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Høringsuttalelse til «UiO:demokrati – forslag til ny tverrfakultær satsning»
Fra Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)
Det er viktig at det finnes en stor tverrfaglig satsning ved UiO som tar utgangspunkt i HumSamfeltet, men som er egnet for større tverrfaglighet, og som utnytter UiO’s fortrinn som et
forskningsintensivt breddeuniversitet. Ledelsen på ILOS mener forslaget til UiO:demokrati er en
satsning som har større potensial for å tiltrekke seg både gode forskningsmiljøer og finansiering,
enn det UiO:Norden har hatt. Forslaget er godt motivert både i dagens verden (preget av klima- og
miljøkrise, pandemi, politiske uroligheter med økende nasjonalisme, populisme, mistillit og
polarisering), i europeisk forskningspolitikk, og i UiOs Strategi 2030, inklusive det nye
universitetssamarbeidet Circle U.
De fire hovedsporene synes vi er gode linjer å arbeide videre med, og vi har følgende innspill og
kommentarer til dem:


Selv om det er et premiss at satsningen skal innebære en faglig forlengelse av den
eksisterende satsningen, er det viktig at perspektivet tydelig åpnes for demokrati og
demokratiutfordringer utenfor Norden. UiO har stor kompetanse og gode samarbeidsflater
både når det gjelder Europa og andre deler av verden.



Utkastet ser ut til å fokusere på den voksne, myndige medborgeren. Vi mener at et
perspektiv på barn og unge også er viktig, og ikke minst at skolen bør inkluderes i
beskrivelsene av både spor 1: Institusjoner og prosesser og spor 2: Borgere, mangfold og
ulikhet



Det er umulig å tenke seg demokrati uten mennesker med rett og mulighet til uttrykke seg.
Slik vi ser det, bør derfor også språk og kommunikasjon (som språklig mangfold og
morsmål) innreflekteres i beskrivelsen i spor 2: Borgere, mangfold og ulikhet.



Beskrivelsene dekker mange samfunnsmessige forhold og betingelser for demokrati,
kunnskap og medborgerskap. Både historisk og i dag spiller også kunst i bred forstand en
viktig rolle. Kunst, litteratur, musikk, estetikk, film, sosiale medier bør derfor også med i
beskrivelsen. Problemstillinger knyttet til kunstneriske uttrykk, inklusive satire og
karikaturer, til estetisk form og til verdsetting er aktuelle i alle de fire sporene.

Postadresse: ILOS, postboks 1003, Blindern, 0315 Oslo
E-post: henvendelser@ilos.uio.no
https://www.hf.uio.no/ilos/
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Høringsinnspill til forslag til ny tverrfakultær satsing - UiO:Demokrati
Aller først vil vi takke for anledningen til å bidra til denne tverrfakultære satsingen med demokrati
som samlende tema. Det er en aktuell og spennende satsing som har vakt interesse og engasjement
her ved Institutt for musikkvitenskap, der flere ansatte har sendt inn skriftlige innspill (direkte til
høringen så vel som via instituttledelsen).
Generelt fremstår høringsforslaget som et dokument preget av samfunnsvitenskapelige
perspektiver og tilnærmingsmåter, med en sterk orientering mot sosiale aktører og prosesser. Selv
om disse elementene har sin naturlige plass i den overordnede tematikken, burde formuleringene i
større grad også favne om det man kan kalle kulturelle former og uttrykk, som har stor betydning
for hvordan demokratier fortolkes, oppleves og utøves. Demokratier formes og gjøres meningsfulle
gjennom blant annet historiefortelling og tradisjoner, som bidrar til utformingen av normer og
etiske rammer, som i tur er forbundet med dannelsen av fellesskap, praksiser og uttrykksformer
(estetiske og retoriske).
Perspektivet som foreslås i innspillet her kan tilføres gjennom et eget spor, som gjerne kan kalles
«Kulturer, praksiser og uttrykksformer» eller «Kunst og kultur». Alternativt kan man utvide de
eksisterende sporene, som spor 1 (og underpunktene om demokratiets arenaer og den
demokratiske kulturen) og spor 2 (og under punktene formingen av fellesskap). En annen mulighet
er å ta det inn som en tverrgående ambisjon. Under følger utfyllende og utdypende forslag:

Tolkningskompetanse og «literacy»
•

De humanistiske fagene, deriblant musikkvitenskap, bidrar til fortolkingskompetanse
av stor verdi for demokrati, mangfold og likestilling. Fagene er viktige for dannelse og
samfunnsutvikling generelt, og for utdanningspolitiske og kulturpolitiske formål
spesielt.

