 

artikkelen finnes. 

6.5.1 I hvilken grad bidrar tellekantsystemet til mindre 

forskningsformidling? 

Et av perspektivene som kommer frem av toposanalysen er hvorvidt tellekantsystemet har 

KONSEKVENSER FOR FORSKNINGSFORMIDLING hos vitenskapelig ansatte på universiteter og 

høyskoler. Dette har vært et utgangspunkt for mye av kritikken som har vært rettet mot 

systemet. På den ene siden har man aktører som mener at tellekantsystemet har negative 

konsekvenser for forskningsformidling, mens på den andre siden har man aktører som er 

uenige i dette. Vi skal nå ta for oss noen av oppfatningene som tar utgangspunkt spørsmålet 

skissert over. Først tar jeg for meg hovedtekstene, deretter trekker jeg inn noen relevante 

oppfatninger fra tekstene i det øvrige tekstkorpuset. 

I teksten Hva er vitenskap godt for? argumenterer Johansen (2006) for at 

tellekantsystemet tvinger humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag til å tilpasse seg en 

naturvitenskapelig publiseringskultur. Johansen skriver at i motsetning til naturvitenskap, er 

det nyttige produktet av HumSam-forskningen teksten selv: Hensikten med forskningen er å 

bidra med tanker, perspektiver og forståelser som kan brukes i samfunnsdebatten eller til å 

opplyse borgerne. Forskningen publiseres gjerne i en form som kan gi få eller ingen 

publiseringspoeng, men som er mer tilgjengelig for «den opplyste allmenhet». Problemet er at 

publiseringsformen gir lav økonomisk uttelling for instituttene, og forskere kan føle seg 

presset til å publisere i godkjente, fagfellevurderte tidsskrifter. Disse tidsskriftene anser 

Johansen som «lukkede» fora fordi allmenheten ikke har samme tilgang til tekstene som er 

publisert der. Dermed har tellekantsystemet negative konsekvenser for forskningsformidling. 
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Kyvik og Sivertsen (2013) sier helt klart i teksten Økende forskningsformidling at 

tellekantsystemet ikke har bidratt negativt til forskningsformidling. De tar ikke for seg 

spørsmålet om det er noe motsetning mellom forskning og formidling, men bruker heller tall 

fra en undersøkelse for å underbygge påstanden sin. Ifølge undersøkelsen har det skjedd en 

økning i publisering av populærvitenskapelige artikler og bidrag til samfunnsdebatten hos 

vitenskapelig ansatte på universiteter og høyskoler til tross for innføringen av 

tellekantsystemet. Kyvik og Sivertsen skriver at det dessuten kan se ut til at forskere som er 

flinke til å publisere vitenskapelige artikler, også er flinke til å publisere for allmenheten. 

 Traavik, Øvrig og Jansson, to høyskoledosenter og en høyskolelektor [matrise:12], 

skriver i debattinnlegget Trist tellekantsystem at «det formidles relativt lite til allmennheten 

fra forskerhold». De mener at tellekantsystemet er skyld i dette fordi systemet kun premierer 

forskning. Dermed snevrer det inn både hvem forskerne skriver for (andre forskere) og hva 

slags tekster de skriver (tellende vitenskapelige artikler). Forfatterne trekker frem «lærebøker 

for studenter i høyere utdanning [som] en av de viktige sjangrene som trues i dette 

tellekantregimet.  

Hilde Gunn Slottemo, førsteamanuensis ved Høyskolen i Nord-Trøndelag 

[matrise:30], mener at tellekantsystemet har en innvirkning på forskningsformidling. Hun er 

klar på at det fortsatt drives mye med forskningsformidling til allmenheten, men at systemet 

likevel har endret måten vitenskapelige ansatte ved universiteter og høyskoler tenker og 

handler på. Hun skriver at «vi skjeler til belønningssystemet og [vurderer nøye] hvor og for 

hvem vi publiserer».  

Gjennom disse eksemplene ser vi at det er ulike meninger om hvorvidt 

tellekantsystemet har hatt negative konsekvenser for forskningsformidling eller ikke, fra den 

ene motpolen til den andre. 

6.5.2 Hva skal begrepet forskningsformidling innebære på 

universiteter og høyskoler? 

Toposen FORSKNINGSFORMIDLING: UKLART OPPDRAG trekker frem et perspektiv hvor man sier 

at det lovpålagte formidlingsoppdraget er uklart. Denne kan sees i sammenheng med toposen 

FORSKNINGSFORMIDLING: INSENTIVSYSTEMETS FORMIDLINGSINDIKATORER, som handler om i 

hvilken grad indikatorene for forskningsformidling er holdbare eller ikke. 
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Espen Gamlund, førsteamanuensis i filosofi ved UiB [matrise:24], skriver at han har 

bestemt seg å slutte med forskningsformidling. Han liker å formilde, men han føler at det ikke 

lønner seg lenger og dermed er bortkastet arbeid. Han vet ikke hvor mange som leser det han 

skriver, han har mye brukt tid på et bokprosjekt som han ikke har fått solgt inn til forlagene, 

og det er ikke alltid at man får kronikkene sine på trykk. Gamlund skriver: «Å drive med 

formidling er lærerikt, men jeg er som sagt ikke sikker på hvor mye det har utrettet – verken 

for meg selv eller samfunnet.». I et intervju om samme sak [matrise:22] sier han følgende: 

«Det er uklart hva som egentlig forventes av meg når det kommer til formidling. Skal jeg for 

eksempel reise på dagstur til Sandefjord for å holde foredrag for Senioruniversitetet? Skal jeg 

delta i et radioprogram i NRK? Eller skal jeg skrive kronikker i aviser?». 

Beate Elvebakk, postdoktor ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO, og 

Vidar Enebakk, postdoktor ved Forum for universitetshistorie, UiO [matrise:84], kritiserer 

UHRs formidlingsutvalg for å redefinere begrepet forskningsformidling. Forfatterne skriver at 

debatten har beveget seg fra å forstå formidlingsoppgaven som demokratisk begrunnet til å nå 

være økonomisk begrunnet.  

Gamlund mener altså at oppdraget forskningsformidling er uklart, mens Elvebakk og 

Enebakk trekker frem uenigheter rund hvilke oppgaver som skal premieres som 

forskningsformidling. Det grunnleggende spørsmålet blir altså: Hva skal begrepet 

forskningsformidling inneholde på universiteter og høyskoler? 

6.5.3 Er det behov for et meritteringssystem for 

forskningsformidling? 

Hvorvidt man bør innføre insentiver for forskningsformidling, ser det ikke ut til være enighet 

om. Topoiene FORSKNINGSFORMIDLING: MANGLENDE INSENTIVER, FORSKNINGSFORMIDLING: 

INSENTIVSYSTEM ER INGEN LØSNING og FORSKNINGSFORMIDLING: INSENTIVSYSTEMETS 

FORMIDLINGSINDIKATORER viser til denne uenigheten.  

Bergens Tidende [matrise:60] kritiserer tellekantsystemet i en lederartikkel for ikke å 

belønne «deltakelse i den offentlige debatt, kronikkskriving eller andre former for 

henvendelse direkte til allmennheten». De skriver at universitetene er pliktige å levere 

kunnskap som kan bidra til en levende debatt, og etterlyser insentiver for at forskere skal være 

«aktive deltakere i samfunnsdebatten». 
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Einar Johan Aas [matrise:64], professor ved NTNU, viser til universitets- og 

høyskoleloven når han argumenterer for at forskningsformidling bør belønnes. Han skriver at 

når Kunnskapsdepartementet klarte å innføre en publiseringskomponent i 

finansieringssystemet, bør de også klare å innføre en formidlingskomponent. Han godtar ikke 

at en slik komponent ikke kan innføres. Selv om myndighetene allerede har gjort to 

mislykkede forsøk på å innføre insentiver for forskningsformidling, mener Aas at de likevel 

ikke gi opp. 

Åshild Bekke Eidem [matrise:85], redaksjonsleder i Universitas, mener at det 

vanskelig lar seg gjøre å vurdere ulike former for formidling opp mot hverandre: «Hvordan 

skal man så veie kronikker mot foredrag på belønningsskålen, og hvordan vektes lærebøker i 

forhold til deltagelse på Tabloid?».  

Anders Schiøtz Worren [matrise:74], journalist i Universitas, er skeptisk til et 

insentivsystem for forskningsformidling. I artikkelen diskuterer han forskningsformidling i 

form av publisering av artikler, innlegg og kronikker i media. Han mener at det ikke finnes 

god nok kvalitetskontroll hos redaksjonene, og derfor bør det heller ikke knyttes økonomiske 

insentiver til det.  

Sigmund Grønmo [matrise:80], rektor ved UiB, kritiserer den daværende 

formidlingskomponenten som ble lagt frem med utredningen Sammen om kunnskap II (se 

kap. 2.1.2 for beskrivelse av utredningen). Han mener at den favner for bredt, og at den har 

gått bort fra allmennrettet formidling: «Her har vi vært opptatt av å henvende oss til den 

opplyste allmennhet og delta i samfunnsdebatten, men i forslaget som nå foreligger, blir 

oppgaver knytte til regionalt arbeids- og næringsliv mye sterkere vektlagt».  

Som vi ser av eksemplene vises det til lover og samfunnsoppdrag når det argumenteres 

for hvorfor insentiver er nødvendige. Videre ser vi at ikke alle er like begeistret for forslaget 

til insentiver som ble lagt frem, og noen mener at det er for vanskelig å vurdere 

forskningsformidling til at det bør ha insentiver tilknyttet seg.  

6.5.4 Kan man skille mellom forskning og formidling? 

Et annet spørsmål som har kommet frem er hvorvidt man kan snakke om et skille mellom 

forskning og formidling innen humaniora og samfunnsvitenskap (SAMMENHENG MELLOM 
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FORSKNING OG FORMIDLING). Dette spørsmålet henger gjerne sammen med hvilke 

publikasjoner som er poenggivende og hvilke som ikke er det. 

Johansen (2006) har en klar oppfatning om at man ikke kan «akseptere noe avgjørende 

skille mellom forskning og formidling» i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. 

Johansen påpeker at det er store forskjeller i tradisjonene rundt publisering i disse fagene og 

det han betegner som naturvitenskapelige fag. Naturvitenskap tjener sin hensikt best i sin mest 

avanserte form (når den publiseres i fagfellevurderte tidsskrifter), mens humaniora og 

samfunnsvitenskap skal bidra til utvikling samfunnet og demokratiet, og publiseres ofte på et 

språk som flere enn bare forskere kan forstå. Derfor er det ikke alltid den fagfellevurderte 

tidsskriftsartikkelen som er det beste mediet for formidling av slik forskning.  

Robin Rolfhamre [matrise:2], førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, hevder at 

tellekantsystemet er problematisk for kunstnerisk forskning fordi systemet ikke tar «[…] 

høyde for akademisk kunstnerisk praksis». Rolfhamre skriver at «[a]rtikler av en mer praktisk 

natur, som fokuserer mer på hvordan å spille et instrument blir, så å si, “nedgradert” til ikke 

fagfellevurderte medlemsblad».  

Knut Kjeldstadli [matrise:50], professor i samtidshistorie ved UiO, er opptatt av at 

samfunnet må få vite hva universitetet driver med, men han mener tellekantsystemet står i 

veien for det. Kjeldstadli sier at «[t]ellekantsystemet gjør at formidlingen blir lite eller 

ingenting verdt. En undersøkelse blant historikerne viste at halvparten av våre publikasjoner 

gir null uttelling, fordi de trykkes i aviser eller breiere tidsskrifter, og ikke i fagfellevurderte 

publikasjoner».  

 Disse eksemplene viser hvordan man mener at det tellekantsystemet regner som 

forskning og det humaniora og samfunnsvitenskapene regner som forskning, ikke helt 

stemmer overens. 

6.5.5 Norsk som forskningsspråk – påvirkes det av 

tellekantsystemet? 

I debatten stilles også spørsmålet om hvorvidt tellekantsystemet bidrar til at forskere velger å 

publisere artikler på et internasjonalt språk, henholdsvis engelsk, fremfor å publisere på norsk 

(NORSK SOM FORSKNINGSSPRÅK). Dette henger sammen med at publiseringskanaler på nivå 2 i 
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tellekantsystemet, som gir flest poeng, i stor grad er beregnet på et internasjonalt publikum 

(Norsk publiseringsindikator, 2016b). Vil man publisere der, må man velge et internasjonalt 

språk. 

Anne Gjelsvik [matrise:21], professor ved NTNU, skriver at ved å publisere i 

internasjonale kanaler, blir man mindre synlig: «[a]rtikkelen handler om norsk materiale, og 

hadde jeg skrevet den på norsk, hadde den trolig fått langt større betydning». Hun skriver 

videre at «[n]oen former for forskning flyttes bare framover ved hjelp av andre forskere, men 

noen former for forskning må være i dialog med samfunnet. Å velge vekk norsk og 

formidling er en farlig vei å gå for akademia, og i særdeleshet for humaniora». 

Kari Bø [matrise:25]10, rektor ved Norges idrettshøgskole, hevder at «det 

vitenskapelige språket er og blir engelsk». Hun mener at forskning på norsk er av lavere 

kvalitet enn internasjonal forskning: «Under dekke av at det er vanlig i den gjeldende 

fagtradisjonen å skrive mer eller mindre interne rapporter og artikler i norske fagtidsskrift og 

bøker, glir dette igjennom som om det er på samme nivå som en fagfellevurdert, internasjonal 

publikasjon». 

Guri Hjeltnes [matrise: 88], professor ved Institutt for kommunikasjon, 

Handelshøyskolen BI, spør: «Har norske universiteter og høyskoler et særlig ansvar for norsk 

språk og kultur og folkestyre?». Hun hevder at forskning innen samfunnsvitenskap og 

humaniora mister sin mening hvis den ikke «stimulerer den politiske og kulturelle 

offentligheten på norsk». 

 Som vi ser henger norsk som forskningsspråk i disse artiklene sammen med 

humanioras og samfunnsvitenskapenes tette bånd til samfunnet de forsker på. Gjelsvik og 

Hjeltnes er bekymret for at denne typen forskning mister sin relevans hvis den ikke skriver på 

norsk. Bø derimot, anser ikke forskning på norsk, hverken den som publiseres i tellende 

norske tidsskrifter eller den som når ut til et bredere publikum, for å være viktig. 

 

 

                                                 
10 Denne teksten ligger utenfor det tekstkorpuset som er hovedanliggende for denne oppgaven, men jeg har 

likevel valgt å ta den med fordi en den ytrer et syn som er særs relevant for spørsmålet om norsk som 

forskningsspråk. 
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7 Diskusjon og konklusjon 

Gjennom analysen har jeg trukket frem noen grunnleggende spørsmål i debatten rundt 

forskningsformidling og tellekanter som fremstår som særlig relevante. I dette kapittelet skal 

jeg først diskutere de tre første spørsmålene, I hvilken grad bidrar tellekantsystemet til mindre 

forskningsformidling?, Hva skal begrepet forskningsformidling innebære på universiteter og 

høyskoler? og Er det behov for et meritteringssystem for forskningsformidling?, ved å se på 

hvorvidt uenigheten om sammenhengen mellom tellekantsystemet og forskningsformidling 

skyldes henholdsvis faktuell uenighet og/eller ideologisk uenighet.  

Deretter skal jeg diskutere de to siste spørsmålene, Kan man skille mellom forskning 

og formidling? og Norsk som forskningsspråk – påvirkes det av tellekantsystemet?, ved å 

vurdere hvorvidt HumSam og NatVit kan sees på som to motpoler. 

Til slutt vil jeg konkludere ved å se oppgaven i lys av problemstillingen. Jeg vil også 

diskutere i hvilken grad min innhenting av materiale og analyse av ytringene om 

forskningsformidling i tellekantdebatten kan bidra til å opplyse den videre debatten om 

forskningsformidling, og deretter se på muligheter for videre forskning om 

publiseringsinsentiver og forskningsformidling. 

7.1 Faktuell eller ideologisk uenighet? 

Bidrar tellekantsystemet til mindre forskningsformidling? 

I debattinnlegget til Kyvik og Sivertsen (2013) refererer forfatterne til oppropet fra 2006 som 

223 professorer i humanvitenskapelige fag skrev under på11. Innlegget til Kyvik og Sivertsen 

kan sees på som et forsøk på å dementere påstandene om at tellekantsystemet ville føre til 

mindre forskningsformidling. Ved hjelp av empiriske undersøkelser kunne de slå fast at 

forskningsformidling har økt både før og etter at tellekantsystemet ble innført. Man skulle da 

tro at dette ville sette en sluttstrek for debatten, men ut fra analysen i denne oppgaven (da 

særlig gjennom toposen KONSEKVENSER FOR FORSKNINGSFORMIDLING), samt den pågående 

debatten, kan vi se at dette temaet fortsatt er høyst levende. Hvorfor har ikke Kyvik og 

Sivertsens empiri bidratt til å oppklare spørsmålet?  

                                                 
11 Oppropet kan leses i sin helhet i Hva skal vi med vitenskap? (Hagen & Johansen, 2006, s. 10). 
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Tallene i studiene som Kyvik og Sivertsen refererer til, sier at det har vært en økning i 

forskningsformidlingsaktiviteten. En av studiene som ble foretatt kan fortelle oss at 93 % av 

de spurte har «har deltatt i én eller flere aktiviteter for å spre kunnskap [i løpet av de siste tre 

årene]» (Thune, Aamodt & Gulbrandsen, 2014). Her påpekes det at aktivitetene «allmenn- og 

brukerrettet formidling [er] mest vanlig». Thune, Aamodt og Gulbrandsen hevder at 

undersøkelsen dokumenterer «[…] at norske vitenskapelig ansatte er engasjert i et bredt 

spekter av aktiviteter for å spre kunnskap til mange ulike målgrupper, enten det skjer i form 

av formidling, samarbeid, opplæring eller kommersialisering» (Thune, et al., 2014). I en 

debatt om forskningsformidling på Litteraturhuset i Oslo 24.11.16 stiller geologen, forskeren 

og sakprosaforfatteren Henrik Svensen seg kritisk til denne undersøkelsen, og mener at den 

har vesentlige svakheter: Han påpeker at hvis man svarte at man hadde deltatt i én aktivitet de 

siste tre årene, så talte dette med i statistikken (NNT-Debatt: Forskningsformidling, 2016, 

[01:07:06 – 01:07:55]). Han sier deretter at de kun hadde spurt fast vitenskapelig ansatte, og 

ikke post doc’er, stipendiater, studenter, eller andre vitenskapelig ansatte på midlertidige 

kontrakter og konkluderer med at «[…] totalt sett så vet vi egentlig veldig lite om hvem som 

formidler fra denne sektoren […]» ([01:07:06 – 01:07:55]).  

Uenigheten om hvorvidt tellekantsystemet har bidratt til mindre forskningsformidling 

eller ikke kan sies å være faktuell. Det hersker ikke enighet om premissene for den nevnte 

undersøkelsen, tolkningen av resultatene eller om hvorvidt metode og materialutvalg er 

tilfredsstillende. Gir undersøkelsene egentlig svar på det vi lurer på? Hvem driver 

forskningsformidling? Hvor store krav skal det stilles til formidlingsaktivitet? Er én aktivitet i 

løpet av de tre siste årene tilstrekkelig til at vi kan si at forskningsformidlingen blant de 

ansatte i universitets- og høyskolesektoren lever i beste velgående? Og hvorfor er det grupper 

som ikke er spurt? Er det grunn til å tro at resultatene ville vært annerledes dersom de 

midlertidig ansatte hadde kommet til orde? Her er det spørsmål på faktuelt grunnlag som bør 

diskuteres videre i kommende debatter. 

Hva skal begrepet forskningsformidling innebære? 

