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Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO. 

Høringssvar fra: Henrik Sinding-Larsen, forsker ved Sosialantropologisk institutt. 

Kommentar til tiltak 1 om forholdet kvalitet og tverrfaglighet.   

SAB gruppe4-rapporten presiserer flere steder behovet for å styrke tverrfagligheten ved UiO, for 

eksempel her:   

«I SABs vurdering av UiO langs 10 ulike dimensjoner er «disciplinarity/ interdisciplinarity» det 

profilområdet hvor UiO har lengst vei å gå fra nåsituasjon til ønsket situasjon. Nye initiativ utvikles for 

langsomt og er for tungt forankret i enkeltdisipliner. Mangelfull strategisk avklaring av mål og 

virkemidler, stivhet i selve organisasjonen og kulturelle barrierer (silotenkning) gir ikke UiO den 

energi og det handlingsrom som er nødvendig for å realisere egne ambisjoner. For å komme videre 

må UiO, etter SABs mening, kombinere sterkere og klarere målrettet støtte til idéutvikling «nede» i 

fagmiljøene med oppbygging av et fåtall institusjonelle satsninger av større format. Oppgavene 

spenner altså fra strategisk klargjøring av mål, ambisjoner og prioriteringer, via organisering og 

ressurstildeling, til mer allment å stimulere interessen for disiplinoverskridende faglig arbeid.” (SAB 

gruppe4-rapporten s. 31)  

Til tross for dette er tverrfaglighet ikke nevnt med et ord i de tiltakene vi er bedt om å komme med 

høringsinnspill til. Flere av tiltakene kan dessuten virke i motsatt retning av styrket tverrfaglighet, 

blant annet tiltak 1 som er ment å gi økt vekt til kvalitet ved fordeling av ressurser. Kvalitet må 

forstås som et tiltak i tråd med følgende avsnitt i rapporten:  

 

«SAB peker i den forbindelse på at «Competition fosters excellence», og bemerker samtidig at «Our 

impression is that UiO is not very competition-focused, and that it has been hesitating on whether it 

really wants to shoulder the inevitable consequences of a stronger emphasis on competition and 

excellence». Strategi 2020 signaliserer at ambisjonen om å utvikle UiO til et internasjonalt 

toppuniversitet skal realiseres ved å «satse der det er høy kvalitet, overordnet alle andre hensyn». I 

det ligger en klar beskjed om at faglig kvalitet skal være utslagsgivende for UiOs prioritering av egne 

ressurser, på alle nivåer.» (SAB GRUPPE4-rapporten s. 8)  

 

Nyskapende tverrfaglige prosjekter, og spesielt de på tvers av «de to kulturene» representert ved 

natur- og humanvitenskap, vil ofte ha en utprøvende karakter som ikke kan slå i bordet med 
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krystallklare hypoteser som er lett utprøvbare. Der konkurranse på enkelt operasjonaliserbare 

kvalitetskriterier dominerer, vil slike tverrfaglige initiativ falle gjennom. Radikal tverrfaglighet vil ofte 

forutsette at personer fra ulike fag setter seg inn i andre fag, i hvert fall nok til å kunne få til et 

produktivt samarbeid. Slikt tar tid, og man vil ikke kunne «levere» like raskt og sikkert som de som 

satser spisset og enfaglig. I en tidlig karriere-sammenheng vil dessuten tverrfaglighet være særlig 

problematisk. Det finnes svært få anerkjente tverrfaglige tidsskrift med status som kategori II. 

Samtidig vil presset for spesialisert kategori II-publisering bare komme til å øke for alle som vil sikre 

seg fast stilling.   

 

Selvfølgelig bør UiO ikke støtte tverrfaglighet av dårlig kvalitet. Men hvis man i det hele tatt vil få til 

endringer i dagens regime, må man sette inn eksplisitte tiltak med dette for øye. Man må anerkjenne 

at nyskapende tverrfaglighet koster og ikke kommer til å vinne frem av seg selv i dagens regime 

preget av stikkordene kvalitet og «excellence». Økt tverrfaglighet bør være et selvstendig mål for 

prioritering ved UiO, blant annet for å kunne løse globale samfunnsutfordringer. Kvalitet i 

betydningen «de beste innenfor etablerte konkurransekriterier» ikke alltid kan være styrende for 

tildeling av midler. Dette gjelder spesielt nyskapende tverrfaglighet hvor det ikke eksisterer etablerte 

konkurrenter å sammenligne seg med. Styrket tverrfaglighet må reflekteres tydeligere og mer 

eksplisitt i de mål og tiltak man vedtar enn det som nå er tilfelle.  