•

En økende mengde forskning trekker koblingen mellom «literacy», sterke institusjoner
og demokrati (se eksempelvis: Miller et al. 2016: Literacy: How Countries Rank and
Why It Matters, se også UNESCOs vektlegging av literacy). Skriving og literacy er
viktigere nå enn på noe tidspunkt tidligere i historien, enten i form av digital literacy,
språklig literacy eller kulturell literacy. Det gjelder alt fra å fylle ut selvangivelsen til å
Institutt for musikkvitenskap
Kontoradr.: ZEB-bygningen, Sem Sælands
vei 2 A, 0371 Oslo

Telefon: 22 85 47 50
Telefaks: 22 85 47 63
postmottak@hf.uio.no
http://www.hf.uio.no/imv/
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skrive e-poster, deltagelse i sosiale media, til å forstå kulturelle og kunstneriske uttrykk,
retorikk og offentlige utsagn.
•

Literacy er fundamentet i kunstneriske uttrykk, kultur og aktiviteter som vi deltar i, og
som gir livet vårt mening. Det er gjennom kultur at vi deltar på en fullverdig måte i
samfunnet. Ved å kunne identifisere, artikulere og forstå kulturell utvikling kan vi
identifisere utfordringer og foreslå løsninger, og initiere endring.

•

Det å kunne lese, spille, utøve og samspille rundt musikk innenfor ulike tradisjoner, i
Norge så vel som i andre land, er en del av det å fortolke og forhandle de fellesskapene
og kunnskapene som demokratier bygger på.

•

Forholdet mellom kunst og «systemtenkning» er et tema som gjerne kan få plass i UiO:
Demokrati, noe som kan bidra til å fremme radikal tverrfaglighet, som i større grad enn
før preger den nye forskningsfronten (se eksempelvis: Molderez, and Ceulemans 2018:
“The power of art to foster systems thinking, one of the key competencies of education
for sustainable development.”)

Deltakelse og demokratisk samhandling
•

Dersom satsingen utformes med mål om bred deltakelse og rekkevidde, hvor hensikten
er å fremheve dialog og engasjement, burde kunst og kultur vektlegges i langt større
grad.

•

Vi vil understreke musikkens og kunstens innvirkning på samfunnet og demokratiet:
Tiår med forskning understøtter hvordan det å lage musikk er en sosial aktivitet som
har en vital konsekvens for sosiale og politiske endringer fordi musikken forsterker
identitet, skaper nye (eller undertrykker) nye opplevelser og ny former for nettverk og
samarbeid.

•

Forskning viser også hvordan musikken er til stede også i tider med kaos og vold–at den
har bidratt som et ledd i (kulturelle) bevegelser for terror og folkemord er tydelig i
Norge og de nordiske landene de siste årene. Musikk, og kunst, stårfor en inkluderende
og demokratisk sosial orden som kan være åpen og transformativ – sistnevnte behøver
en å identifisere i lys av de økende populistiske tendensene i samfunnet og kampen for å
bevare demokratiet.

•

Historisk kontekstualisering bør vektlegges tydeligere, deriblant utviklingstrekk innen
«post-demokrati» og populisme. Dette for å gripe effekter av blant annet perioder med
neoliberal ideologi og svekket sosialdemokrati, herunder autoritær nasjonalisme,
konservativ identitetspolitikk og fremmedfrykt.
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Ytringsfrihet og etikk
•

Ytringsfrihet står sentralt i et velfungerende demokrati. Ytringsfrihet som tema kan med
fordel understrekes og styrkes i utkastet, ikke minst fokuset på hvordan ytringsfrihet
praktiseres i samfunnet, kontekstene der ytringsfrihet utøves, og viktigheten av kunstog kulturlivet i ytringsfrihet.