Spørsmålet om hvorvidt tellekantsystemet har bidratt til mindre forskningsformidling, også 

henger sammen med spørsmålet om hva vi mener begrepet forskningsformidling skal 

innebære på universiteter og høyskoler.  
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Da den andre utredningen om insentiver for forskningsformidling forelå, kunne man se 

at Universitets- og høyskolerådet hadde en bred oppfatning av hva formidlingsoppgaven i 

universitets- og høyskolesektoren skulle innebære (UHR, 2006, s. 7) (noe som blant annet 

kommer frem gjennom toposen FORSKNINGSFORMIDLING: INSENTIVSYSTEMETS 

FORMIDLINGSINDIKATORER). Målet var at vitenskapelige resultater skulle spres i fles mulige 

kanaler (UHR, 2006, s. 15). Her inngikk både allmennrettet og brukerrettet virksomhet med et 

bredt spekter av formidlingsaktiviteter: 

1. Omsetning: Eksterne inntekter fra salg av tjenester og publikasjoner 

2. Innovasjon og samhandling med arbeidslivet 

 bedrifter (selskapsetableringer) 

 lisenser 

 studentprosjekt 

3. Publikasjoner 

 bøker, læremidler og faglige ressurser 

 artikler i fagtidsskrift 

 aviskronikker og innsiktsartikler 

4. Foredrag/posters på brukerrettede fagkonferanser 

5. Medier og direkte formidling 

 bidrag til publikumsarrangement 

 bidrag i massemedia (inkludert nettaviser)  

 (UHR, 2006, s. 7) 

Løvhaug (2011) skriver at denne brede forståelsen av forskningsformidling henger sammen 

med at Kunnskapsdepartementet satte et krav om at insentivene skulle inkludere brukerrettet 

virksomhet med særlig vekt på «innovasjon og utviklingsarbeid i nærings- og samfunnsliv» 

(s. 434 – 435).  

Så finnes det aktører i debatten som i stor grad mener at begrepet forskningsformidling 

bør begrenses til allmennrettet formidling og deltakelse i samfunnsdebatten (jf. 

opplysningstanken, kap. 2.2.3). I debatten på Litteraturhuset i Oslo 24.11.16 fremhever 

juristen og forskeren Anine Kierulf (NNT-Debatt: Forskningsformidling, 2016, [01:03:24 – 

01:03:55]) at forskere har et særoppdrag når det gjelder denne type forskningsformidling. 

Ikke bare er det lovfestet, sier hun, men forskere besitter også kunnskap, kildekritikk, 

saklighetsgrunnlag etc. som gjør at de er særlig i stand til å gå inn i slike debatter.  
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 Uenigheten om hvilke aktiviteter som skal inngå i begrepet forskningsformidling kan 

på den ene siden sees på som en faktuell uenighet. Formidlingsvirksomheten på universiteter 

og høyskoler er mange (jf. kap. 2.2.2), og spørsmålet er hvilke konkrete oppgaver vi skal 

regne inn i begrepet. Skal fag- og lærebøker telle som formidling? Hva med foredrag, 

kronikker, deltakelse i populærvitenskapelige tv-programmer eller skolebesøk? Skal 

utredninger og rapporter telle? Hvor skal grensen trekkes, og hvem skal trekke den? Og for 

øvrig: Er ikke egentlig all forskning innovasjon? Burde man kanskje heller regne innovasjon 

som forskning snarere enn som forskningsformidling? 

På den andre siden kan uenigheten sees på som ideologisk fordi vi kan spørre: Hva 

skal forskningsformidling ideelt sett være? Holder det at vi som fagfolk formidler innenfor en 

lukket krets til våre egne fagfeller, selv om dette innsnevrer den tradisjonelle betydningen av 

forskningsformidling som aktivitet? Skal det formidles til andre fagområder, til studenter eller 

til samfunnet for øvrig? Er forskningsformidling noe man skal læres opp til å gjøre, eller noe 

man forutsetter at de vitenskapelig ansatte finner ut av selv? Og bør egentlig alle forskere 

formidle, eller holder det egentlig at bare noen gjør det? 

Meritteringssystem for forskningsformidling 

Diskusjonen om hvorvidt forskningsformidling burde være en del av insentivsystemet kan 

spores tilbake starten av 2000-tallet. Mange mente at formidlingsaktiviteten ved 

universitetene var stemoderlig behandlet, og det ble foreslått å innføre formidlingsinsentiver 

for allmennrettet forskningsformidling på lik linje med forsknings- og 

undervisningsinsentivene (Løvhaug, 2011, s. 433). I 2006 ble utredningene Sammen om 

kunnskap I og II (jf. kap. 2.1.2) lagt frem med forslag til insentiver for forskningsformidling. 

Da kunne man se en dreining i formidlingsbegrepet mot brukerrettet formidling. 

Formidlingsinsentivene ble imidlertid aldri implementert med begrunnelse om at det var for 

vanskelig å finne treffsikre indikatorer, og at systemet ble for dyrt (jf. kap. 2.1.2). 

Indikatorene for forskningsformidling ble altså ikke forkastet fordi det ikke var behov for 

dem, men fordi systemet, ifølge Kunnskapsdepartementet, hverken var gjennomførbart eller 

økonomisk forsvarlig.  

 Dermed står fortsatt spørsmålet: Er det behov for økt stimulering av 

forskningsformidling? Wig og Svensen (2016) viser til en undersøkelse fra 2015 gjort på 

vegne av Forskningsrådet hvor «[…] 58 prosent av de spurte (5183 personer, de fleste 
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forskere) at de ville ha prioritert formidling høyere hvis det var meritterende. En tredjedel 

svarte at de ikke har tid til å formidle […]» (s. 7). Skal vi tro undersøkelsen, så kan 

innføringen av forskningsinsentiver være viktig for at flere forskere skal prioritere formidling. 

Men skal vi tro tallene som Kyvik og Sivertsen (2013) refererer til, så har er det en økende 

aktivitet rundt forskningsformidling, til tross for tellekantsystemet.  

 Spørsmålet om hvorvidt man trenger et meritteringssystem for forskningsformidling 

henger sammen med spørsmålet om tellekantsystemet har negative konsekvenser for 

forskningsformidling (dette kommer blant annet til utrykk gjennom topoiene 

FORSKNINGSFORMIDLING: MANGLENDE INSENTIVER, FORSKNINGSFORMIDLING: 

INSENTIVSYSTEM ER INGEN LØSNING). Hvis vitenskapelig ansatte prioriterer forskning over 

formidling, og formidlingen lider av dette, da kan det være behov for et insentivsystem. Lider 

ikke formidlingen under forskningen, stiller saken seg annerledes. Den faktuelle uenigheten i 

debatten rundt forskningsformidling og tellekanter burde kunne bringes til opphør gjennom 

nye og bedre undersøkelser. 

 Uenigheten rundt spørsmålet om formidling bør meritteres kan også sees på som 

ideologisk. Ole Petter Ottersen (2016) skriver i artikkelen Maktkamp i kunnskapsformidlingen 

at vi ikke kan insentivbelegge all virksomhet på universitetet: «Det blir umulig å sette 

grensen» (s. 371). Ottesen skriver videre at skal vi ha insentiver for formidling, bli det neste 

insentiver for innovasjon, samfunnsoppdraget, utredningsarbeid og alle andre oppgaver. Han 

mener at universitetet ikke kan styres gjennom et «vell av økonomiske insentiver» fordi «det 

vil uthule respekten for universitetets idé og natur og gjøre det vanskelig for den enkelte 

forsker å utøve det selvstendige ansvar hun eller han har til å løse det samlede 

samfunnsoppdraget på best mulig måte» (Ottesen, 2016, s. 371). Men kan formidling 

likestilles med «alle andre oppgaver»? Til tross for at UiO definerte det nye 

«kunnskapstriangelet» i langtidsplanen 2010 – 2020 for: forskning, utdanning og innovasjon 

(formidling ble tatt inn igjen etter høringsrunden, man da som «den fjerde oppgaven») 

(Løvhaug, 2011, s. 429), så er og blir kjerneoppgavene ved universiteter og høyskoler 

forskning, utdanning og formidling. Hvis bare de to første kjerneoppgavene meritteres, hva 

sier det da om den siste oppgaven? Bør ikke formidling anerkjennes på lik linje med 

forskning og utdanning? Hvorvidt det er «tellekanter» for forskningsformidling som bør 

innføres eller ikke, er en debatt i seg selv, men spørsmålet om formidlingens plass i 

universitets- og høyskolesektoren bør løftes til et ideelt nivå.  
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7.2  HumSam og NatVit – to motpoler? 

Skille og overganger mellom forskning og formidling 

I flere av tekstene i tekstkorpuset blir HumSam og NatVit fremstilt som om de var to 

motpoler. Argumentet er ofte at tellekantsystemet ikke er tilpasset HumSam som har en helt 

annen publiseringskultur enn NatVit12. Det er helt klart at disse fagområdene har store 

forskjeller i fagtradisjonene, men det vil være unyansert å si at de er helt ulike på alle 

områder. La oss se på noen aspekter som skiller dem og noen som viser likhetstrekk. 

HumSam og NatVit skiller seg fra hverandre ved at HumSam er en mer fortolkende 

vitenskap. Det å fortolke begreper man aldri vil kunne komme til en endelig fasit på, som 

kjærlighet, fred, skjønnhet etc., er i sitt vesen annerledes enn for eksempel forskning på 

cellebiologi. Et annet aspekt som skiller vitenskapene er at en del av HumSam-fagene har og 

har hatt roller i samfunnet som kan sies å være av en annen type enn det naturvitenskapelige 

fag har. Eksempler på det er historiefagets betydning for nasjonsbygging på 1800-tallet 

(Knutsen, 2014), eller samfunnsfagenes viktige rolle for blant annet politikkutformingen i 

Norge. Disse fagene skiller seg klart fra de delene av naturvitenskapen som foregår på 

laboratorier. På den andre siden kan det nevnes at også fagområder innen det vi kan betegne 

som naturvitenskapelige fag, som medisinsk forskning, sosialmedisinsk forskning og 

helseforskning, spiller en rolle i samfunnet som skiller seg fra andre deler av 

naturvitenskapen. Et aspekt som peker mot at HumSam og NatVit kan ha fellestrekk er at det 

internt i naturvitenskapen er forskjellige grunnleggende vilkår når det gjelder formidling, altså 

vil deler av NatVit være lenger unna HumSam enn andre. Det kanskje viktigste gjelder det 

naturvitenskapelige basisfaget matematikk, som bruker et helt annet «språk» enn det verbale 

gjør. Vi snakker her om et numerisk og symbolsk språk som er på et så avansert nivå at det vil 

være vanskelig for lekfolk å forstå den forskningen matematikere driver med. I fag hvor slike 

matematiske språk ikke spiller den samme rollen, som for eksempel i deler av biologien, 

kjemien og medisinen, er det mulig å formidle forskningen på en mye mer forståelig måte i 

tråd med hva som er vanlig innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Ut fra disse 

aspektene kan vi se at det å forstå HumSam og NatVit konsekvent som rene motpoler er 

vanskelig. Men er det områder hvor forskjellene kan være avgjørende? 

                                                 
12 Igjen må det nevnes at hva som regnes for naturvitenskapelige fag, ikke alltid er helt klart i tekstene i 

tekstkorpuset. Jeg vil prøve å nyansere begrepet noe i den følgende redegjørelsen. 
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Johansen (2006) mener at tellekantsystemet tvinger humaniora og 

samfunnsvitenskapen inn i de «naturvitenskapelige tidsskriftfagenes modell» (s. 50). 

Tellekantsystemet favoriserer fagfellevurderte publikasjoner, som er den foretrukne 

publiseringsform for et flertall av de naturvitenskaplige fagene. Forskjellen mellom NatVit og 

HumSam som peker seg ut her, er det at HumSam-fag er nært knyttet til det samfunnet fagene 

virker i, slik eksemplene jeg har beskrevet over viser. Kalleberg (2004) skriver at «Kultur- og 

samfunnsfag har en direkte kopling til offentlig meningsdannelse gjennom den tette 

forbindelsen mellom vitenskap og formidling» (s. 91) (jf. toposen SAMMENHENG MELLOM 

FORSKNING OG FORMIDLING). Faren med tellekantsystemets ensidige fokusering på (tellende) 

vitenskapelige artikler, er at den ser bort fra mye av den forskningen som foregår i humaniora 

og samfunnsvitenskap, og som publiseres i andre formater, som monografier, 

allmenntidsskrifter og gjennom deltakelse i det offentlige ordskiftet. Kalleberg skriver at «i 

fag som historie og sosiologi kan man ofte bare skille mellom vitenskapelig produksjon og 

forskningsformidling på en analytisk måte. I praksis er de sammensmeltet» (Kalleberg, 2004, 

s. 90).  

Forskningsformidlingens rolle i å vedlikeholde norsk, faglig skriftkultur 

Den nære sammenhengen mellom forskning og formidling gjør at fagene også står i nær 

forbindelse til morsmålet (Kalleberg, 2004, s. 90). Hvis det er slik at tellekantsystemet fører 

til at humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskere prioriterer tellende publikasjoner i 

internasjonale publiseringskanaler, da prioriterer de også vekk kultur og samfunnsforskningen 

på norsk som har den bredere offentlighet som målgruppe (dette synpunktet ser vi fra toposen 

NORSK SOM FORSKNINGSSPRÅK). 

Det skal likevel nevnes at sammenhengen mellom forskning og formidling og 

forskning på norsk ikke bare er noe som angår humaniora og samfunnsvitenskap. Det kan 

være vel så viktig på andre fagområder. Et eksempel er innen fagområdet medisin: I Tidsskrift 

for Den norske legeforening er formålet blant annet å «være et organ for medisinsk utdanning 

som stimulerer til faglig vedlikehold og fornyelse av legen som allmenn kliniker» (Den 

norske legeforening, 2007, § 5-2, litra 1). Tidsskriftet har klare retningslinjer for språket: Å 

bevare det norske medisinske fagspråket (Ødegaard, 2006, s. 71). Ødegaard skriver følgende: 

«Retten til f.eks. innsyn i egen journal og hensynet til at pasienter og pårørende skal forstå 

hva legen sier, gjør det nødvendig å ha et norsk medisinsk ordforråd» (s. 71). Her ser vi at 



56 
 

publisering av forskning på norsk, i en tellende publiseringskanal som tidsskriftet er (dog nivå 

113), indirekte bidrar til formidling av kunnskap til allmennheten. Tidsskriftet viser gjennom 

eksempelet nevnt over at redaktørene har en bevissthet om at det å publisere forskning på 

norsk, også i fag som ikke er humanistiske eller samfunnsvitenskapelige, bidrar til å opplyse 

borgerne i samfunnet der faget virker. 

7.3 Konklusjon 

Formålet med denne studien har vært å svare på følgende spørsmål: I hvilken grad har 

debatten rundt tellekanter gitt plass for nyanserte oppfatninger om forskningsformidling? 

Debatten som helhet har fått frem et bredt spekter av ulike nyanser. Det er ingen klare 

hovedsyn som skiller seg ut i analysen, men snarere mange ulike oppfatninger som bunner i 

noen grunnleggende problemstillinger.  

Noen mener at tellekantsystemet har negative konsekvenser for forskningsformidling, 

og at man derfor bør innføre formidlingsinsentiver. Andre igjen mener at til tross for 

tellekantenes negative konsekvenser, bør man likevel ikke innføre insentiver for 

forskningsformidling. Ikke alle er imidlertid enige i at forskningsformidling påvirkes av 

tellekantene.  

Et grunnleggende og tilsynelatende uavklart spørsmål er altså hvorvidt 

tellekantsystemet bidrar til mindre forskningsformidling. Det burde kanskje vært et "enkelt» 

faktaspørsmål, men det blir helt umulig å svare på når man ikke klarer å enes om premissene. 

Et av premissene er hva forskningsformidling skal innebære ved universiteter og høyskoler. 

Noen ser på det som et regnestykke hvor man teller opp antall formidlingsoppgaver og setter 

dem inn i brøken. Andre ser på det som et prinsippspørsmål, og ønsker å definere 

forskningsformidling på et ideologisk grunnlag, enten det er demokratisk eller økonomisk 

begrunnet, hvor formidling blir lite kvantifiserbart. 

Problemet ser ut til å være at de grunnleggende problemstillingene ikke når frem 

gjennom mylderet av meninger. Debatten som helhet har vist mange nyanser av spørsmålet 

rundt forskningsformidling, men kanskje kan man si at debatten har bidratt med for mange 

                                                 
13 På nettsidene til Norsk publiseringsindikator (2016e) står det at Tidsskrift for Den norske legeforening er på 

nivå 1 i henholdsvis 2016 og 2017. 



57 
 

oppfatninger? Det er som når lyset treffer et triangulært prisme, da spres det utover i alle 

regnbuens farger. Det viser mange fargenyanser, men ingenting blir fokusert. Men hvordan er 

det med de enkelte oppfatningene? I hvilken grad er de nyanserte? 

 Anders Johansens (2006) tekst forsøker å vise at vitenskapen ikke er en firkantet kloss 

som kan puttes oppi en firkantet boks. Han påpeker at vitenskapen tar mange former som alle 

har behov for spillerom. Naturvitenskapens publiseringskultur passer naturvitenskapen godt, 

men den passer ikke nødvendigvis for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.  

Kyvik og Sivertsen (2013) er opptatt av spørsmålet om hvorvidt tellekantsystemet har 

hatt negativ innvirkning på forskningsformidling hos vitenskapelige ansatte. Siden de ut fra 

empiriske undersøkelser kan lese at det publiseres populærvitenskapelige artikler og bidrag til 

samfunnsdebatten som aldri før, konkluderer de med at forskningsformidlingsaktiviteten er 

økende. HumSam-ere har ingenting å klage på. Eller har de det? 

I humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag er det ikke bare populærvitenskap som 

er formidling av forskning. Forskningen selv er formidling. HumSam-forskning studerer og 

observerer det samfunnet det selv lever i, og har dialog med dette når det publiserer sin 

forskning. Hvis HumSam-forskning bare skal regnes som verdifull (målt i publiseringspoeng) 

når den publiseres i vitenskapelige tidsskrifter, og da særlig i internasjonale tidsskrifter, 

risikerer samfunnet å miste mye av den mer allmenne innsikten som kommer gjennom denne 

type forskning.  

Men det er ikke bare i HumSam at formidling er viktig. Formidling er alle 

vitenskapers samfunnsoppdrag. Forskning bidrar til å utvikle samfunnet, enten det er i form 

av nye medisiner, ny teknologi eller ny innsikt og forståelse for det samfunnet og den kulturen 

vi lever i. Så kan man jo si at: "Ja, men forskning er jo det viktigste man gjør. Uten forskning 

er det ingenting å formidle". Det er sant, men hvis vi ikke formidler forskningen dit den 

behøves, har ikke heller forskning noen hensikt. Og i enkelte fag henger forskning og 

formidling tett sammen. Sånn sett kan man si at det ikke er alle publiseringspoeng som glitrer.  

Ut fra hovedtekstene, men også resten av tekstkorpuset har det kommet frem både mer 

og mindre nyanserte oppfatninger om forskningsformidling, men hva hjelper det når man ikke 

klarer å enes om hva man faktisk snakker om? Spørsmålene jeg diskuterte i kapittel 7 her 

fremstått som grunnleggende problemstillinger i debatten rundt forskningsformidling og 
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tellekanter. Rundt disse spørsmålene er det både faktuelle og ideologiske uenigheter, og skal 

debatten om tellekanter og forskningsformidling komme seg fremover, er det viktig at 

aktørene blir enige om det faktuelle og diskuterer disse grunnleggende spørsmålene på en mer 

systematisk måte enn hittil. 