 

Felles kommentar til tiltak 4 om styrking av vertikale samhandlingsstrukturer og tiltak 7 

om handlingrommet til nivå 1, begge sett i lys av behovet for økt tverrfaglighet: 

 

Ny tverrfaglighet krever ny horisontal samhandling og en forsterkning av den vertikale 

samhandlingen kan virke direkte negativt, spesielt når det gjelder tverrfaglighet på tvers av fakulteter, 

og kanskje særlig på tvers av den naturvitenskapelige og humanvitenskapelige skillelinjen. SAB 

gruppe4-rapporten siterer regjeringens tildelingsbrev for 2015 hvor det blant annet står:  

 

«Regjeringen har gjennom regjeringsplattformen uttrykt høye forventninger til universitets- og 

høyskolesektorens rolle for å løse de store globale samfunnsmessige utfordringene, og for å bidra til 

næringslivets konkurransekraft.» (SAB gruppe4-rapporten s. 8, uthevelse i kursiv er lagt til) 

 

Klimakrisen er et eksempel på en global samfunnsmessig utfordring som er så mangefasettert og 

omfattende at tverrfaglighet på tvers av en rekke fakulteter må til for å komme frem til en helhetlig 

strategi. De fleste eksisterende akademiske enkeltdisipliner og fakulteter ble utviklet seg for å løse 



 Page 3 of 4 

(eller levere kompetanse for å ta seg av) spesifikke samfunnsmessige utfordringer i sin tid hvor helt 

andre kriser enn klima to øverst på dagsorden. Klimakrisen vil kreve omfattende nytenkning og 

nødvendigvis også nyorganisering i måten universiteter fordeler sitt arbeid på, ikke minst på tvers av 

natur- og human/samfunnsvitenskap. 

 

SAB gruppe4-rapporeten skriver:  

«• Handlingsrommet på nivå 1 bør i all hovedsak brukes på store (krevende) tiltak for UiO som 

institusjon (på tvers av fakultetene), samt oppfølging av «politiske/strategiske» prioriteringer. 

• Handlingsrommet på nivå 2 bør i all hovedsak brukes på store tiltak på tvers av institutter (gjerne 

også utenfor eget fakultet), samt oppfølging av «strategiske/faglige» prioriteringer. 

• Handlingsrommet på nivå 3 skal brukes på «strategiske/faglige/operative» prioriteringer.» (fra side 

11, uthevelse i kursiv er lagt til) 

 

Her oppfordres det til at nivå 2 (fakultetene) kan bruke noe av sitt økonomiske handlingsrom utenfor 

eget fakultet. Men hvis det ikke lages mer eksplisitte insentiver til interfakultær tverrfaglighet, så vil 

trolig forslag om pengebruk på andre fakulteter nokså systematisk vil tape i konkurransen med evt 

tverrfaglige prosjekter innad på eget fakultet. Det er heller ikke trolig at noen få (≤ 5) tverrfakultære 

programmer initiert fra nivå 1 ved UiO vil dekke det behovet for den radikalt tverrfaglige 

nyskapningen som dagens store globale samfunnsutfordringer vil kreve. Det må skapes insentiver for 

et mangfold av nye former for tverrfaglighet på ulike nivåer.  

 

Et av kriteriene for sentral (nivå 1) satsning på tverrfaglige initiativ er: 

 

«Satsningen har et omfang, målt i ressurser, som det vil være umulig eller i det minste meget 

vanskelig å bygge opp uten finansiell medvirkning fra sentralt hold. Satsninger opprettet sentralt bør 

samtidig bygge på eksplisitte rammeavtaler med involverte fakulteter om bidragene derfra. Økt 

ekstern finansiering bør forventes etter hvert som virksomheten trappes opp.» 

 

Under punkt 10.2 Utdypende kommentarer lister SAB gruppe4-rapporten opp en rekke gode 

intensjoner for styrket tverrfaglighet, men disse intensjonene er det vanskelig å gjenfinne i listen over 

konkrete tiltak, især blant tiltak som koster penger. Tvert imot, flere av tiltakene kan virke i motsatt 

retning av styrket interfakultær tverrfaglighet. 

Som et eksempel nevnes et mulig tiltak som vil falle utenfor prioriteringene og strukturendringene 

rapporten legger opp til: 



 Page 4 of 4 

Nivå 1 kunne opprette en pot med penger øremerket for tverrfaglighet på tvers av «de to kulturer» 

og som nivå 3 kunne søke på for personer (f.eks. professor II stillinger) som ville jobbe deltid på et 

annet fakultet. Vedkommende måtte ha vist evner og vilje til tverrfaglighet og midlene skulle delvis 

gå til å styrke kompetansen i det som ikke var vedkommendes primærfag. Noen slike personer vil 

kanskje kunne fanges opp av de store tverrfaglige programmene, men et mer individfokusert tiltak 

kunne også være nyttig. Tverrfaglighet må angripes fra mange kanter samtidig, og det må gjøres til et 

mer eksplisitt mål. Man må erkjenne at de vertikale strukturene slik de er i dag er en av hindringene 

for tverrfaglighet, og man må treffe tiltak som eksplisitt styrker «horisontale» initiativ og anerkjenne 

at slike koster. 

 

Å legge til rette for å utvikle radikalt tverrfakultære Sentre for Fremragende Forskning er et annet 

ønskelig mål som vanskelig vil klare seg uten at beslutningsstrukturene støtter opp om ideen. Slike 

SFFer vil også trenge støtte fra NFR, noe UiO kunne være med og «lobbe» for. Tverrfaglig virksomhet 

blomstrer tilsynelatende utenfor universitetene i ulike anvendte prosjekter i instituttsektoren. Men 

kvaliteten og dybden av denne tverrfagligheten er begrenset av hvilke basale tverrfaglige kunnskaper 

deltakerne har med seg fra universitetet. Konklusjon: Tverrfaglighet og behovet for styrket horisontal 

samhandling må inn i blant de eksplisitte tiltakene. 

 

 