7.4 Hva kan analysen bidra til? 

Debatten forskningsformidling og tellekanter har lenge fremstått som uoversiktlig. Ph.d. og 

Forskningsjournalist i Framtida.no, Åsmund Eikenes, kommenterte debatten på 

Litteraturhuset i Oslo 28.09.16 slik: «Under debatten om forskingsformidling på 

Litteraturhuset denne veka, vart nok ein gong gode løysingsforslag drukna av forvirring om 

kva ein diskuterte til kva tid» [matrise:1]. På den påfølgende debatten den 24.11.16 innledet 

Vidar Enebakk med å forklare formålet med det nye nummeret av Nytt Norsk Tidsskrift, som 

var å «[…] trykke en rekke vitenskapelige artikler og andre bidrag for å bygge opp et 

forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for en bredere forskningspolitisk debatt om 

formidlingens formål. […]» (NNT-Debatt: Forskningsformidling, 2016, [00:11:23 – 

00:11:38]). Mot slutten av debatten etterlyste han mer forskning på forskningsformidling, et 

område han mente det ikke finnes mye dokumentasjon på:  

Det finnes veldig liten oversikt som går gjennom alle formidlingsformene, alle publikummene vi 

henvender oss til [...] fordi vi har et dårlig kunnskapsgrunnlag. […] Å få forskning på dette feltet, som 

kan synliggjøre all aktiviteten og gi oss et språk for å forstå den bredden som finnes, det er 

kjempeviktig. (NNT-Debatt: Forskningsformidling, 2016, [01:39:36 – 01:39:59]) 

I denne masteroppgaven har jeg brettet ut et vidt lerret av synspunkter fra en tiårsperiode, 

som, meg vitende, ikke har blitt systematisert på denne måten før. Ved å gå gjennom og 

strukturere et så stort spekter av meninger har jeg kunnet skille ut noen grunnleggende 

problemstillinger rundt debatten rundt tellekantsystemet og forskningsformidling. På denne 

måten har jeg bidratt med forskning på ett område av debatten om forskningsformidling, 

nemlig tellekantsystemet, i håp om at undersøkelsen kan bidra til å strukturere den videre 

debatten som både bør dreie seg om faktuelle og ideologiske problemstillinger. 
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7.5 Videre forskning 

I denne studien har jeg vist at undersøkelsene som Kyvik og Sivertsen (2006) refererer til, 

ikke har svart tilfredsstillende på spørsmålet om hvorvidt tellekantsystemet har negative 

konsekvenser for forskningsformidling eller ikke. Vidar Enebakk har påpekt at 

kunnskapsgrunnlaget rundt forskningsformidlingsaktivitetene i universitets- og 

høyskolesektoren er for dårlig, og etterlyser mer forsking. En videre studie rundt avklaring av 

de problemstillingene jeg presenterte og diskuterte i kapittel 7 kunne kanskje bidratt til en 

ryddigere og mer dialogisk debatt.  
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9 Vedlegg: Hovedtekst 1 – Hva er 

vitenskap godt for? 

Merknad: Teksten er en transkripsjon av Johansens (2006) tekst. 

 

Jeg har, sammen med kollega Jens E. Kjeldsen, nylig utgitt en bok. Den heter virksomme ord, 

og tar sikte på å dokumentere den politiske talens historie i Norge. Det er en svær sak på mer 

enn 750 sider; som supplement til boken har vi utviklet en database og et nettsted. To års 

hardt arbeid har det kostet. Nå vet vi at dette har vært spill av tid og krefter. Resultatet er 

omtrent ingen ting verdt. 

  I pressen har verket fått god omtale, riktignok. Men på universitetet regnes det som 

annenrangs. Arbeidet vårt blir bedømt av folk som ikke har peiling på hva vi driver med, etter 

en prosedyre som også fritar dem fra å sette seg inn i det. Byråkratiet har gått i gang med å 

registrere vitenskapelig produksjon ved å telle publikasjoner og vekte dem etter en 

prestisjeskala for publiseringskanaler. Etter slike mål faller bidraget vårt igjennom. For en bok 

på norsk får vi i beste fall 5 poeng på deling (– og for databasen 0). En artikkel i et såkalt 

velrenommert engelskspråklig fagtidsskrift gir til sammenlikning 3 poeng. Så ubetydelig er 

boken vår, at vi ville kommet bedre ut om vi i løpet av disse to årene hadde skrevet bare én 

slik artikkel hver. 

  I seinere tid har jeg satt alt inn på å få dette større prosjektet i havn. Dermed er jeg 

kommet til å fremstå som nesten fullstendig uproduktiv. Det hadde ikke gjort noe, om det 

ikke var for at universitetet bruker tallene sine som mål for tildeling av økonomiske ressurser 

til instituttene. Nå har jeg blitt en belastning for mine omgivelser. Ved å bruke tid på noe som 

gir så lite uttelling, har jeg bidratt til å redusere inntekter vi alle er avhengige av. Slik kan det 

ikke fortsette. For samfunnet kan boken vår kanskje være av en viss verdi – «noen bør 

sporenstreks løpe over til Stortinget med 169 eksemplarer av Virksomme ord», skrev Tore 

Rem i Dagbladet – men for instituttet er den rent skadeverk. 

 Vi har mottatt en ordre, under trusler om straff: Alle krefter skal settes inn på å få artikler på 

trykk i internasjonalt anerkjente fagtidsskrifter. Det er problematisk på flere måter, men først 

og fremst slik: Med dette blir forskningen styrt inn i fora som er lukket mot verden omkring. 

Det er små grupper av fagspesialister som kan ha utbytte av å lese slike fagtidsskrifter; andre 

vet ikke om dem engang. Hvis prestisjesystemet virker etter hensikten, vil forskningen bli 

fullstendig avskåret fra samfunnsdebatten. Hva skal den da være godt for? 

I naturvitenskapelig sammenheng er det ikke vanskelig å se. Etter hvert som 

forskningsresultatene blir klarert som pålitelige i de ledende spesialtidsskriftene, akkumuleres 

en type faktisk kunnskap som eksperter av ulike slag kan finne anvendelse for: En ny 

medisinsk undersøkelse gir grunnlag for utvikling av en ny medisin. Kunnskapen har en form 

som utelukker alle oss andre. Men vi trenger ikke lese den vitenskapelige artikkelen for å ha 
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nytte av medisinen. Alminnelig vitebegjærlige mennesker kan nøye seg med 

populærversjonen: Forskningsjournalistikken dreier seg om «gåter» og «mysterier» i 

vitenskapens spennende verden. Virkelig samfunnsgagnlig er slik kunnskap bare i sin mest 

avanserte form, som ingen andre enn spesialistene kan finne ut av; fagtidsskriftet er den 

tjenlige kommunikasjonssentral for disse innvidde. 

  Samfunns- og kulturvitenskapene, derimot, har til oppgave å legge til rette for 

samfunnets selvrefleksjon. De ivaretar den kollektive hukommelse, Tar overblikk over en 

forvirrende samtid, skarpstiller moralske dilemmaer, kompliserer de mest selvfølgelige ting. 

Deres berettigelse består i at de forstyrrer og beriker den politiske og kulturelle offentlighet. 

Tabellformen er ikke alltid egnet til dét: ofte må de til med lengre fortellinger og 

resonnementer. Derfor kommuniserer de gjerne i bokform, til den opplyste allmenhet. Det 

nyttige produktet er teksten selv. Ingen kan nøye seg med en popularisert konklusjon: Vil man 

ha utbytte av slikt, må man lese det hele. Landets fremste historikere, sosiologer og 

litteraturvitere skriver sine mest ambisiøse verker på forståelig norsk, de kan ikke akseptere 

noe avgjørende skille mellom forskning og formidling. 

  Smale og teknisk betonte studier er på sin plass også her, selvfølgelig; Direkte 

relevans for de mest påtrengende problemer er det ingen grunn til å forvente. 

Samfunnsbidraget består i å opparbeide et reservoar av kunnskaper og synsmåter som andre – 

lærere, kunstnere, journalister, politiske aktivister – kan forsyne seg av for egne, uforutsette 

formål. Mye kan bli stående på universitetsbiblioteket og støve ned i lange tider. Men den 

politiske debatt ville vært primitiv, og kunstlivet nokså karrig, om det ikke var for disse 

vitenskapene som stadig fremskaffer ressurser til idéutvikling, og – direkte eller indirekte – 

legger dem frem for allmennheten. 

  Gir det mening å tvinge dem inn i de naturvitenskapelige tidsskriftfagenes modell? Ja 

– hvis kunnskap ikke er utprøving av synsmåter, men positive «funn», og hvis det ikke er 

demokratiet denne kunnskapen stilles til rådighet for, men teknokratiet – da gir det mening: 

Kvalitetssikrede data presenteres i organer som også utredningsekspertisen følger med i; 

under mottoet «nyere forskning har vist …», klargjøres implikasjonene for beslutningstakere i 

direktorater og departementer; så iverksetter man tiltak, omtrent som man ordinerer en ny 

medisin: Det er nyttig for alle for så vidt som det er til vårt eget beste, og da er det ikke 

nødvendig at vi også kan få tak i det og lese. 

  På en annen måte er det ikke mulig å tenke samfunnsnytte for vitenskaper som 

arbeider isolert fra samfunnet omkring. Det er håpløst urealistisk, selvfølgelig; bare sjelden vil 

humanvitenskapene kunne yte tjenester av dette slaget. Ved å jage dem sammen i 

utilgjengelige reservater oppnår man likevel å uskadeliggjøre dem – det er da noe: Kritisk 

vitenskap er til å leve med, hvis den bare kan holdes hemmelig. 

  Det er dette det står om, med det nye målstyringssystemet. Noen vitenskapelige 

miljøer har sett mening i å levere intellektuelle ressurser for en levende demokratisk kultur. 

Dét må det settes en stopper for. Hvem vil finne på å skrive noe slikt som De nasjonale 



67 
 

strateger, hvem går i gang med en Norsk innvandringshistorie – hvis de dermed bare oppnår å 

tape penger, og markere seg som annenrangs forskere?  
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10 Vedlegg: Hovedtekst 2 – Økende 

forskningsformidling 

Merknad: Teksten er en transkripsjon av Kyvik og Johansens (2013) tekst. 

 

Flere universitetsansatte enn tidligere deltar i populærvitenskapelig publisering, mens andelen 

som bidrar i den allmenne samfunnsdebatten, er uendret. Ved de statlige høgskolene har det 

vært sterk økning i begge disse aktivitetene. Det viser en ny spørreundersøkelse foretatt av 

NIFU. Det ser ikke ut til at innføringen av indikatoren for vitenskapelig publisering har hatt 

en negativ effekt på publisert populærvitenskap eller samfunnsdebatt. 

Formidling av vitenskapelig kunnskap til et allment publikum har lange tradisjoner ved 

universitetene. Universitetspersonalet deltar dessuten i samfunnsdebatten gjennom innlegg i 

massemedia. Også ved de statlige høgskolene driver nå mange med slike aktiviteter. At 

aktiviteten er økende, er interessant, siden mange har ment at den ville gå ned etter at 

publiseringsindikatoren for vitenskapelig publisering ble innført i 2005. 

Økning både ved universiteter og høgskoler 

Gjennom mer enn tjue år har NIFU undersøkt forskningsformidling ved universitetene i 

Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo. Ved hjelp av spørreskjemaer i 1992, 2001 og 2013 ble 

de vitenskapelig ansatte spurt om de i den foregående treårsperioden hadde publisert artikler 

som de selv ville karakterisere som populærvitenskapelige eller som bidrag til allmenn 

samfunnsdebatt. 

Siden 1992 har andelen ansatte som har publisert populærvitenskapelige artikler, økt fra 48 til 

61 prosent. Figur 1 viser at det har vært en økning i andelen med populærvitenskapelige 

artikler på alle fagområder bortsett fra humaniora, hvor slik formidling tradisjonelt er mest 

utbredt blant de ansatte. Den største økningen finner vi i teknologiske fag, men også i 

medisinske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag driver stadig flere med 

populærvitenskapelig formidling. 

[Figur 1] 

Ca. en tredjedel av personalet har publisert artikler som kan defineres som bidrag til allmenn 

samfunnsdebatt, og denne andelen har vært relativt uendret siden 1992. Figur 2 viser at 

andelen av de ansatte som deltar i samfunnsdebatten gjennom artikler i presse, fagblader, 

tidsskrifter o.l., er omtrent dobbelt så stor i samfunnsvitenskap og humaniora som på de andre 

fagområdene. 

Ved de statlige høgskolene er det i dag langt flere enn tidligere som skriver 

formidlingsartikler og debattinnlegg. Mens 24 prosent av personalet hadde skrevet 

populærvitenskapelige artikler i tidsrommet 1995-1997, var denne andelen økt til 46 prosent i 
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perioden 2010-2012.Ved disse institusjonene er det også flere som deltar i den allmenne 

samfunnsdebatten. Denne andelen har økt fra 19 prosent i den første perioden til 29 prosent i 

den siste perioden. 

[Figur 2] 

Nedgangen som uteble 

Publiseringsindikatoren som ble innført i den resultatbaserte delen av budsjettene til 

universiteter og høgskoler i 2005, inkluderer kun fagfellevurderte vitenskapelige 

publikasjoner. I debatten den gangen mente mange at forskningsformidlingen ville bli 

skadelidende: «Human- og samfunnsvitenskapene blir med dette trengt ut av sin egen kultur 

og tvunget til å svekke kommunikasjonen med det bredere publikum», het det i et helsides 

opprop i Aftenposten 5. mai 2006 som 223 professorer i humaniora og samfunnsvitenskap 

skrev under på. 

Samtidig arbeidet et utvalg som var oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet på oppdrag 

fra Kunnskapsdepartementet, med å foreslå supplerende indikatorer for formidling. Men selv 

etter to omganger med et avsluttet utvalgsarbeid ble sektoren ikke enig om hvilke indikatorer 

som skulle med, og hvordan de skulle vektlegges innbyrdes. Dessuten var det vanskelig å 

avgrense et datagrunnlag som var tilstrekkelig verifiserbart i forbindelse med finansiering. 

Derfor ble formidlingsindikatoren ikke innført. 

Senere har myndighetene stadig blitt oppfordret i den offentlige debatten til å gjenoppta 

arbeidet med formidlingsindikatoren. Det kan det være mange gode grunner til. I mellomtiden 

er det bl.a. i andre land, for eksempel i Storbritannia og Sverige, satt i gang konkret arbeid for 

å få formidlingsaktiviteter med i grunnlaget for finansiering av forskningsinstitusjoner. 

Men det ser altså ut til at innføringen av indikatoren for vitenskapelig publisering ikke har 

hatt en negativ effekt på publisert populærvitenskap [eller] samfunnsdebatt. Andelen av de 

ansatte som bidrar, har økt. Det kan ha sammenheng med at denne delen av institusjonenes 

samfunnsoppdrag uansett er finansiert gjennom grunnbevilgningene og at det er mange andre 

grunner enn økonomiske til å stimulere formidlingsvirksomheten. 

Dessuten er det ikke nødvendigvis et motsetningsforhold mellom vitenskapelig publisering og 

formidling. I den første undersøkelsen i 1992 fant vi at den halvdelen av forskerne som 

publiserte for allmennheten, hadde seksti prosent høyere vitenskapelig produksjon. 

Humanister og samfunnsvitere mest aktive  

Figur 1 og 2 viser relativt stabile forskjeller mellom fagområdene med hensyn til hvor stor 

andel av personalet som bidrar med publisert populærvitenskap eller samfunnsdebatt. Det er 

relativt flere som bidrar i humaniora og samfunnsvitenskap, og samfunnsvitenskapene er mest 

aktive som skriftlige deltakere i samfunnsdebatten. Tilsvarende undersøkelser i andre land 

viser at norsk forskning ikke er alene om disse fagforskjellene. En av grunnene til forskjellene 

er at humanister og samfunnsvitere arbeider med studier av kultur- og samfunnsforhold som 

har interesse i det samme kultur- og samfunnslivet som de studerer. En annen grunn er at det 
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kan være enklere for humanister og samfunnsvitere å gjøre nye forskningsresultater allment 

forståelige. Den tredje og kanskje viktigste grunnen er at ny kunnskap fra naturvitenskap, 

medisin og teknologi som oftest overføres til samfunnet på andre måter enn gjennom 

forskernes egne publikasjoner. 
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11 Vedlegg: Oversikt over topoi med 

forklaringer 

11.1  Topoi og toposgrupper fra hovedtekstene  

Merknad: 

 Hvert skjema representerer en toposgruppe som inneholder enkelttopoi med tilhørende 

forklaring (for eksempel toposgruppe: Tellekantsystemet, topos: måling av vitenskap) 

Tellekantsystemet 

Topos Forklaring 

Måling av vitenskap Målesystem for produktivitet innen 

forskning. 

Poenggivende publikasjoner Publiseringsindikatoren inkluderer kun 

fagfellevurderte vitenskapelige 

publikasjoner. 

Inkompetent vurdering Vurderinger av tellende/ikke-tellende gjort 

på grunnlag av manglende fagkunnskap. 

Urettferdig målesystem Målesystem som ikke tar hensyn til 

tilstrekkelig mange aspekter ved 

virksomheten på universiteter og høyskoler. 

Kritikkverdig prosedyre Kritikkverdige, mangelfulle prosedyrer for 

vurdering av vitenskap. 

Endring av systemet nødvendig Krav om endring av tellekantsystemet. 

Konsekvenser for forskningsformidling÷ Tellekantsystemet har negative konsekvenser 

for forskningsformidling. 

Konsekvenser for forskningsformidling+ Tellekantsystemet har ingen negative 

konsekvenser for forskningsformidling. 

Økonomiske konsekvenser Tellekantenes konsekvenser for 

utdanningsinstitusjonenes økonomi. 

Institusjonelt publiseringspress i 

poenggivende kanaler 

 

Presset forskeren kan oppleve fra 

institusjonen om å publisere i kanaler som gir 

flest poeng. 

Debattene rundt tellekanter Henvisning til ulike deler av debattene rundt 

tellekantsystemet. 

Indikator for forskningsformidling Om forsøket i Norge på å lage en indikator 

for forskningsformidling, samt andre lands 

arbeid med å innføre indikatorer for 

forskningsformidling. 
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Universitetets og høyskolens samfunnsoppdrag 

Topos Forklaring 

Samfunnsnytte Om forskningens samfunnsnytte enten det er 

som bidrag til et åpent og opplyst offentlig 

ordskifte, brukerrettet forskning, innovasjon 

etc. 

Tilgjengelig kunnskap I hvilken grad vitenskapelig kunnskap er 

tilgjengelig for allmenheten. 

Samfunnsdebatt Forskningens og forskernes bidrag til 

samfunnsdebatten. 

Grunnloven §100, sjette ledd: Offentlig 

ordskifte 

Allusjon til Grunnloven §100, sjette ledd: 

«Det påligger statens myndigheter å legge 

forholdene til rette for en åpen og opplyst 

offentlig samtale.». 

 

Akademia 

Topos Forklaring 

HumSam generelt Humanistisk vitenskap og 

samfunnsvitenskap generelt, eller humanister 

og samfunnsvitere generelt. 

HumSam metode Humanistiske og samfunnsvitenskapelige 

forskningsmetoder. 

HumSam publiseringskultur  Humanistiske og samfunnsvitenskapelige 

publiseringskulturer. 

NatVit generelt Naturvitenskap generelt, eller naturvitere 

generelt. 

NatVit metode Naturvitenskapelige forskningsmetoder. 

NatVit publiseringskultur Naturvitenskapelige publiseringskulturer. 

NatVit Ekskludering+ Naturvitenskapelig forskning er rettet mot 

andre fagfeller, ikke mot allmenheten. Og det 

er ok. 

TekMedNatVit generelt Teknologi, medisin og naturvitenskap 

generelt, eller teknologer, medisinere og 

naturvitere generelt. 

TekMedNatVit publiseringskultur publiseringskulturer innen teknologi, medisin 

og naturvitenskap. 

Omfattende arbeid Tid og ressurser man som forsker legger inn i 

sitt arbeid. 

Bortkastet arbeid Egen eller andres oppfattelse av at tiden og 

ressursene man som forsker la inn i sitt 

arbeid, var bortkastet. 

Uproduktiv akademisk virksomhet Akademisk virksomhet som produserer få 

eller ingen tellekantpoeng. 

Produktiv akademisk virksomhet Akademisk virksomhet som produserer et 

akseptabelt antall tellekantpoeng. 

Annenrangs forsker Oppfattelsen av at forskere som produserer få 

publiseringspoeng, er annenrangs. 
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Motsetning mellom vitenskapelig publisering 

og formidling 

Om hvorvidt det er et motsetningsforhold 

mellom det å publisere vitenskap og det å 

bidra til forskningsformidling. 

 

Forskningsformidling 

Topos Forklaring 

Forskningsformidling generelt Forskningsformidling generelt, både 

popularisering av vitenskap og bidrag til 

samfunnsdebatt. 

Populærvitenskap Forskningsformidling som populærvitenskap, 

popularisering av vitenskap eller generelt om 

formidling av vitenskapelig kunnskap til et 

allment publikum. 

Forskningsformidling som 

universitetstradisjon 

Forskningsformidling har lange tradisjoner 

ved universitetene. 

Sammenheng mellom forskning og 

formidling 

Om forholdet mellom forskning og 

formidling, og hvorvidt man kan sette et 

skille mellom dem. 

Før/nå Sammenlikning av forskningsformidling før 

og forskningsformidling nå. 

Internasjonale perspektiver Internasjonale perspektiver på 

forskningsformidlingsaktiviteter i akademia, 

samt insentiver for 

forskningsformidlingsaktiviteter i utlandet. 

Ikke-økonomiske insentiver Ikke-økonomiske insentiver for å drive med 

forskningsformidling. 

Basisbevilgningenes betydning Basisbevilgningene i finansieringssystemet 

skal også bidra til universitetenes og 

høyskolenes tredje oppgave: Formidling. 
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11.2  Topoi fra det øvrige tekstkorpuset 

Merknad: 

 Dette skjemaet tar for seg alle tekstene i grønn kategori i vedlegget Matrise med 

utvalgte tekster fra Atekst i kapittel 14. 

 [Matrise:nr] refererer til i vedlegget Matrise med utvalgte tekster fra Atekst i kapittel 

14 og radnummeret hvor informasjon om artikkelen finnes. 

 [Se nr] i kolonnen «Forklaring» henviser til nummeret i denne tabellen i kolonnen 

«Topos». 

 Når en topos gjentar seg (med forklaringen [se nr]), er det for å få frem utbredelsen av 

denne toposen i tekstkorpuset (jf. kap. 5.1.3) 

Enkelttopoi fra det øvrige tekstkorpuset 

Topos Forklaring 

[Matrise:1]  

Uoversiktlig debatt Påstand om at debatten om tellekanter og 

forskningsformidling som uoversiktlig og 

rotete. 

Forskningsformidling: manglende insentiver Mangel på lovpålagte insentiver for 

forskningsformidling. 

[Matrise:2]  

Kunstnerisk forskningsformidling Forskningsformidling av kunstfag i ikke-

fagfellevurderte tidsskrifter, men også 

forskningsformidling i form av utøvende 

kunst (konserter etc.) som ikke gir 

tellekantpoeng. 

[Matrise:12]  

Snever målgruppe i artikler Forskning skrives av forskere for forskere. 

Dette snevrer også inn hvilke tekster som 

skrives, nemlig forskningsartikler i 

fagfellevurderte tidsskrifter. 

Forskningsformidling: pensumbøker Pensumbøker kan sees på som en form for 

forskningsformidling. De gir ikke 

publiseringspoeng og prioriteres dermed ikke 

av forskere. 

[Matrise:18]  

New Public Management Tellekantsystemet sett i kritisk lys av New 

Public Management: Mål- og resultatstyring. 

Konkurranse om publiseringspoeng Om hvordan tellekantsystemet bidrar til at 

akademikere konkurrerer om 

publiseringspoeng. 

[Matrise:19]  

Konkurranse om publiseringspoeng [Se 18] 

Forskningsformidling styrker undervisning Gode formidlere er bedre undervisere, derfor 

bør man satse på forskningsformidling. 
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[Matrise:21]  

Prioritering av oppgaver Tidspress og politisk styring av 

utdanningsinstitusjoner gjør at forskere må 

prioritere mellom lovpålagte 

arbeidsoppgaver. 

Norsk som forskningsspråk  Om viktigheten av norsk som 

forskningsspråk for forskningsformidling, og 

i hvilken grad tellekantsystemet 

nedprioriterer ikke-engelske publiseringer. 

[Matrise:22]  

Prioritering av oppgaver [Se 21] 

Konkurranse om publiseringspoeng [Se 19] 

Forskningsformidling: uklart oppdrag Uklarhet om hva den lovpålagte UH-

oppgaven formidling innebærer. 

Forskningsformidling: vanskelig å publisere+ Det er ingen garanti for at man får publisert 

en kronikk, derfor kan det være bortkastet å 

drive med forskningsformidling (+ = enig i 

påstanden, ÷ = uenig i påstanden). 

[Matrise:23]  

Prioritering av oppgaver [Se 21] 

Forskningsformidling: vanskelig å publisere÷ [Se 22] 

[Matrise:24]  

Prioritering av oppgaver [Se 21] 

Forskningsformidling: vanskelig å publisere÷ [Se 22] 

[Matrise:30]  

Prioritering av oppgaver [Se 21] 

[Matrise:31]  

-  

[Matrise:32]  

-  

[Matrise:33]  

New Public Management [Se 18] 

[Matrise:36]  

-  

[Matrise:42]  

Forskningsformidling: pensumbøker [Se 12] 

[Matrise:43]  

-  

[Matrise:46]  

Forskningsformidling: manglende vilje Det finnes en manglende vilje i 

forskningsmiljøer til å drive med 

forskningsformidling. 

Journalisters manglende forskningsforståelse Manglende forståelse for forskning hos 

journalister fører til dårlig 

forskningsformidling i mediene. 

 

[Matrise:48]  

-  
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[Matrise:49]  

Forskningsformidling: manglende insentiver [Se 1] 

Forskningsformidling: insentivsystem er 

ingen løsning 

Et insentivsystem for forskningsformidling er 

ingen løsning. 

[Matrise:50]  

New Public Management [Se 18] 

Konkurranse om publiseringspoeng [Se 19] 

[Matrise:52]  

Forskningsformidling: manglende insentiver [Se 1] 

[Matrise:60]  

Forskningsformidling: manglende insentiver [Se 1] 

[Matrise:61]  

New Public Management [Se 18] 

[Matrise:64]  

Forskningsformidling: manglende insentiver [Se 1] 

[Matrise:70]  

Forskningsformidling: Viktig for NatVit NatVit som forskningsområde må formidles 

til allmennheten. Dette bidrar til å sikre 

forskningens legitimitet i samfunnet. 

[Matrise:72]  

Forskningsformidling: Ulikt syn mellom 

høyskoler og universiteter 

Universitetene oftest opptatt av allmennrettet 

formidling, høyskolene mer opptatt av 

brukerrettet formidling. 

Forskningsformidling: vanskelig å utvikle 

insentivsystem  

Det er vanskelig å utvikle et insentivsystem 

for forskningsformidling. 

[Matrise:73]  

Forskningsformidling: insentivsystem er 

ingen løsning 

[Se 49] 

Forskningsformidling: Ikke banalisering av 

forskning 

Formidling av forskning fører ikke til 

forflatning og banalisering av forskning. 

[Matrise:74]  

Forskningsformidling: insentivsystem er 

ingen løsning 

[Se 49] 

[Matrise:76]  

-  

[Matrise:77]  

Norsk som forskningsspråk [Se 21] 

[Matrise:79]  

Forskningsformidling: insentivsystem er 

ingen løsning 

[Se 49] 

Norsk som forskningsspråk [Se 21] 

[Matrise:80]  

Forskningsformidling: insentivsystemets 

formidlingsindikatorer 

I hvilken grad indikatorene for 

forskningsformidling er holdbare eller ikke. 

[Matrise:82]  

- 

 

 

 



79 
 

[Matrise:84]  

Forskningsformidling: insentivsystemets 

formidlingsindikatorer 

[Se 80] 

[Matrise:85]  

Forskningsformidling: insentivsystem er 

ingen løsning 

[Se 49] 

[Matrise:88]  

Norsk som forskningsspråk [Se 21] 

[Matrise:90]  

-  

[Matrise:97]  

-  

[Matrise:99]  

-  

[Matrise:101]  

-  

[Matrise:102]  

-  
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12 Vedlegg: Oversikt over hyppigheten 

av topoi i hovedtekstene 

12.1  Hovedtekst 1: Hva er vitenskap godt for? 
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12.2  Hovedtekst 2: Økende forskningsformidling 
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13 Vedlegg: Skjemaer for analyse av topoi 

13.1  Hovedtekst 1: Hva er vitenskap godt for? 

Anders Johansen (2006)  

Nr. Tekst Parafrase 

(SDI: Tekstnær 

koding) 

Topos 

(SDI: 

Kategorisering) 

Toposgruppe 

(SDI: Kategorisering) 

1  Jeg har, sammen med 

kollega Jens E. Kjeldsen, nylig 

utgitt en bok. 

Jeg har, sammen med 

en medforfatter, nylig 

utgitt en viktig og 

omfattende bok. 

Omfattende arbeid Akademia 

2 Den heter virksomme ord,  " " " 

3 og tar sikte på å dokumentere den 

politiske talens historie i Norge. 
" " " 

4 Det er en svær sak på mer enn 750 

sider; 
" " " 

5 som supplement til boken har vi 

utviklet en database og et nettsted. 

Boken er supplert med 

en database og et 

nettsted. 

Omfattende arbeid Akademia 

6 To års hardt arbeid har det kostet. Den viktige boka vi har 

utgitt har kostet flere 

års arbeid. 

Omfattende arbeid Akademia 

7 Nå vet vi at dette har vært spill av 

tid og krefter. 

Tellekantordningen 

gjør at arbeidet har vært 

bortkastet. 

 

 

Bortkastet arbeid 

 

 

 

 

Akademia 
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8 Resultatet er omtrent ingen ting 

verdt. 
" " " 

9  I pressen har verket fått 

god omtale, riktignok. 

Den viktige boka har 

fått god offentlig 

omtale. 

Samfunnsnytte Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

10 Men på universitetet regnes det 

som annenrangs. 

Universitetet betrakter 

gjennom 

Tellekantsystemet den 

viktige boka som 

annenrangs. 

Bortkastet arbeid Akademia 

11 Arbeidet vårt blir bedømt av folk 

som ikke har peiling på hva vi 

driver med, 

Gjennom 

Tellekantsystemet blir 

faglige publikasjon 

utsatt for inkompetent 

vurdering etter 

kritikkverdige 

prosedyrer. 

Inkompetent 

vurdering 

 

Kritikkverdig 

prosedyre 

Tellekantsystemet 

 

 

Tellekantsystemet 

12 etter en prosedyre som også fritar 

dem fra å sette seg inn i det. 
" " " 

13 Byråkratiet har gått i gang med å 

registrere vitenskapelig 

produksjon ved å telle 

publikasjoner og vekte dem etter 

en prestisjeskala for 

publiseringskanaler. 

Vitenskapelig arbeid 

måles nå gjennom 

antall publikasjoner i 

nivådelte 

publiseringskanaler. 

Måling av vitenskap Tellekantsystemet 

14 Etter slike mål faller bidraget vårt 

igjennom. 

Målt gjennom 

Tellekantsystemet er 

den viktige boken ikke 

verdt noe. 

 

 

 

Bortkastet arbeid Akademia 
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15 For en bok på norsk får vi i beste 

fall 5 poeng på deling 

Siden den viktige 

boken er på norsk, gir 

den dårlig uttelling i 

Tellekantsystemet. 

Urettferdig 

målesystem 

Tellekantsystemet 

16 (– og for databasen 0). Arbeidet med 

databasen gav ingen 

uttelling i 

Tellekantsystemet. 

Urettferdig 

målesystem 

Tellekantsystemet 

17 En artikkel i et såkalt 

velrenommert engelskspråklig 

fagtidsskrift gir til sammenlikning 

3 poeng.   

Korte enkeltartikler 

publisert i 

tellekantautoriserte 

kanaler er verdt mer 

enn én omfattende bok 

publisert i 

publiseringskanaler av 

lavere verdi. 

Urettferdig 

målesystem 

Tellekantsystemet 

18 Så ubetydelig er boken vår,  Den dårlige uttellingen 

i Tellekantsystemet 

viser hvor lite boken 

vår er verdt på 

universitetet. 

Urettferdig 

målesystem 

 

Bortkastet arbeid 

Tellekantsystemet 

 

 

Akademia 

19 at vi ville kommet bedre ut om vi i 

løpet av disse to årene hadde 

skrevet bare én slik artikkel hver. 

Det hadde gitt oss mer 

uttelling om vi i løpet 

av samme tid hadde 

publisert to artikler i 

foretrukne kanaler enn 

å skrive denne boken. 

Bortkastet arbeid 

 

Uproduktiv 

akademisk virksomhet 

Akademia 

 

Akademia 

20  I seinere tid har jeg satt alt 

inn på å få dette større prosjektet i 

havn. 

I den siste tiden har jeg 

hovedsakelig brukt 

tiden min på å gjøre 

boken, databasen og 

nettsiden ferdig. 

Omfattende arbeid Akademia 
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21 Dermed er jeg kommet til å 

fremstå som nesten fullstendig 

uproduktiv. 

Siden det gir så lite 

uttelling, fremstår det 

som om jeg ikke driver 

med det foretrukne 

arbeidet: Forskning. 

Bortkastet arbeid 

 

Uproduktiv 

akademisk virksomhet 

 

Annenrangs forsker 

Akademia 

 

Akademia 

 

 

Akademia 

22 Det hadde ikke gjort noe,  Å være akademisk 

«uproduktiv» er ikke et 

spørsmål om ære 

Uproduktiv 

akademisk virksomhet 

 

Annenrangs forsker 

Akademia 

 

 

Akademia 

23 om det ikke var for at universitetet 

bruker tallene sine som mål for 

tildeling av økonomiske ressurser 

til instituttene. 

Å være uproduktiv er et 

spørsmål om økonomi. 

Uproduktiv 

akademisk virksomhet 

 

Økonomiske 

konsekvenser  

Akademia 

 

 

Tellekantsystemet 

24 Nå har jeg blitt en belastning for 

mine omgivelser. 

Ved å jobbe med en 

bok som gir lav 

uttelling, skader jeg 

instituttet, og dermed 

mine medarbeidere, 

økonomisk. 

Bortkastet arbeid 

 

Økonomiske 

konsekvenser 

Akademia 

 

Tellekantsystemet 

25 Ved å bruke tid på noe som gir så 

lite uttelling, 
" " " 

26 har jeg bidratt til å redusere 

inntekter vi alle er avhengige av. 
" " " 

27 Slik kan det ikke fortsette. Dette feilslåtte 

finansieringssystemet 

må opphøre. 

Økonomiske 

konsekvenser 

 

Endring av systemet 

nødvendig 

 

 

Tellekantsystemet 

 

 

Tellekantsystemet 
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28 For samfunnet kan boken vår 

kanskje være av en viss verdi – 

Boken kan ha 

samfunnsverdi. 

Samfunnsnytte Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

29 «noen bør sporenstreks løpe over 

til Stortinget med 169 eksemplarer 

av Virksomme ord»,  

Stortingsmedlemmer 

kan ha nytte av boken. 

Samfunnsnytte Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

30 skrev Tore Rem i Dagbladet – Dette skrev Tore Rem i 

Dagbladet. 

Samfunnsnytte Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

31 men for instituttet er den rent 

skadeverk. 

Boken påfører 

instituttet økonomisk 

skade. 

Bortkastet arbeid 

 

Økonomiske 

konsekvenser 

Akademia 

 

Tellekantsystemet 

32  Vi har mottatt en ordre, Instituttet pålegger oss 

å prioritere 

publiseringskanaler på 

nivå 2. 

Institusjonelt 

publiseringspress i 

poenggivende kanaler 

 

Produktiv akademisk 

virksomhet 

Tellekantsystemet 

 

 

 

Akademia 

33 under trusler om straff: " " " 

34 Alle krefter skal settes inn på å få 

artikler på trykk i internasjonalt 

anerkjente fagtidsskrifter. 

" " " 

35 Det er problematisk på flere 

måter,  

Det er flere problemer 

knyttet til det å 

prioritere 

publiseringskanaler på 

nivå 2. 

Institusjonelt 

publiseringspress i 

poenggivende kanaler 

 

Konsekvenser for 

forskningsformidling÷ 

 

Produktiv akademisk 

virksomhet 

Tellekantsystemet 

 

 

 

Tellekantsystemet 

 

 

Akademia 
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36 men først og fremst slik: Det viktigste problemet 

er følgende: 

Institusjonelt 

publiseringspress i 

poenggivende kanaler 

 

Konsekvenser for 

forskningsformidling÷  

 

Produktiv akademisk 

virksomhet 

Tellekantsystemet  

 

 

 

Tellekantsystemet 

 

 

Akademia 

37 Med dette blir forskningen styrt 

inn i fora som er lukket mot 

verden omkring.  

Vitenskapelige 

tidsskrifter er for 

mange utilgjengelige. 

Tilgjengelig kunnskap Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

38 Det er små grupper av 

fagspesialister som kan ha utbytte 

av å lese slike fagtidsskrifter; 

Det er få lesere av 

tidsskriftene. 

Tilgjengelig kunnskap Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

39 andre vet ikke om dem engang. Det er lav kjennskap til 

tidsskriftene. 

Tilgjengelig kunnskap Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

40 Hvis prestisjesystemet virker etter 

hensikten, 

Tellekantsystemet gjør 

forskning utilgjengelig 

for deltakere i 

samfunnsdebatten. 

Tilgjengelig kunnskap 

 

 

Samfunnsdebatt 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

41 vil forskningen bli fullstendig 

avskåret fra samfunnsdebatten. 

 

 

 

 

 

" " " 
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42 Hva skal den da være godt for? Hvilken nytte har 

forskningen, hvis den 

ikke er tilgjengelig for 

deltakere i 

samfunnsdebatten? 

Samfunnsnytte 

 

 

 

Samfunnsdebatt 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

43  I naturvitenskapelig 

sammenheng er det ikke vanskelig 

å se. 

På naturvitenskapelige 

fagområder er det 

hensiktsmessig å 

publisere i nivå 2-

artikler. 

NatVit 

publiseringskultur 

Akademia 

44 Etter hvert som 

forskningsresultatene blir klarert 

som pålitelige i de ledende 

spesialtidsskriftene, 

Etter hvert som 

naturvitenskapelig 

forskning passerer 

fagfellevurdering, får vi 

en økende mengde 

kunnskap som kan 

brukes av ulike 

personer med 

kjennskap til faget. 

NatVit 

publiseringskultur 

Akademia 

45 akkumuleres en type faktisk 

kunnskap 
" " " 

46 som eksperter av ulike slag kan 

finne anvendelse for: 
" " " 

47 En ny medisinsk undersøkelse gir 

grunnlag for utvikling av en ny 

medisin. 

" " " 

48 Kunnskapen har en form som 

utelukker alle oss andre. 

Medisinsk forskning 

kan bare forstås og 

brukes av fagfeller. 

NatVit 

publiseringskultur 

 

NatVit Ekskludering+ 

Akademia 

 

 

Akademia 
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49 Men vi trenger ikke lese den 

vitenskapelige artikkelen for å ha 

nytte av medisinen. 

Det er ikke 

problematisk at lekfolk 

(allmennheten) ikke 

kan forstå medisinsk 

forskning, fordi de 

likevel kan ha nytte av 

produktene av 

forskningen 

(medisinen). 

NatVit 

publiseringskultur 

 

NatVit Ekskludering+ 

Akademia 

 

 

Akademia 

50 Alminnelig vitebegjærlige 

mennesker kan nøye seg med 

populærversjonen: 

Det holder at man tilbyr 

popularisert vitenskap 

av medisinsk forskning 

til allmennheten. 

Populærvitenskap 

 

Tilgjengelig kunnskap 

Forskningsformidling 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

51 Forskningsjournalistikken dreier 

seg om «gåter» og «mysterier» i 

vitenskapens spennende verden. 

Avansert 

naturvitenskapelig 

forskning gjøres 

interessant ved å tilby 

allmennheten innsikt i 

en ellers utilgjengelig 

verden. 

Populærvitenskap 

 

Tilgjengelig kunnskap 

Forskningsformidling 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

52 Virkelig samfunnsgagnlig er slik 

kunnskap bare i sin mest avanserte 

form, 

Avansert 

naturvitenskapelig 

forskning er bare 

samfunnsmessig nyttig 

når den publiseres i 

fagfellevurderte 

tidsskrifter. 

NatVit 

publiseringskultur 

 

Samfunnsnytte 

 

Akademia 

 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

53 som ingen andre enn spesialistene 

kan finne ut av; 

 

 

" " " 
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54 fagtidsskriftet er den tjenlige 

kommunikasjonssentral for disse 

innvidde. 

" " " 

55  Samfunns- og 

kulturvitenskapene, derimot, har 

til oppgave å legge til rette for 

samfunnets selvrefleksjon. 

HumSam-forskning er 

viktig for 

samfunnsdebatten. 

HumSam generelt 

 

Samfunnsdebatt 

Akademia 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

56 De ivaretar den kollektive 

hukommelse, 

HumSam-forskning 

sørger for samfunnets 

kollektive hukommelse. 

HumSam generelt 

 

Samfunnsdebatt 

Akademia 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

57 Tar overblikk over en forvirrende 

samtid, 

HumSam-forskning gir 

oversikt over 

samfunnets tilstand. 

HumSam generelt 

 

Samfunnsdebatt 

Akademia 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

58 skarpstiller moralske dilemmaer, HumSam-forskning 

fremhever etiske 

problemer. 

HumSam generelt 

 

Samfunnsdebatt 

Akademia 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

59 kompliserer de mest selvfølgelige 

ting. 

HumSam-forskning 

utvider perspektiver. 

HumSam generelt 

 

Samfunnsdebatt 

Akademia 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 
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60 Deres berettigelse består i at de 

forstyrrer og beriker den politiske 

og kulturelle offentlighet. 

HumSam-forskning er 

til for å utvikle 

samfunnet gjennom 

debatt. 

HumSam generelt 

 

Samfunnsdebatt 

Akademia 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

61 Tabellformen er ikke alltid egnet 

til dét: 

Naturvitenskapelig 

metode fungerer ikke 

alltid for HumSam-

forskning. 

HumSam metode 

 

NatVit metode 

Akademia 

 

Akademia 

62 ofte må de til med lengre 

fortellinger og resonnementer. 

HumSam-forskning 

krever ofte lengre 

drøftinger. 

HumSam metode Akademia 

 

63 Derfor kommuniserer de gjerne i 

bokform, 

Bokformen egner seg 

godt til HumSam-

forskning som er rettet 

mot allmennheten og 

en offentlig debatt. 

HumSam metode 

 

Samfunnsdebatt 

 

 

 

Grunnlovens §100, 

sjette ledd: Offentlig 

ordskifte 

Akademia 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

64 til den opplyste allmenhet. " " " 

65 Det nyttige produktet er teksten 

selv. 

Teksten er også nyttig 

for lekfolk, ikke bare 

fagfeller. 

Samfunnsnytte Universitetets 

samfunnsoppdrag 

66 Ingen kan nøye seg med en 

popularisert konklusjon: 

HumSam-forskning 

kan ikke populariseres 

fordi hele teksten er 

nødvendig for den rette 

forståelsen. 

HumSam metode 

 

Sammenheng mellom 

forskning og 

formidling 

Akademia 

 

Forskningsformidling 

67 Vil man ha utbytte av slikt, " " " 

68 må man lese det hele. " " " 
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69 Landets fremste historikere, 

sosiologer og litteraturvitere 

skriver sine mest ambisiøse verker 

på forståelig norsk, 

Anerkjente HumSam-

forskere skriver best 

når de skriver på en 

norsk som lekfolk kan 

forstå. 

HumSam metode 

 

Sammenheng mellom 

forskning og 

formidling 

Akademia 

 

Forskningsformidling 

70 de kan ikke akseptere noe 

avgjørende skille mellom 

forskning og formidling. 

Det er ikke noe klart 

skille mellom 

forskningsformidling 

og forskning (i 

HumSam-forskning). 

HumSam metode 

 

Sammenheng mellom 

forskning og 

formidling 

Akademia 

 

Forskningsformidling 

71  Smale og teknisk betonte 

studier er på sin plass også her, 

selvfølgelig; 

At det ikke er et klart 

skille mellom 

forskningsformidling 

og forskning gjelder 

også smale og tekniske 

betonte studier. 

Sammenheng mellom 

forskning og 

formidling 

Forskningsformidling 

72 Direkte relevans for de mest 

påtrengende problemer er det 

ingen grunn til å forvente. 

Det behøver ikke å 

være direkte relevans 

med aktuelle 

samfunnsproblemer for 

at denne forskningen 

skal være viktig. 

Samfunnsnytte Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

73 Samfunnsbidraget består i å 

opparbeide et reservoar av 

kunnskaper og synsmåter 

HumSam-forskning 

bidrar til 

samfunnsdebatten ved å 

gjøre så mange 

kunnskaper og 

perspektiver som mulig 

tilgjengelige. 

Tilgjengelig kunnskap 

 

 

 

HumSam generelt 

 

Samfunnsdebatt 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Akademia 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 
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74 som andre – lærere, kunstnere, 

journalister, politiske aktivister – 

kan forsyne seg av for egne, 

uforutsette formål. 

Det er opp til hver 

enkelt å vurdere hva 

disse perspektivene og 

kunnskapene skal 

brukes til. 

Samfunnsnytte Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

75 Mye kan bli stående på 

universitetsbiblioteket og støve 

ned i lange tider. 

Mye HumSam-

forskning kan forbli 

ulest lenge. 

Tilgjengelig kunnskap Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

76 Men den politiske debatt ville vært 

primitiv, 

Hvis HumSam-

forskning ikke 

produserer tekster som 

er rettet mot et større 

publikum 

(offentligheten), vil det 

ikke skje noe utvikling 

innen politikk og kunst. 

HumSam generelt 

 

Samfunnsnytte 

 

 

 

Tilgjengelig kunnskap 

Akademia 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

77 og kunstlivet nokså karrig, " " " 

78 om det ikke var for disse 

vitenskapene som stadig 

fremskaffer ressurser til 

idéutvikling, 

" 

 
" " 

79 og – direkte eller indirekte – 

legger dem frem for allmennheten. 
" " " 

80  Gir det mening å tvinge 

dem inn i de naturvitenskapelige 

tidsskriftfagenes modell? 

Gir det mening å kreve 

at HumSam-forskning 

skal følge 

naturvitenskapelige 

publiseringstradisjoner? 

 

 

 

HumSam 

publiseringskultur  

 

NatVit 

publiseringskultur 

Akademia 

 

 

Akademia 
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81 Ja – hvis kunnskap ikke er 

utprøving av synsmåter, 

HumSam-forskning 

kan følge 

naturvitenskapelige 

publiseringstradisjoner 

hvis man regner 

resultatene som 

positive «funn» og ikke 

som utprøving av 

synspunkter. 

HumSam 

publiseringskultur  

 

NatVit 

publiseringskultur 

 

Sammenheng mellom 

forskning og 

formidling 

Akademia 

 

 

Akademia 

 

 

Forskningsformidling 

82 men positive «funn», " " " 

83 og hvis det ikke er demokratiet 

denne kunnskapen stilles til 

rådighet for, 

HumSam-forskning 

kan følge 

naturvitenskapelige 

publiseringstradisjoner 

hvis den bare skal ha 

verdi for teknokratiet 

og ikke demokratiet. 

HumSam 

publiseringskultur  

 

NatVit 

publiseringskultur 

 

Samfunnsnytte 

Akademia 

 

 

Akademia 

 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

84 men teknokratiet – " " " 

85 da gir det mening: Det gir mening for 

HumSam-forskning å 

følge 

naturvitenskapelige 

publiseringstradisjoner 

hvis man ikke regner 

det som utprøving av 

synspunkter, og hvis 

den bare skal ha verdi 

for teknokratiet. 

 

 

HumSam 

publiseringskultur  

 

NatVit 

publiseringskultur 

 

Samfunnsnytte 

Akademia 

 

 

Akademia 

 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 
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86 Kvalitetssikrede data presenteres i 

organer som også 

utredningsekspertisen følger med 

i; 

Fagellevurdert 

forskning formidles i 

forenklet form i 

mediekanaler som 

byråkratiet benytter i 

sitt utredningsarbeid 

HumSam 

publiseringskultur  

 

NatVit 

publiseringskultur 

 

Samfunnsnytte 

Akademia 

 

 

Akademia 

 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

87 under mottoet «nyere forskning 

har vist …», 
" " " 

88 klargjøres implikasjonene for 

beslutningstakere i direktorater og 

departementer;  

" " " 

89 så iverksetter man tiltak, " " " 

90 omtrent som man ordinerer en ny 

medisin: 
" " " 

91 Det er nyttig for alle for så vidt 

som det er til vårt eget beste, og da 

er det ikke nødvendig at vi også 

kan få tak i det og lese. 

Denne typen 

forskningsformidling 

rettet mot «teknisk» 

bruk av 

forskningsresultater 

gjør at allmennheten 

ikke behøver å sette seg 

inn i den. 

Samfunnsnytte 

 

 

 

Tilgjengelig kunnskap 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

92  På en annen måte er det 

ikke mulig å tenke samfunnsnytte 

for vitenskaper 

Vitenskaper som 

arbeider isolert fra 

samfunnet er kun nyttig 

som brukerrettet 

forskning. 

 

 

Samfunnsnytte Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 



 

 

9
9
 

93 som arbeider isolert fra samfunnet 

omkring. 
" " " 

94 Det er håpløst urealistisk, 

selvfølgelig; 

Det er urealistisk at 

HumSam-forskning 

skal være nyttig uten å 

bidra til 

samfunnsdebatten. 

Samfunnsnytte 

 

 

 

Samfunnsdebatt 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

95 bare sjelden vil 

humanvitenskapene kunne yte 

tjenester av dette slaget. 

" " " 

96 Ved å jage dem sammen i 

utilgjengelige reservater oppnår 

man likevel å uskadeliggjøre dem 

– 

Ved å holde HumSam-

forskning unna 

offentligheten, vil den 

ikke kunne bidra til 

kritikk av samfunnets 

tilstand. 

Tilgjengelig kunnskap 

 

 

 

Samfunnsdebatt 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

97 det er da noe: Det er bra å holde 

HumSam-forskning 

unna offentligheten slik 

at den ikke kan bidra til 

kritikk av samfunnets 

tilstand. (Ironi) 

Tilgjengelig kunnskap 

 

 

 

Samfunnsdebatt 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

 

 

 

 

 



 

 

1
0
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98 Kritisk vitenskap er til å leve med, Kritisk vitenskap bør 

holdes hemmelig og 

unna 

samfunnsdebatten. 

(Ironi) 

Tilgjengelig kunnskap 

 

 

 

Samfunnsdebatt 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

99 hvis den bare kan holdes 

hemmelig. 
" " " 

100  Det er dette det står om, Tellekantsystemet 

bidrar til å holde kritisk 

HumSam-vitenskap 

bortgjemt. 

Måling av vitenskap 

 

Tilgjengelig kunnskap 

Tellekantsystemet 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

101 med det nye målstyringssystemet. " " " 

102 Noen vitenskapelige miljøer har 

sett mening i å levere 

intellektuelle ressurser for en 

levende demokratisk kultur. 

Noen vitenskapelige 

miljøer ønsker å bidra 

til samfunnsdebatten. 

Samfunnsnytte 

 

 

 

Samfunnsdebatt 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

103 Dét må det settes en stopper for. Man bør forhindre at 

vitenskapen bidrar til 

samfunnsdebatten. 

(Ironi) 

 

 

 

 

 

 

Samfunnsdebatt Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 



 

 

1
0
1
 

104 Hvem vil finne på å skrive noe 

slikt som De nasjonale strateger, 

Hvem vil skrive viktige 

samfunnsnyttige bøker 

hvis det gjør dem til 

dårlige forskere? 

Omfattende arbeid 

 

Bortkastet arbeid 

 

Annenrangs forsker 

 

Konsekvenser for 

forskningsformidling÷ 

Akademia 

 

Akademia 

 

Akademia 

 

Tellekantsystemet 

105 hvem går i gang med en Norsk 

innvandringshistorie –  
" " " 

106 hvis de dermed bare oppnår å tape 

penger, 
" " " 

107 og markere seg som annenrangs 

forskere? 
" " " 

 

  



 

 

1
0
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13.2  Hovedtekst 2: Økende forskningsformidling 

Kyvik og Sivertsen (2013) 

Nr. Tekst Parafrase 

(SDI: Tekstnær koding) 

Topos 

(SDI: Kategorisering) 

Toposgruppe 

(SDI: Kategorisering) 

1  Flere 

universitetsansatte enn 

tidligere deltar i 

populærvitenskapelig 

publisering, 

Vitenskapelig ansatte ved 

universiteter publiserer mer 

populærvitenskap enn tidligere. 

Populærvitenskap 

 

Før/nå 

Forskningsformidling 

 

Forskningsformidling 

2 mens andelen som bidrar 

i den allmenne 

samfunnsdebatten, er 

uendret. 

Vitenskapelig 

universitetsansattes bidrag til 

samfunnsdebatten er uendret. 

Samfunnsdebatt 

 

 

 

Før/nå 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Forskningsformidling 

3 Ved de statlige 

høgskolene har det vært 

sterk økning i begge 

disse aktivitetene. 

Det har skjedd en sterk økning i 

publisering av 

populærvitenskap og bidrag til 

samfunnsdebatten blant de 

ansatte ved statlige høyskoler. 

Populærvitenskap 

 

Samfunnsdebatt 

 

 

 

Før/nå 

Forskningsformidling 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Forskningsformidling 

4 Det viser en ny 

spørreundersøkelse 

foretatt av NIFU. 

NIFU har foretatt en 

spørreundersøkelse som viser 

dette. 

 

 

 

 

 

Empirisk undersøkelse Akademia 



 

 

1
0
3
 

5 Det ser ikke ut til at 

innføringen av 

indikatoren for 

vitenskapelig publisering 

har hatt en negativ effekt 

på publisert 

populærvitenskap eller 

samfunnsdebatt. 

Tellekantsystemet har 

sannsynligvis ingen negativ 

effekt på forskningsformidling. 

Konsekvenser for 

forskningsformidling+ 

Tellekantsystemet 

6  Formidling av 

vitenskapelig kunnskap 

til et allment publikum 

har lange tradisjoner ved 

universitetene. 

Forskningsformidling har lange 

tradisjoner ved universitetene. 

Populærvitenskap 

 

Forskningsformidling 

som 

universitetstradisjon 

 

Forskningsformidling 

 

Forskningsformidling 

7 Universitetspersonalet 

deltar dessuten i 

samfunnsdebatten 

gjennom innlegg i 

massemedia. 

Universitetsansatte skriver 

debattinnlegg i media og bidrar 

dermed til samfunnsdebatten. 

Samfunnsdebatt Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

8 Også ved de statlige 

høgskolene driver nå 

mange med slike 

aktiviteter. 

Mange driver nå med 

forskningsformidling ved de 

statlige høyskolene. 

Populærvitenskap 

 

Samfunnsdebatt 

 

 

 

Før/nå 

Forskningsformidling 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Forskningsformidling 

 

 

 

 

 

 



 

 

1
0
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9 At aktiviteten er økende, Aktiviteten 

forskningsformidling øker. 

Populærvitenskap 

 

Samfunnsdebatt 

 

 

 

Før/nå 

Forskningsformidling 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Forskningsformidling 

10 er interessant, Det er interessant at denne 

aktiviteten øker. 

Populærvitenskap 

 

Samfunnsdebatt 

 

 

 

Før/nå 

Forskningsformidling 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Forskningsformidling 

11 siden mange har ment at 

den ville gå ned etter at 

publiseringsindikatoren 

for vitenskapelig 

publisering ble innført i 

2005. 

Det interessante med det er at 

aktiviteten øker til tross for at 

det ble spådd at den ville minke 

på grunn av 

publiseringsindikatoren. 

Populærvitenskap 

 

Samfunnsdebatt 

 

 

 

Før/nå 

 

Debattene rundt 

tellekanter 

Forskningsformidling 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Forskningsformidling 

 

Tellekantsystemet 

12 Økning både ved 

universiteter og 

høgskoler 

Økningen i 

forskningsformidling skjer både 

ved universiteter og høyskoler. 

[Overskrift] 

Populærvitenskap 

 

Samfunnsdebatt 

 

 

 

Før/nå 

 

Forskningsformidling 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Forskningsformidling 



 

 

1
0
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13 Gjennom mer enn tjue år 

har NIFU undersøkt 

forskningsformidling ved 

universitetene i Bergen, 

Trondheim, Tromsø og 

Oslo. 

NIFU har undersøkt 

forskningsformidlingsaktiviteter 

ved fire store universiteter over 

et langt tidsspenn. 

Empirisk undersøkelse 

 

Før/nå 

Akademia 

 

Forskningsformidling 

14 Ved hjelp av 

spørreskjemaer i 1992, 

2001 og 2013  

Det har blitt utført tre 

spørreundersøkelser i løpet av 

en tyveårs-periode. 

 

Det har blitt utført tre 

spørreundersøkelser i 1992, 

2001 og 2013. 

Empirisk undersøkelse Akademia 

15 ble de vitenskapelig 

ansatte spurt 

Spørreundersøkelsen ble gjort 

blant vitenskapelig ansatte. 

Empirisk undersøkelse Akademia 

16 om de i den foregående 

treårsperioden hadde 

publisert artikler som de 

selv ville karakterisere 

som 

populærvitenskapelige 

eller som bidrag til 

allmenn samfunnsdebatt. 

De ble spurt om to ting:  

1. Har du i den foregående 

treårsperioden publisert artikler 

som du selv ville karakterisere 

som populærvitenskapelige? 

 

2. Har du i den foregående 

treårsperioden publisert artikler 

som du selv ville karakterisere 

som bidrag til allmenn 

samfunnsdebatt? 

 

 

 

 

 

 

Empirisk undersøkelse 

 

Populærvitenskap 

 

Samfunnsdebatt 

Akademia 

 

Forskningsformidling 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 



 

 

1
0
6
 

17  Siden 1992 har 

andelen ansatte som har 

publisert 

populærvitenskapelige 

artikler, økt fra 48 til 61 

prosent. 

I løpet av en tyveårs periode har 

det vært en økning i 

populærvitenskapelige artikler 

publisert av ansatte fra 48 til 61 

prosent. 

Empirisk undersøkelse 

 

Før/nå 

Akademia 

 

Forskningsformidling 

 

18 Figur 1 viser at det har 

vært en økning i andelen 

med 

populærvitenskapelige 

artikler på alle 

fagområder bortsett fra 

humaniora, 

Empirien viser at alle 

fagområder unntatt humaniora 

har hatt en økning i andelen 

med populærvitenskapelige 

artikler.  

Empirisk undersøkelse 

 

Før/nå 

Akademia 

 

Forskningsformidling 

 

19 hvor slik formidling 

tradisjonelt er mest 

utbredt blant de ansatte. 

I humaniora er det størst 

tradisjon for å formilde 

gjennom populærvitenskapelige 

artikler. 

HumSam generelt 

 

Populærvitenskap 

Akademia 

 

Forskningsformidling 

20 Den største økningen 

finner vi i teknologiske 

fag, 

Økningen i publisering av 

populærvitenskapelige artikler 

er størst innen teknologiske fag. 

Populærvitenskap 

 

TekMedNatVit 

generelt 

 

Før/nå 

Forskningsformidling 

 

Akademia 

 

 

Forskningsformidling 

21 men også i medisinske, 

naturvitenskapelige og 

samfunnsvitenskapelige 

fag driver stadig flere 

med 

populærvitenskapelig 

formidling. 

Stadig flere innen medisinske, 

naturvitenskapelige og 

samfunnsvitenskapelige fag 

driver med 

populærvitenskapelig 

formidling. 

Populærvitenskap  

 

TekMedNatVit 

generelt 

 

HumSam generelt 

 

Før/nå 

 

Forskningsformidling 

 

Akademia 

 

 

Akademia 

 

Forskningsformidling 
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22 [Figur 1] [Her vises en grafisk 

fremstilling av tallene fra den 

empiriske undersøkelsen.] 

Empirisk undersøkelse Akademia 

23  Ca. en tredjedel 

av personalet har 

publisert artikler som kan 

defineres som bidrag til 

allmenn samfunnsdebatt, 

Omtrent en tredjedel av 

vitenskapelig ansatte sier at de 

har publisert artikler som de 

kan definere som bidrag til 

allmenn samfunnsdebatt. 

Empirisk undersøkelse 

 

Samfunnsdebatt 

Akademia 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

24 og denne andelen har 

vært relativt uendret 

siden 1992. 

Andelen som sier at de har 

publisert artikler som de kan 

definere som bidrag til allmenn 

samfunnsdebatt, har holdt seg 

på en tredjedel siden 1992. 

Empirisk undersøkelse 

 

Samfunnsdebatt 

 

 

 

Før/nå 

Akademia 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Forskningsformidling 

25 Figur 2 viser at andelen 

av de ansatte som deltar i 

samfunnsdebatten 

gjennom artikler i presse, 

fagblader, tidsskrifter 

o.l., 

Empirien viser at det er dobbelt 

så mange som deltar i 

samfunnsdebatten gjennom 

offentlige medier i HumSam-

vitenskap enn det er på andre 

fagområder. 

Empirisk undersøkelse 

 

Samfunnsdebatt 

 

 

 

HumSam generelt 

Akademia 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Akademia 

26 er omtrent dobbelt så stor 

i samfunnsvitenskap og 

humaniora som på de 

andre fagområdene. 

 

 

 

 

 

 

" " " 



 

 

1
0
8
 

27  Ved de statlige 

høgskolene er det i dag 

langt flere enn tidligere 

som skriver 

formidlingsartikler og 

debattinnlegg. 

Det har vært en stor økning i 

antall formidlingsartikler og 

debattinnlegg fra ansatte ved 

statlige høyskoler. 

Populærvitenskap 

 

Samfunnsdebatt 

 

 

 

Før/nå 

Forskningsformidling 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Forskningsformidling 

28 Mens 24 prosent av 

personalet hadde skrevet 

populærvitenskapelige 

artikler i tidsrommet 

1995-1997, 

I tidsrommet 1995-1997 skrev 

24 prosent av personalet 

populærvitenskapelige artikler. 

Populærvitenskap 

 

Før/nå 

Forskningsformidling 

 

Forskningsformidling 

29 var denne andelen økt til 

46 prosent i perioden 

2010-2012. 

I tidsrommet 2010-2012 hadde 

antall personale som skrev 

populærvitenskapelige artikler 

økt til 46 prosent. 

Populærvitenskap 

 

Før/nå 

Forskningsformidling 

 

Forskningsformidling 

30 Ved disse institusjonene 

er det også flere som 

deltar i den allmenne 

samfunnsdebatten. 

Ved de statlige høgskolene har 

det skjedd en økning i antall 

ansatte som deltar i den 

allmenne samfunnsdebatten. 

Samfunnsdebatt 

 

 

 

Før/nå 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Forskningsformidling 

31 Denne andelen har økt 

fra 19 prosent i den første 

perioden til 29 prosent i 

den siste perioden. 

I tidsperioden målt i 1992 

deltok 19 prosent av de ansatte 

ved statlige høyskoler i den 

allmenne samfunnsdebatten, 

mens i perioden målt i 2013 

hadde dette økt til 29 prosent. 

Samfunnsdebatt 

 

 

 

Før/nå 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Forskningsformidling 

32 [Figur 2] [Her vises en grafisk 

fremstilling av tallene fra den 

empiriske undersøkelsen.] 

 

 

Empirisk undersøkelse Akademia 



 

 

1
0
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33 Nedgangen som uteble Den spådde nedgangen i 

forskningsformidling uteble. 

[Overskrift] 

Konsekvenser for 

forskningsformidling+ 

 

Før/nå 

 

Debattene rundt 

tellekanter 

Tellekantsystemet 

 

 

Forskningsformidling 

 

Tellekantsystemet 

34 Publiseringsindikatoren 

som ble innført i den 

resultatbaserte delen av 

budsjettene til 

universiteter og 

høgskoler i 2005, 

Publiseringsindikatoren 

inkluderer kun fagfellevurderte 

vitenskapelige publikasjoner. 

Poenggivende 

publikasjoner 

Tellekantsystemet 

35 inkluderer kun 

fagfellevurderte 

vitenskapelige 

publikasjoner. 

" " " 

36 I debatten den gangen 

mente mange at 

forskningsformidlingen 

ville bli skadelidende: 

I debatten rundt innføringen av 

Publiseringsindikatoren i 2005 

mente mange at det ville føre til 

mindre forskningsformidling. 

Konsekvenser for 

forskningsformidling÷ 

 

Debattene rundt 

tellekanter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tellekantsystemet 

 

 

Tellekantsystemet 



 

 

1
1
0
 

37 «Human- og 

samfunnsvitenskapene 

blir med dette trengt ut av 

sin egen kultur og 

tvunget til å svekke 

kommunikasjonen med 

det bredere publikum», 

223 professorer i humaniora og 

samfunnsvitenskap mente at 

HumSam-vitenskapene vil 

måtte følge naturvitenskapelige 

publiseringstradisjoner, og dette 

vil føre til mindre 

forskningsformidling.  

Konsekvenser for 

forskningsformidling÷ 

 

HumSam 

publiseringskultur  

 

TekMedNatVit 

publiseringskultur 

 

Debattene rundt 

tellekanter 

Tellekantsystemet  

 

 

Akademia 

 

 

Akademia 

 

 

Tellekantsystemet 

38 het det i et helsides 

opprop i Aftenposten 5. 

mai 2006 

" " 

 

39 som 223 professorer i 

humaniora og 

samfunnsvitenskap skrev 

under på. 

" " 

 

40  Samtidig arbeidet 

et utvalg som var 

oppnevnt av Universitets- 

og høgskolerådet på 

oppdrag fra 

Kunnskapsdepartementet, 

På samme tid som oppropet i 

Aftenposten kom, jobbet UHR 

med å foreslå indikatorer for 

forskningsformidling. 

Indikator for 

forskningsformidling 

Tellekantsystemet 

41 med å foreslå 

supplerende indikatorer 

for formidling. 

 

 

 

 

 

" " " 



 

 

1
1
1
 

42 Men selv etter to 

omganger med et 

avsluttet utvalgsarbeid 

Til tross for at UH-sektoren 

brukte to utredninger på å finne 

indikatorer for 

forskningsformidling, klarte de 

ikke å bli enige om hvilke 

indikatorer som skulle med, og 

hvordan de skulle vektlegges 

innbyrdes. 

Indikator for 

forskningsformidling 

Tellekantsystemet 

 

43 ble sektoren ikke enig om 

hvilke indikatorer som 

skulle med, 

" " " 

44 og hvordan de skulle 

vektlegges innbyrdes. 
" " " 

45 Dessuten var det 

vanskelig å avgrense et 

datagrunnlag som var 

tilstrekkelig verifiserbart 

i forbindelse med 

finansiering. 

I tillegg var det ikke mulig å 

definere 

formidlingsaktiviteter/produkter 

slik at man på pålitelig vis 

kunne skille mellom tellende og 

ikke tellende. 

Indikator for 

forskningsformidling 

Tellekantsystemet 

46 Derfor ble 

formidlingsindikatoren 

ikke innført. 

Dette var grunnene til at 

formidlingsindikatoren ikke ble 

innført. 

Indikator for 

forskningsformidling 

 

Tellekantsystemet 

47  Senere har 

myndighetene stadig blitt 

oppfordret i den 

offentlige debatten til å 

gjenoppta arbeidet med 

formidlingsindikatoren. 

Aktører i den offentlige 

debatten mener at man fortsatt 

burde forsøke å finne 

indikatorer til 

forskningsformidling. 

Indikator for 

forskningsformidling 

 

Debattene rundt 

tellekanter 

Tellekantsystemet 

 

 

Tellekantsystemet 

 

48 Det kan det være mange 

gode grunner til. 

Det finnes gode grunner til å 

ønske en formidlingsindikator i 

insentivsystemet. 

 

Indikator for 

forskningsformidling 

Tellekantsystemet 

 



 

 

1
1
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49 I mellomtiden er det bl.a. 

i andre land, for 

eksempel i Storbritannia 

og Sverige, 

Andre land, som Storbritannia 

og Sverige, har satt i gang 

arbeid for å få 

formidlingsaktiviteter med i 

grunnlaget for finansiering av 

forskningsinstitusjoner. 

Indikator for 

forskningsformidling 

 

Internasjonale 

perspektiver 

Tellekantsystemet 

 

 

Forskningsformidling 

50 satt i gang konkret arbeid 

for å få 

formidlingsaktiviteter 

med i grunnlaget for 

finansiering av 

forskningsinstitusjoner. 

" " " 

51  Men det ser altså 

ut til at innføringen av 

indikatoren for 

vitenskapelig publisering 

ikke har hatt en negativ 

effekt på publisert 

populærvitenskap [eller] 

samfunnsdebatt. 

Empirien viser at 

Tellekantsystemet 

sannsynligvis ikke har hatt 

innvirkning på 

forskningsformidling. 

Konsekvenser for 

forskningsformidling+  

Tellekantsystemet  

52 Andelen av de ansatte 

som bidrar, har økt. 

Flere ansatte bidrar med 

forskningsformidling enn 

tidligere. 

Forskningsformidling 

generelt 

 

Før/nå 

Forskningsformidling 

 

 

Forskningsformidling 

53 Det kan ha sammenheng 

med at denne delen av 

institusjonenes 

samfunnsoppdrag uansett 

er finansiert gjennom 

grunnbevilgningene 

 

 

En grunn til denne økningen 

kan være at formidling er 

finansiert gjennom 

basisbevilgningene. 

Forskningsformidling 

generelt 

 

Basisbevilgningenes 

betydning 

Forskningsformidling 

 

 

Forskningsformidling 



 

 

1
1
3
 

54 og at det er mange andre 

grunner enn økonomiske 

til å stimulere 

formidlingsvirksomheten. 

En annen grunn til denne 

økningen kan være at det ikke 

bare finnes økonomiske grunner 

til å stimulere 

formidlingsvirksomheten. 

Forskningsformidling 

generelt 

 

Ikke-økonomiske 

insentiver  

Forskningsformidling 

 

 

Forskningsformidling 

55  Dessuten er det 

ikke nødvendigvis et 

motsetningsforhold 

mellom vitenskapelig 

publisering og 

formidling. 

Det er ikke nødvendigvis et 

motsetningsforhold mellom 

vitenskapelig publisering og 

formidling. 

Motsetning mellom 

vitenskapelig 

publisering og 

formidling 

Akademia 

56 I den første 

undersøkelsen i 1992 fant 

vi at den halvdelen av 

forskerne som publiserte 

for allmennheten, 

Forskere som publiserer mye er 

også flinkere til å drive 

forskningsformidling, ifølge 

empirien. 

Forskningsformidling 

generelt 

 

Motsetning mellom 

vitenskapelig 

publisering og 

formidling 

 

Empirisk undersøkelse 

Forskningsformidling 

 

 

Akademia 

 

 

 

 

Akademia 

57 hadde seksti prosent 

høyere vitenskapelig 

produksjon. 

" " " 

58 Humanister og 

samfunnsvitere mest 

aktive 

Humanister og samfunnsvitere 

er mest aktive med 

forskningsformidling. 

[Overskrift] 

HumSam generelt 

 

Forskningsformidling 

generelt 

 

 

 

 

 

Akademia 

 

Forskningsformidling 



 

 

1
1
4
 

59 Figur 1 og 2 viser relativt 

stabile forskjeller mellom 

fagområdene med hensyn 

til hvor stor andel av 

personalet som bidrar 

med publisert 

populærvitenskap eller 

samfunnsdebatt. 

Empirien viser at det er relativt 

stabile forskjeller mellom 

fagområdene med tanke på hvor 

mye de ansatte driver med 

forskningsformidling. 

Empirisk undersøkelse 

 

Populærvitenskap 

 

Samfunnsdebatt 

Akademia 

 

Forskningsformidling 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

60 Det er relativt flere som 

bidrar i humaniora og 

samfunnsvitenskap, 

Empirien viser at det er relativt 

flere som bidrar til 

forskningsformidling i 

humaniora og 

samfunnsvitenskap. 

Empirisk undersøkelse 

 

Forskningsformidling 

generelt 

 

HumSam generelt 

Akademia 

 

Forskningsformidling 

 

 

Akademia 

61 og samfunnsvitenskapene 

er mest aktive som 

skriftlige deltakere i 

samfunnsdebatten. 

Empirien viser at 

samfunnsvitenskapene er mest 

aktive som skriftlige deltakere i 

samfunnsdebatten. 

Empirisk undersøkelse 

 

Samfunnsdebatt 

 

 

 

HumSam generelt 

Akademia 

 

Universitetets og 

høyskolens 

samfunnsoppdrag 

 

Akademia 

62 Tilsvarende 

undersøkelser i andre 

land viser at norsk 

forskning ikke er alene 

om disse fagforskjellene. 

 

 

 

 

 

 

De samme forskjellene finner vi 

i andre land, ifølge tilsvarende 

undersøkelser. 

Empirisk undersøkelse 

 

Internasjonale 

perspektiver 

Akademia 

 

Forskningsformidling 



 

 

1
1
5
 

63 En av grunnene til 

forskjellene er at 

humanister og 

samfunnsvitere arbeider 

med studier av kultur- og 

samfunnsforhold som har 

interesse i det samme 

kultur- og samfunnslivet 

som de studerer. 

En grunn til forskjellene er at 

humanister og samfunnsvitere 

arbeider ofte med eget 

samfunns kultur, og her vil 

alltid en betydelig 

publikumsinteresse være til 

stede. 

Forskningsformidling 

generelt 

 

HumSam generelt 

Forskningsformidling 

 

 

Akademia 

64 En annen grunn er at det 

kan være enklere for 

humanister og 

samfunnsvitere å gjøre 

nye forskningsresultater 

allment forståelige. 

En annen grunn til forskjellene 

er at det kan være enklere å 

gjøre HumSam-vitenskapen 

forståelig for allmennheten enn 

det er for andre vitenskaper. 

Forskningsformidling 

generelt 

 

Populærvitenskap  

 

HumSam generelt 

Forskningsformidling 

 

 

Forskningsformidling 

 

Akademia 

65 Den tredje og kanskje 

viktigste grunnen er at ny 

kunnskap fra 

naturvitenskap, medisin 

og teknologi som oftest 

overføres til samfunnet 

på andre måter enn 

gjennom forskernes egne 

publikasjoner. 

En tredje grunn til forskjellene, 

som også er den viktigste 

grunnen, er at ny kunnskap fra 

naturvitenskap, medisin og 

teknologi stort sett overføres til 

samfunnet via en tredjepart. 

Forskningsformidling 

generelt 

 

TekMedNatVit  

Generelt 

 

TekMedNatVit 

publiseringskultur 

Forskningsformidling 

 

 

Akademia 

 

 

Akademia 

 

  



 

 

1
1
6
 

  



 

 

1
1
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14 Vedlegg: Matrise med utvalgte tekster fra Atekst 

Fargekoder: 

Grønn: Tekster som primært tematiserer forholdet mellom tellekantsystemet og forskningsformidling. 

Gul: Tekster som snakker om tellekantsystemet og forskningsformidling, men hvor teksten tematiserer noe annet. 

Rød: Tekster hvor tellekantsystemet og forskningsformidling kun nevnes kort. 

Nr. Debattant(er) Dato Tittel Utgiver Teksttype Topoi Kommentar Kildehenvisning 
1 Åsmund Eikenes 30.09.16 Forskingsformidling – 

eit kart over eit kaotisk 

terreng 

Forskerforum.no Debattinnlegg Uoversiktlig debatt, 
Forskningsformidling: 

manglende insentiver, 

Kommunikasjons-
rådgivere 

Forsøk på å lage en oversikt over 
debatten om forskningsformidling. 

Kommunikasjonsrådgiveres rolle i 

forskningsformidling. 

http://www.forskerforum.no/forski
ngsformidling-eit-kart-over-eit-

kaotisk-terreng/ 

2 Robin Rolfhamre 26.09.16 Vi må belønne 

institusjonene som 
driver med kunstnerisk 

forskning 

Forskning.no Kronikk Kunstnerisk 

forskningsformidling  

Forskningsformidling av kunstfag i 

ikke-fagfellevurderte tidsskrifter, 
men også forskningsformidling i 

form av utøvende kunst (konserter 

etc.) som ikke gir tellekantpoeng. 

http://forskning.no/meninger/kroni

kk/2016/09/vi-ma-belonne-
institusjonene-som-driver-med-

kunstnerisk-forskning 

3 Ida Lyngstad 
Wernø 

23.09.16 Akademias 
formidlingsfobi 

Universitas.no Kommentar  Formidling som undervisning. http://universitas.no/side-
2/61746/akademias-

formidlingsfobi 

4 Ingeborg Tveter 
Thoresen 

07.09.16 Er bøkene i 
barnehagelærerutdannin

gen gode nok? 

Utdanningsnytt.no Debattinnlegg  Formidling som 
faglitteratur/lærebøker. 

https://www.utdanningsnytt.no/deb
att/2016/september/er-larebokene-

gode-nok/ 

5 Jan Storø 20.06.16 Fagforfatterne må lære 

seg å skrive 

Khrono.no Debattinnlegg  Forskningsformidling fra forsker til 

studenter (lærebøker). 

http://khrono.no/debatt/fagforfatter

ne-ma-laere-skrive 

6 Christine B. Meyer 03.05.16 Hodeløse tellekanter Dagens Næringsliv Kronikk  Forskningsformidling fra forsker til 

studenter, formidling til allmennheten 

gjennom studenter. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062
7A++/services/archive/displayDoc

ument?documentId=05500820160

5030882aab63f60c3b674cd8cf341

204537&serviceId=2 
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7 Bjørn Haugstad 12.05.16 Kritikk av hodeløse 

tellekanter 

Dagens Næringsliv Debattinnlegg / 

kommentar 

 Svar på Christine Meyers kronikk i 

[6].  

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676
576726972652D766173622E7062

7A++/services/archive/displayDoc

ument?documentId=05500820160
512c17b36893a800faf6f69dac814

1dc06d&serviceId=2 

8 Solveig Østrem 14.04.16 Barnehagelærerne må 
argumentere med faglig 

tyngde for sin profesjon 

Utdanningsnytt.no Artikkel / 
intervju 

 Forskningsformidling i det offentlige 
rom. 

https://www.utdanningsnytt.no/ma
gasin/2016/april/barnehagelarerne-

ma-argumentere-med-faglig-

tyngde-for-sin-profesjon/ 

9 Steven Ray Wilson 06.04.16 Forskere: Dere må 
publisere åpent! 

Aftenposten Debattinnlegg  Forskningsformidling i det offentlige 
rom. 

http://www.aftenposten.no/viten/F
orskere-Dere-ma-publisere-apent-

54725b.html 

10 Monica Roos 11.03.16 Hvorfor Open Access er 
viktig 

Bibliotekarforbunde
t 

Kronikk  Forskningsformidling til 
allmennheten. 

http://bibforb.no/hvorfor-open-
access-er-viktig/ 

11 Hilde Refstie 05.02.16 Hvem definerer 

universitetets 

samfunnsoppdrag? 

Universitetsavisa.no Leserbrev / 

debattinnlegg 

 Forskningsformidling som 

samfunnsnyttig (bidra til teknologi 

etc.). 

http://www.universitetsavisa.no/les

erbrev/2016/02/05/Hvem-

definerer-universitetets-
samfunnsoppdrag-55038.ece 

12 Hilde Traavik, 

Anne Øvrig og 
Benthe Kolberg 

Jansson 

11.01.16 Trist tellekantsystem Bergens Tidende 

(bt.no) 

Debattinnlegg Snever målgruppe i 

artikler, 
Forskningsformidling: 

pensumbøker 

Forskningsformidling til 

allmennheten og i lærebøker. 

http://www.bt.no/btmeninger/debat

t/Trist-tellekantsystem-
310509b.html 

13 Eyrun F. Kjetland 16.11.15 Kan vi forebygge HIV 

ved å behandle en 
parasitt 

Forskning.no Blogginnlegg / 

mening 

 Forskningsformidling som 

samfunnsnyttig og tilgjengelig (open 
access) 

http://forskning.no/blogg/forskning

ssykehuset/kan-vi-forebygge-hiv-
ved-behandle-en-parasitt 

14 Egil Kallerud / 

NIFU 

20.10.15 Beskjedne endringer i 

finansieringssystemet for 
høyere utdanning 

Forskningspolitikk 

(fpol.no) 

Uttalelse?  Regjeringen vurderer ny indikator for 

fagellevurdert formidling. 

http://fpol.no/beskjedne-endringer-

i-finansieringssystemet-for-hoyere-
utdanning/ 

15 Harald M. Hjelle 27.02.15 Vil bjelle på campus og 

banne i kirka 

Panorama 

(panorama.himolde.
no) 

Artikkel / 

intervju 

 Formidling til presse og debatter, 

samt skriving av lærebøker. 

http://panorama.himolde.no/2015/0

2/27/vil-bjelle-pa-campus-og-
banne-i-kirka/ 

16 Arne Bjørlykke, 

Håkon Glørstad og 

Ole Petter Ottersen 

06.02.15 Redd 

universitetsmuseene! 

Klassekampen Kronikk  Forskningsformidling hos 

universitetsmuseene. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062
7A++/services/archive/displayPDF

?documentId=0550102015020619

7148&serviceId=2 

17 Trine Syvertsen 08.08.14 HF dør ikke Dag og Tid Debattinnlegg  Forskningsformidling på HF tar ikke 

skade av tellekantsystemet. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062
7A++/services/archive/displayDoc

ument?documentId=05502920140

808b5fd2a6ea1eade4808abe2efdc9
bb77f&serviceId=2 
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18 Kjell Lars Berge 01.08.14 Slik døyr HF Dag og Tid Artikkel / 

intervju 

New Public 

Management, 
Konkurranse om 

publiseringspoeng 

Formidling nedprioriteres. Ordbokens 

formidlende funksjon. Formidling 
som det å holde foredrag, skrive 

artikler etc. Mål- og resultatstyring. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676
576726972652D766173622E7062

7A++/services/archive/displayDoc

ument?documentId=05502920140
801d04bf4e42d4f0b524c690c03bf

53c084&serviceId=2 

19 Knut Melvær 06.07.14 Gode formidlere er 
bedre undervisere 

Bergens Tidende Debattinnlegg Kommunikasjonsrådgi
vere, Konkurranse om 

publiseringspoeng, 

Forskningsformidling 
styrker undervisning 

Forskningsformidling til 
samfunnsdebatten. Problemet med å 

la kommunikasjonsavdelingen 

håndtere formidling, og konkurranse 
blant akademikere.  

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756
767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062

7A++/services/archive/displayDoc
ument?documentId=02002120140

7061873655&serviceId=2 

20 Bjørn Egil Flø 25.06.14 Skrivekunst om makt og 

avmakt i bygdene 

Universitetsavisa.no Artikkel / 

intervju 

 Formidling til akademia og ikke-

akademikere. 

http://www.universitetsavisa.no/for

skning/article40435.ece?device=pc 

21 Anne Gjelsvik 13.06.14 En akademisk potets 

bekjennelser 

Forskerforum.no Kronikk Prioritering av 

oppgaver, 

Kommunikasjonsrådgi
vere, Norsk som 

forskningsspråk 

Tidspress og politisk styring av 

utdanningsinstitusjoner gjør at 

forskere må prioritere mellom 
lovpålagte arbeidsoppgaver. 

Kommunikasjonsrådgiveres rolle i 

forskningsformidling. Om 
viktigheten av norsk som 

forskningsspråk for 

forskningsformidling, og i hvilken 
grad tellekantsystemet nedprioriterer 

ikke-engelske publiseringer. 

http://www.forskerforum.no/en-

akademisk-potets-bekjennelser/ 

22 Espen Gamlund 28.05.14 Forsker vil slutte med 

forskningsformidling 

Khrono.no Artikkel / 

intervju 

Prioritering av 

oppgaver, Konkurranse 

om publiseringspoeng, 

Forskningsformidling: 
uklart oppdrag, 

Forskningsformidling: 

vanskelig å publisere 

Formidling er bra, men bortkastet. 

Utdypning av [24]. 

http://khrono.no/2014/05/vil-slutte-

med-formidling 

23 Knut Melvær 20.05.14 Formidlingskvaler Forskerforum.no Kronikk Prioritering av 
oppgaver, 

Kommunikasjonsrådgi

vere, 
Forskningsformidling: 

vanskelig å publisere 

Forskningsformidling handler om 
samfunnsdannelse og overføring av 

kunnskap, men også før, under og 

etter arbeidet. Forskere må prioritere 
mellom lovpålagte oppgaver. 

Forskningsformidling er et uklart 

lovmessig oppdrag, 
Komm.avdelingen kan ikke ta over 

formidlingsansvaret. Formidling er 

mer enn bare kronikker.  
 

 

 
 

 

http://www.forskerforum.no/formi
dlingskvaler/ 



 

 

1
2
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24 Espen Gamlund 14.05.14 En forskers bekjennelser Forskerforum.no Kronikk Prioritering av 

oppgaver,  
Forskningsformidling: 

uklart oppdrag, 

Kommunikasjonsrådgi
vere, 

Forskningsformidling: 

vanskelig å publisere 

Forskningsformidling som del av et 

samfunnsansvar, rettet mot 
allmennheten. Men han mener 

kommunikasjonsavdelingen kan ta 

seg av det. Vanskelig å få publisert 
kronikker. Forskere må prioritere 

mellom lovpålagte oppgaver. 

http://www.forskerforum.no/en-

forskers-bekjennelser/ 

25 Kari Bø 03.04.14 Hev ambisjonene! Forskerforum.no Kronikk  Et slags forsvar for tellekantsystemet. http://www.forskerforum.no/hev-

ambisjonene/ 

26 Lise Lyngsnes 

Randeberg 

25.03.14 Lysdronningen Under Dusken Artikkel / 

interjvu 

 Vitenskapsformidling viktig for 

rekrutering til universitetene. 
 

«Randeberg mener forskere har et 

samfunnsansvar til å bidra med 
fagkunnskapen sin i politisk debatt og 

diskusjoner, for å basere politiske 

beslutninger på faglig kompetanse og 
kunnskap». 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676
576726972652D766173622E7062

7A++/services/archive/displayDoc

ument?documentId=05521420140
325a6b42e6d09ea644412ce4f9dc1

8a3f32&serviceId=2 

27 Ulike aktører 17.01.14 Tellekantenes tyranni Morgenbladet Artikkel med 

intervjuer 

 Ulike meninger om formidling. https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676
576726972652D766173622E7062

7A++/services/archive/displayDoc

ument?documentId=05512620140
11719035487&serviceId=2 

28 Tore Linné Eriksen 18.12.13 Mandela-bok på nett Khrono.no Artikkel / 

intervju 

 Formidling som 

forskningspublisering, men også 

rettet mot allmennheten og da særlig 

et yngre publikum. 

http://www.khrono.no/campus-

samfunn/2013/12/mandelabok-

gratis-pa-nett 

29 Svein Kyvik og 

Gunnar Sivertsen 

17.12.13 Økende 

forskningsformidling 

Forskningspolitikk 

(fpol.no) 

Debattinnlegg Hovedtekst 2, se eget 

toposanalyseskjema 

Økende forskningsformidling til tross 

for tellekantsystemet. 

http://fpol.no/okende-

forskningsformidling/ 

30 Hilde Gunn 

Slottemo 

07.11.13 Gjesten: Kunnskapens 

verdi 

Trønder-avisa (t-

a.no) 

Debattinnlegg Prioritering av 

oppgaver 

Forskningsformidling som 

samfunnsansvar. Kunnskapen skal 

komme brukerne til gode og bidra til 
samfunnsdebatt. Forskere må 

prioritere mellom lovpålagte 

arbeidsoppgaver. 

http://www.t-

a.no/nyheter/article8580865.ece 

31 Ragnhild Schrøder 
Hansen 

29.09.13 Tar du utfordringen, Dag 
Rune? 

Bergens Tidende 
(bt.no) 

Debattinnlegg 

- 

Forskningsformidling som 
kunnskapsdeling – å gjøre forskning 

lettere tilgjengelig for allmennheten.  

http://www.bt.no/btmeninger/debat
t/Tar-du-utfordringen_-Dag-Rune-

250599b.html 

32 Klaus Jøran Tollan 24.09.13 Forskning og tilgang til 

forskningsresultatene 

Oppland 

Arbeiderblad 

Debattinnlegg 

eller 

kommentar? 

- 

Forskningsformidling skal gjøre 

forskning tilgjengelig for 

fagspesialister og allmennheten. 

Open Access bidrar til dette. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062

7A++/services/archive/displayPDF
?documentId=0551792013092470

9b8ab42a72f316c10f814f6dc9ecea

&serviceId=2 
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33 Oddveig Storstad 07.05.13 Det som ikke teller Adresseavisen Debattinnlegg / 

meninger 

New Public 

Management 

Tellekantsystemet går på bekostning 

av formidling. Forskningsformidling 
som samfunnsnyttig. 

Tellekantsystemet sett i lys av New 

Public Management. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676
576726972652D766173622E7062

7A++/services/archive/displayPDF

?documentId=02000120130507b1f
9b91378570b775f5c480ea374ef3d

&serviceId=2 

34 Knut Kjeldstadli 07.05.13 Norsk er teit! Klassekampen Kronikk  Formidling i form av lærebøker og å 
skrive i årbøker og blader som 

formidler historie (Kronikken handlet 

om historiefaget). 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756
767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062

7A++/services/archive/displayPDF
?documentId=0550102013050787

026&serviceId=2 

35 Margareth Bentsen 30.04.13 For lite formidling av 

naturvitenskap 

Forskning.no Kronikk  Forskningsformidling gjennom 

aviser. 

http://forskning.no/meninger/kroni

kk/2013/04/lite-formidling-av-
naturvitenskap 

36 Øystein Lydik Idsø 

Viken 

02.01.13 Internasjonale skylappar Aftenposten Debattinnlegg 

- 

Tilgjengeliggjøre vitenskap for 

samfunnet. 

http://www.aftenposten.no/mening

er/debatt/Internasjonale-skylappar-
132464b.html 

37 Jørn Hurum 12.10.12 Slipper monstrene fri Morgenbladet Artikkel / 

intervju 

 Forskningsformidling som 

tilgjengeliggjøring via Open Access. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062
7A++/services/archive/displayDoc

ument?documentId=05512620121

01214867679&serviceId=2 

38 Kaja Schjerven 

Mollerin 

23.07.12 Viktig å få lese langsomt Klassekampen Artikkel / 

intervju 

 Forskningsformidling som deltakelse 

i den offentlige debatten. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062
7A++/services/archive/displayDoc

ument?documentId=05501020120

72354065&serviceId=2 

39 Tord Høivik 04.05.12 Skjeve tall i staten BokogBibliotek.no Debattinnlegg  Formidling som samfunnsnyttig 

(debatter, styre og stell etc.). 

http://www.bokogbibliotek.no/skje

ve-tall-i-staten 

40 Per Ramvi 19.04.12 Er forskning i det hele 

tatt forskning før den er 
publisert? 

Stavanger 

Aftenblad 

Debattinnlegg  Forskningsformidling for 

samfunnsdebatten. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676
576726972652D766173622E7062

7A++/services/archive/displayPDF

?documentId=0200092012041958
9784&serviceId=2 

41 Eva Jakobsson 11.04.12 Om å måle forskning Stavanger 

Aftenblad 

Kronikk  Forskningsformidling som kronikker 

i dagspressen. 

http://www.aftenbladet.no/mening

er/Om-a-male-forskning-

450372b.html 
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42 Forskerforum 27.03.12 Norske pensumbøker 

kan forsvinne 

Forskerforum.no Artikkel Forskningsformidling: 

pensumbøker 

Pensumbøker kan sees på som en 

form for forskningsformidling. De gir 
ikke publiseringspoeng og prioriteres 

dermed. 

Link finnes ikke, den må søkes opp 

manuelt ved å søke i Atekst på 
«Norske pensumbøker kan 

forsvinne» og se på året 2012. 

Atekst gjennom VPN: 
https://vpn1.uio.no/+CSCO+00756

767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062
7A++/services/archive.html 

43 Vidar Enebakk 16.03.12 Formidling er 

samfunnsrelevans 

Morgenbladet Debattinnlegg 

- 

Formidling som samfunnsrelevans. 

Kritikk av bruken av innovasjon som 
erstatning for formidling. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676
576726972652D766173622E7062

7A++/services/archive/displayPDF

?documentId=0551262012031639
GCk40m1V6M0uiuWX3j8ZmU10

0001010q1k&serviceId=2 

44 Kjell Lars Berg 09.01.12 Hva handler 

litteraturpolitikken 
egentlig om? 

Dagbladet.no Debattinnlegg  Forskningsformidling til 

allmennheten. 

http://www.dagbladet.no/2012/01/

09/kultur/debatt/litteratur/1972470
4/ 

45 Kristian Bjørkdahl 05.01.12 Skyttergravskrig ved 

forskningsfronten 

Forskerforum.no Kronikk  Formidling mellom forskere og 

lekfolk. 

http://www.forskerforum.no/skytte

rgravskrig-ved-forskningsfronten/ 

46 Hans Olav Hygen 01.12.11 Kommunikasjonen 
svikter 

Forskerforum.no Debattinnlegg Forskningsformidling: 
manglende vilje 

Forskningsformidling mellom 
forskningen og samfunnet. 

Manglende vilje hos forskere til å 

formidle. 

http://www.forskerforum.no/komm
unikasjonen-svikter/ 

47 Ottar Hellevik 17.11.11 Opphev 

tellekanthierarkiet! 

Aftenposten.no Kronikk  Forskningsformidling i form av 

avisartikler og foredrag: Bidrag til 

innsikt i samfunnsforhold. 

http://www.aftenposten.no/mening

er/kronikk/Opphev-

tellekanthierarkiet-174269b.html 

48 Jørn H. Hurum 26.05.11 Brent av academia Dagsavisen Debattinnlegg 

- 

Tellekantsystemet er til hinder for 

formidling. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062
7A++/services/archive/displayPDF

?documentId=05500620110526fd1

f5fdb47ec9bc1c694b36704e6553f
&serviceId=2 

49 Helge Rønning, 

Trine Syvertsen 

19.11.10 Vi isoleres fra debatten Klassekampen.no Artikkel / 

intervju 

Forskningsformidling: 

manglende insentiver, 

Forskningsformidling: 
insentiver er 

unødvendig 

Forskningsformidling som kronikker 

og deltakelse i offentlig debatt. 

Rønning: behov for insentiver, 
Syvertsen: ingen behov for 

insentiver. 

http://www.klassekampen.no/5820

0/article/item/null/-vi-isoleres-fra-

debatten 

50 Knut Kjeldstadli 06.11.10 Må vise egen relevans Klassekampen.no Artikkel / 

intervju 

New Public 

Management, 

Konkurranse om 

publiseringspoeng 

Formidling til den brede offentlighet. 

Markedstenkningen innen 

utdannings- og forskningssektoren. 

Kamp mellom forskere om 
publiseringspoeng. 

 

 
 

http://www.klassekampen.no/5815

1/article/item/null/-ma-vise-egen-

relevans 
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51 Svein Lorentzen 05.11.10 Har lyktes med 

formidling 

Forskningsrådet.no Artikkel / 

intervju 

 Forskningsformidling både som 

formidling mellom forskere og til den 
brede offentlighet. 

http://www.forskningsradet.no/no/

Nyheter/Har_lyktes_med_formidli
ng/1253962823905 

52 Jens Haugan, Bjørn 

Berg 

15.09.10 Dropp kronikkskriving i 

arbeidstiden 

Forskerforum.no Artikkel / 

intervju 

Forskningsformidling: 

manglende insentiver 

Forskningsformidling i media. Det 

mangler insentiver for 
forskningsformidling. 

Link finnes ikke, den må søkes opp 

manuelt ved å søke i Atekst på 
«Dropp kronikkskriving i 

arbeidstiden». 

Atekst gjennom VPN: 
https://vpn1.uio.no/+CSCO+00756

767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062
7A++/services/archive.html 

53 Tore Oksholen 16.08.10 Apropos kvalitet Universitetsavisa.no Debattinnlegg  Forskningsformidling mellom forsker 

og student. 

http://www.universitetsavisa.no/ua

mener/article37626.ece 

54 Svein Ole Sataøen 15.07.10 Forskinga når ikkje ut til 
studentane 

Bergens Tidende Kronikk  Forskningsformidling mellom forsker 
og student. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756
767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062

7A++/services/archive/displayPDF
?documentId=020021201007151b

6161ee8f23315f97763027bdacf1ee

&serviceId=2 

55 Bjørn Haugstad 17.12.09 Mindre prioritering enn 
ønskelig? 

Forskningspolitikk 
(fpol.no) 

Artikkel / 
intervju 

 Formidling som allmenn og bruker-
rettet. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756
767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062

7A++/services/webdocument?docu
mentId=002865200912181254188

18&serviceId=2 

56 Nils Chr. Stenseth 26.06.09 Detektivhistorien om Ida Dagbladet.no Debattinnlegg  Bred formidling av vitenskap i form 
av kronikker. 

http://www.dagbladet.no/nyheter/2
009/06/26/579848.html 

57 Per Gudbrand 

Norseng 

06.06.09 Penger er ikke alt, men 

de styrer oss mye 

Varden Artikkel / 

intervju 

 Forskningsformidling gjennom 

filosofifestival. Formidling til et 
«bredt publikum». 

Link finnes ikke, den må søkes opp 

manuelt ved å søke i Atekst på 
«Penger er ikke alt, men de styrer 

oss mye» og se på datoen 06.06.09. 

Atekst gjennom VPN: 
https://vpn1.uio.no/+CSCO+00756

767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062
7A++/services/archive.html 

58 Tore Oksholen 20.04.09 Synser professorene for 

mye? 

Universitetsavisa.no Leder  Skillet mellom formidling av egen 

faglig innsikt og synsing. 

http://gamle.universitetsavisa.no/d

ok_49ec5d115fb5d9.55397007.ht

ml 

59 Øyvind Østerud 03.04.09 For mye forskersynsing Morgenbladet Artikkel / 

intervju 

 Skillet mellom formidling av egen 

faglig innsikt og synsing. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062
7A++/services/archive/displayPDF

?documentId=0551262009040332

cb0bb662726620abef4e5d0b4ad2e
f&serviceId=2 



 

 

1
2
4
 

60 Bergens Tidende 06.03.09 Tid for nye røster Bergens Tidende Leder Forskningsformidling: 

manglende insentiver 

Forskningsformidling som deltakelse 

i den offentlige debatt. Mangel på 
insentiver for forskningsformidling. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676
576726972652D766173622E7062

7A++/services/archive/displayDoc

ument?documentId=02002120090
306facf83e9cf8289422e897b9a099

155d4&serviceId=2 

61 Berit Støre 
Brinchmann 

16.02.09 Når det som teller er å 
bli telt 

Avisa Nordland Debattinnlegg New Public 
Management, 

Kommunikasjonsrådgi

vere 

"All slags fag- og 
forskningsformidling er viktig i 

utdanningsinstitusjonene og i 

samfunnet for øvrig". 
Forskningsformidling som PR. 

Tellekantsystemet sett i lys av New 

Public Management. 

Link finnes ikke, den må søkes opp 
manuelt ved å søke i Atekst på 

«Når det som teller er å bli telt» og 

se på datoen 16.02.09. 
Atekst gjennom VPN: 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+00756

767633A2F2F6A726F2E6572676
576726972652D766173622E7062

7A++/services/archive.html 

62 Kaja Hundvin 04.11.08 Formidling et delt ansvar På Høyden 

(pahoyden.no) 

Debattinnlegg  Forskningsformidling som 

folkeopplysning. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+0h756

767633A2F2F636E75626C717261
2E6162++/2008/10/formidling-

%E2%80%93-et-delt-ansvar 

63 Knut Kjeldstadli 29.07.08 Apolitisk akademia? Klassekampen Kronikk  Publiseringspoeng til 
forskningsformidling kan bidra til 

tilstedeværelse i media. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756
767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062

7A++/services/archive/displayPDF
?documentId=0550102008072932

48&serviceId=2 

64 Einar Johan Aas 18.06.08 Om å formidle resultater 

fra forskning 

Universitetsavisa.no Leserbrev Forskningsformidling: 

manglende insentiver 

Kritikk av Kunnskapsdepartementet 

som ikke vil innføre insentiver for 

formidling. 

http://gamle.universitetsavisa.no/d

ok_4857c07890e1d7.82654340.ht

ml 

65 Knut Olav Åmås 01.10.07 Ut av guteklubben Klassekampen.no Artikkel / 

Intervju 

 Allmenntidsskriftene har en viktig 

forskningsformidlingsoppgave, og 
den blir ødelagt av tellekantsystemet. 

http://www.klassekampen.no/4816

1/article/item/null/ut-av-
guteklubben 

66 Ole Bjørn Rekdal 

& Astrid Blystad 

25.09.07 Apartheid i forskning Bergens Tidende 

(bt.no) 

Kronikk  Formidling som vitenskapelig 

tilgjengelighet (Open Access). 

http://www.bt.no/btmeninger/kroni

kk/Apartheid-i-forskning-
143415b.html 

67 Steinar Vagstad 22.08.07 Tilrår endringer i 

finansieringssystemet 

Forskning.no Artikkel / 

intervju 

 "Formidling ligger jo inne i både 

publisering og undervisning, og jeg 

mener ikke det er riktig med for 
sterke incentiver til 

bedriftsetableringer og VG-oppslag, 

sier økonomiprofessoren og viser til 

definisjonen som brukes for 

formidling av utvalgene som har 

jobbet med dette. 
 

 

 
 

http://forskning.no/forskningsfinan

siering-

forskningspolitikk/2008/02/tilrar-
endringer-i-finansieringssystemet 
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68 Margareth Barndon  15.08.07 

(oppdatert 
20.10.11) 

Debatt på godt norsk Aftenposten.no Debattinnlegg  Forskningsformidling til 

allmennheten. "Flere kan øke sin 
kunnskap, og samfunnet kan 

forhåpentlig bevege seg fremover".  

http://www.aftenposten.no/mening

er/debatt/Debatt-pa-godt-norsk-
340707b.html 

69 Rune Nilsen 23.04.07 Vil åpne 
forskningsslusene 

Forskning.no 
 

Artikkel  Formidling som tilgjengeliggjøring 
av forskning gjennom Open Access 

(Formidling til fagfeller). 

http://forskning.no/om-
forskning/2008/02/vil-apne-

forskningsslusene 

70 Charlotte Haug 19.04.07 Forskningsformidling 

som satsingsområde 

Tidsskrift for Den 

norske 
lægeforening 

(tidsskriftet.no) 

Leder Forskningsformidling: 

Viktig for Medisin 

Medisin som forskningsområde må 

formidles til allmennheten. Dette 
bidrar til å sikre forskningens 

legitimitet i samfunnet. 

http://tidsskriftet.no/2007/04/fra-

redaktoren/forskningsformidling-
som-satsingsomrade 

 

71 Erik Bjerck Hagen 
& Anders Johansen 

13.04.07 Tellekanter som 
universalmiddel 

Morgenbladet.no Debattinnlegg  Det er ikke neo klart skille mellom 
forskning og formidling i human- og 

samfunnsvitenskapene. 

https://morgenbladet.no/debatt/200
7/tellekanter_som_universalmiddel 

72 Norges 

forskningsråd 
/ Torunn Klemp 

26.02.07 For mange tellekanter? Forskning.no Debattinnlegg / 

intervju 

Forskningsformidling: 

vanskelig å utvikle 
insentivsystem, 

Forskningsformidling: 

Ulikt syn mellom 
høyskoler og 

universitetet 

Torunn Klemp satt i utvalget som 

utredet indikatorer for formidling. 
Det var vanskelig å vurdere hvordan 

formidling skulle defineres og telles. 

Universitetene oftest opptatt av 
allmennrettet formidling, høyskolene 

mer opptatt av brukerrettet 

formidling. 

http://forskning.no/om-forskning-

forskningsfinansiering-
forskningsformidling/2008/02/man

ge-tellekanter 

73 Anders Johansen 29.01.07 Frykter for kvaliteten Klassekampen Artikkel / 

intervju 

Forskningsformidling: 

insentivsystem er ingen 

løsning 

Forskningsformidling som bidra til 

samfunnsdebatten, og hvordan 

tellekantsystemet gjør at den kommer 
i bakevja. Et insentivsystem for 

forskningsformidling er ingen 

løsning. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062
7A++/services/archive/displayDoc

ument?documentId=05501020070

129127672&serviceId=2 

74 Anders Schiøtz 

Worren 

21.01.07 Må forskning være 

sexy? 

Universitas.no Debattinnlegg Forskningsformidling: 

insentivsystem er ingen 

løsning 

Forskningsformidling er viktig, men 

bør ikke tilknyttes insentivordninger. 

http://universitas.no/kultur/48749/

ma-forskning-vaere-sexy 

75 Gro Therese Lie 09.01.07 Oppsparte midler ble til 
viktig konferanse 

På høyden 
(pahoyden.no) 

Artikkel / 
intervju 

 Formidling av forskning til de som 
trenger den (kritiserer tilgang til 

forskning i internasjonale 

tidsskrifter). 

http://pahoyden.no/2007/01/oppspa
rte-midler-ble-til-viktig-konferanse 

76 De nasjonale 

forskningsetiske 

komiteene / Hilde 
W. Nagell 

09.01.07 Reformene påvirker 

forskningsetikken 

Forskning.no Debattinnlegg / 

intervju 

- 

Forskningsformidling som bidrag til 

samfunnsdebatten. «Det er et viktig 

forskningsetisk prinsipp at 
forskningen skal komme samfunnet 

til gode.». 

http://forskning.no/forskningsetikk

-

forskningspolitikk/2008/02/reform
ene-pavirker-forskningsetikken 

77 Asle Haukaas 22.12.06 Z fakta debatt (Tittel i 

Atekst) 

Bergens Tidende 

(bt.no) 

Debattinnlegg Norsk som 

forskningsspråk 

Positive effekter av tellekantsystemet. 

Om arbeidet md 
formidlingsindikatoren. Om 

viktigheten av norsk som 

forskningsspråk for 
forskningsformidling. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676
576726972652D766173622E7062

7A++/services/archive/displayDoc

ument?documentId=02002120061
2223c920e3b70e87744eb4a026de2

4949b6&serviceId=2 

 



 

 

1
2
6
 

78 Erik Bjerck Hagen 

& Anders Johansen 

22.12.06 Debatt 

(Tittel i Atekst) 

Bergens Tidende Debattinnlegg  Tellekantsystemet gjør at 

«forskningen isolerer seg mot 
samfunnet omkring». 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676
576726972652D766173622E7062

7A++/services/archive/displayDoc

ument?documentId=02002120061
2227eced9166dceea3f69b6324aa3

030993&serviceId=2 

79 Anders Johansen 12.12.06 Debatt 
(Tittel i Atekst) 

Bergens Tidende Debattinnlegg Forskningsformidling: 
insentivsystem er ingen 

løsning, Norsk som 

forskningsspråk 

Et insentivsystem for 
forskningsformidling er ingen 

løsning. Om viktigheten av norsk 

som forskningsspråk for 
forskningsformidling. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756
767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062

7A++/services/archive/displayDoc
ument?documentId=02002120061

21237234715402f1dbd7264fd072b

9daac5&serviceId=2 

80 Sigmund Grønmo 10.12.06 UiB-kritikk mot 
formidlingskomponent 

På høyden 
(pahoyden.no) 

Debattinnlegg Forskningsformidling: 
insentivsystemets 

formidlingsindikatorer 

Kritikk av Sammen for kunnskap IIs 
definisjon av forskningsformidling. 

Mener den ikke vektlegger det å 

henvende seg til den «opplyste 
allmennhet og delta i 

samfunnsdebatten» godt nok. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+0h756
767633A2F2F636E75626C717261

2E6162++/2006/12/uib-kritikk-

mot-formidlingskomponent 

81 Bergens Tidende 05.12.06 Hvem kan telle kvalitet? Bergens Tidende 
(bt.no) 

Leder  Forskningsformidling som bidrag til 
samfunnsdebatten. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756
767633A2F2F6A6A6A2E6F672E

6162++/btmeninger/leder/Hvem-

kan-telle-kvalitet-109888b.html 

82 Lise Ekern 02.10.06 Tellekant Forskningsetikk Leder 

- 

Om ordet tellekanter. https://www.etikkom.no/globalasse
ts/documents/bladet-

forskningsetikk/alle-

utgaver/forskningsetikk-2006-

3.pdf 

Side 3 

83 Helen Uri 02.10.06 Universitetet – en 
hermetikkboks 

Forskningsetikk Artikkel / 
intervju 

 Forskningsformidling som bidrag til 
samfunnsdebatten. 

https://www.etikkom.no/globalasse
ts/documents/bladet-

forskningsetikk/alle-

utgaver/forskningsetikk-2006-
3.pdf 

Side 16 

84 Beate Elvebakk & 
Vidar Enebakk

  

18.07.06 Formidling som teller Dagbladet.no Debattinnlegg Forskningsformidling: 
insentivsystemets 

formidlingsindikatorer 

Kritikk av Sammen for kunnskap IIs 
definisjon av forskningsformidling. 

Mener den dreier seg vekk fra 

allmennrettet formidling til 
brukerrettet (og dermed betalt) 

formidling. 

http://www.dagbladet.no/kultur/20
06/07/18/471675.html 

85 Åshild Bekke 

Eidem 

30.05.06 Forskere i 

formidlingsshow 

Universitas Debattinnlegg Forskningsformidling: 

insentivsystem er ingen 
løsning 

Det er ikke lett å måle formidling 

(kommentar til UHRs rapport om 
insentiver for formidling). 

http://universitas.no/side-

2/47921/forskere-i-
formidlingsshow 

86 Erik Bjerck Hagen 

& Anders Johansen 

10.05.06 Fri oss fra tellekantene Forskning.no Artikkel / 

intervju 

 Opprop mot tellekanter. 

Forskningsformidling mot 
allmennheten lider. 

http://forskning.no/om-

forskning/2008/02/fri-oss-fra-
tellekantene 



 

 

1
2
7
 

87 Liv Finstad 06.05.06 Ord over grind Dagbladet Debattinnlegg  Tellekantsystemet er en trussel mot 

det norske språk og mot formidling til 
allmennheten. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676
576726972652D766173622E7062

7A++/services/archive/displayDoc

ument?documentId=05500720060
50606052008&serviceId=2 

88 Guri Hjeltnes 10.04.06 Hvorfor skrive på norsk? Vg.no Debattinnlegg Norsk som 

forskningsspråk 

Tellekantsystemet er en trussel mot 

det norske språk og mot formidling til 
allmennheten. 

http://www.vg.no/nyheter/meninge

r/hvorfor-skrive-paa-
norsk/a/117679/ 

89 Ruth Hemstad 26.02.06 Vellykket prosjekt om 

unionsoppløsningen 

Forskning.no Artikkel / 

intervju 

 Frykter at forskningen kan oppleves 

som bortkastet fordi den ikke gir 

uttelling i tellekantsystemet. 

http://forskning.no/historie-

moderne-

historie/2008/02/vellykket-
prosjekt-om-unionsopplosningen 

90 Anders Mølster 

Galaasen 

08.02.06 Nede for telling Universitas Debattinnlegg 

- 

Uenighet i hva som er 

forskningsformidling, og frykt for at 
populærvitenskapelige utgivelser vil 

minke. 

http://universitas.no/side-

2/47297/nede-for-telling 

91 Kjersti Bale & Erik 

Bjerck Hagen 

23.01.06 Ensidig om forskning Aftenposten.no Debattinnlegg  Kritiserer tanken om et skille mellom 

forskning og formidling i 
litteraturvitenskap. Mener 

tellekantsystemet går utover det 

norske språk.  
«Den beste humanistiske forskningen 

er pedagogisk, den lar seg lese av et 

publikum som strekker seg ut over 
ekspertenes rekker.». 

http://www.aftenposten.no/mening

er/debatt/Ensidig-om-forskning-
421232b.html 

92 Nils Axel Nissen 15.01.06 Om å være seg selv 

norsk 

Aftenposten.no Debattinnlegg  Det er «temmelig uproblematisk å 

skille mellom forskning og 
formidling i litteraturvitenskapen.». 

http://www.aftenposten.no/mening

er/debatt/Om-a-vare-seg-selv-
norsk-422412b.html 

93 Kjersti Bale & Erik 

Bjerck Hagen 

06.01.06 Norsk er truet Aftenposten.no Debattinnlegg  Tellekantsystemet tar ikke hensyn til 

at humanistiske og 
samfunnsvitenskapelige fag skal 

bidra til samfunnsdebatten ved at den 

ikke premierer norske artikler i stor 
grad. 

 

«Det andre handler om å bidra til 
kunnskaps- og tankeutviklingen i det 

norske samfunnet, som igjen har med 

demokratiutvikling å gjøre.». 

http://www.aftenposten.no/mening

er/debatt/Norsk-er-truet-
423753b.html 

94 Anne-Brit Kolstø 

& Gunnar 

Sivertsen 

30.12.05 Forskning på norsk 

belønnes 

Aftenposten.no Kronikk  Uenig med Bale og Bjerck Hagen i at 

norsk som fagspråk vil lide (se [95]) 

http://www.aftenposten.no/mening

er/kronikk/Forskning-pa-norsk-

belonnes-424702b.html 

95 Kjersti Bale & Erik 
Bjerck Hagen 

03.12.05 Norsk bort fra 
universitetene 

Aftenposten.no Kronikk  «I humanistiske fag er det ofte både 
uvanlig og uhensiktsmessig å skille 

mellom forskning og formidling.». 

http://www.aftenposten.no/mening
er/kronikk/Norsk-bort-fra-

universitetene-428003b.html 

96 Beate Elvebakk 25.11.05 Å telle seg til kvalitet Dagbladet.no Debattinnlegg  Så lenge man ikke teller formidling, 

er all formidlingsaktivitet bortkastet. 

http://www.dagbladet.no/kultur/20

05/11/25/450372.html 
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97 Geir Lie, Solveig 

Østrem & Alf van 
der Hagen 

16.02.05 Et universitet på trykk Samtiden Leder 

- 

Ser positivt på hvordan formidling vil 

bli ivaretatt i det nye 
tellekantsystemet. 

Link finnes ikke, den må søkes opp 

manuelt ved å søke i Atekst på «Et 
universitet på trykk» og se på 

datoen 16.02.05. 

Atekst gjennom VPN: 
https://vpn1.uio.no/+CSCO+00756

767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062
7A++/services/archive.html 

98 Knut Olav Åmås 08.01.05 Underlege 

tidsskriftreglar 

Klassekampen.no Artikkel / 

intervju 

 Å skille mellom forskningsformidling 

og forskningspublisering er 
problematisk. 

http://www.klassekampen.no/186/a

rticle/item/null/-underlege-
tidsskriftreglar 

99 Bjørgulv Braanen 01.12.04 Tellekanter Klassekampen.no Debattinnlegg 

- 

Mye forskning vil også ligge i 

skjæringspunktet mellom formidling 

og forskning. 

https://vpn1.uio.no/+CSCO+1h756

767633A2F2F6A726F2E6572676

576726972652D766173622E7062
7A++/services/archive/displayDoc

ument?documentId=05501020041

2010024&serviceId=2 

100 Anders Johansen 2006 Hva er vitenskap godt 

for 

Hva skal vi med 

vitenskap? 

Debattinnlegg Hovedtekst 1, se eget 

toposanalyseskjema 

Samfunns- og kulturforskingens 

bidrag til samfunnsdebatten. 

Johansen, A. (2006). Hva skal vi 

med vitenskap? I E. B. Hagen & 

A. Johansen (red.), Hva skal vi 
med vitenskap? (s. 48 – 51). Oslo: 

Universitetsforlaget. 

101 Rangvald 

Kalleberg 

2006 Forskningsformidling – 

for brukere eller 
borgere? 

Hva skal vi med 

vitenskap? 

Debattinnlegg 

- 

Hvordan definerer vi 

forskningsformidling? For brukere 
eller til meningsdannelse i 

samfunnet? 

Kalleberg, R. (2006). 

Forskningsformidling – for brukere 
eller borgere? I E. B. Hagen & A. 

Johansen (red.), Hva skal vi med 
vitenskap? (s. 56 – 62). Oslo: 

Universitetsforlaget. 

102 Terje Tvedt 2006 Om den kommunikative 

situasjonenes betydning 

Hva skal vi med 

vitenskap? 

Debattinnlegg 

- 

Avviser distinksjonen mellom 

forskning og formidling. 

Tvedt, T. (2006). Om den 

kommunikative situasjonenes 
betydning I E. B. Hagen & A. 

Johansen (red.), Hva skal vi med 

vitenskap? (s. 63 – 73). Oslo: 
Universitetsforlaget. 

 

 