•

Et mangfoldig kulturliv sikrer individer muligheter og arenaer til å delta aktivt i
samfunnet. Kunstneriske uttrykk har historisk sett vært en viktig arena for ytringsfrihet,
om det er gjennom film, teater, komedie eller musikk, inkludert protestmusikk og ulike
former for musikkaktivisme.

•

Ytringsfriheten har samtidig grenser, og musikk er et felt der etiske (og empatiske)
mulighetsrom utforskes og forhandles, med overføringsverdi til andre kulturelle og
sosiale arenaer.

Vi vil igjen takke for anledningen til å gi våre innspill. Det er i tråd strategien å legge til rette for
bred deltakelse fra universitetets ansatte. I denne sammenhengen vil vi gi et siste innspill til
lignende høringer fremover: For mange av ansatte, i et internasjonalt orientert universitet, vil det
legge bedre til rette for dialog dersom viktige temaer formidles og diskuteres på flere språk enn
norsk. Som det fremgår ovenfor er vi positive til initiativet og erfarer at den rommer store
muligheter for tverrfakultære samarbeid, der også musikkvitenskaplige perspektiver og metoder
kan bidra sterkt.

Med hilsen
Zafer Özgen
instituttleder
Målfrid Hoaas
administrativ leder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Målfrid Hoaas
+4722844428, malfrid.hoaas@imv.uio.no
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Høringsvar JUS - Forslag til ny tverrfakultær satsing, UiO:Demokrati
Det juridiske fakultet takker for muligheten til å gi innspill til UiOs nye satsning, UiO: Demokrati. Fakultetet
stiller seg positiv til satsningen. Det overordnede temaet, demokrati, med de fire foreslåtte hovedsporene
er av stor interesse for fakultet. Temaet gir også gode muligheter for tverrfaglig forskning og samarbeid
med miljøer ved de andre fakultetene. Samtidig ønsker fakultetet å påpeke at juridiske aspekter må komme
tydeligere fram i de fire hovedsporene. Vi vil komme nærmere inn på dette i det følgende.
Fakultetet har sendt saken på intern høring til fakultetets institutter og forskergrupper.
Fakultetet gir følgende samlede tilbakemelding til de fire hovedsporene i forslaget:
Spor 1: Institusjoner og prosesser. JUS vil påpeke at det de siste tiårene i stor grad vært preget av et stadig
tettere og mer tydelig samspill mellom institusjoner og håndhevingsorganer på nasjonalt og internasjonalt
nivå. Menneskerettigheter og EØS-rett er eksempler på at rettsregler etablert utenfor nasjonalstaten
legger føringer for nasjonal rett, men den internasjonale retten må «oversettes» inn i en norsk kontekst,
noe norske aktører bidrar til på ulike måter. Både borgernes situasjon og demokratiets forutsetninger og
rammer formes dermed i samspill mellom ulike nivåer. Vi ser gjerne at samspillet mellom ulike
institusjoner, på henholdsvis nasjonalt og internasjonalt nivå, kommer tydeligere fram i spor 1.
Spor 2: Borgere, mangfold og ulikhet. Fakultetet mener at dette sporet bør være helt sentralt i en satsning
på demokrati. Forholdet mellom likhet, mangfold og tilhørighet er helt avgjørende for menneskers mulighet
til å delta i å forme det samfunnet de hører til i. Utkastet nevner «språk, kultur, religion og etnisk
tilhørighet», men satsningen bør favne videre her: også kjønn, alder og funksjonsevne kan spille inn i
vurderinger av hvem som er legitime medlemmer i fellesskapet – og hvilken rolle de skal innta. I tillegg er
det viktig med forskning som fokuserer på transparens og gjennomsiktighet i offentlige etater/ byråkrati
som arbeider med saker relatert til sårbare og utsatte grupper som for eksempel flyktninger, migranter,
eldre, kvinner og barn.
For eksempel vil spor 2 kunne endres slik:

Administrasjonsseksjonen
Kontoradr.:

Telefon: 22 85 50 50
Telefaks: 22 85 98 40
postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no
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• Medborgerskapets sosiale, og økonomiske og rettslige rammevilkår. Sosiale helseforskjellers
betydning for inkluderingen, velferdsstatens potensial og begrensninger og arbeidslivets
inkluderende og ekskluderende rolle.
• Fellesskapets formelle og uformelle grenser. Rollen kjønn, språk, kultur, alder, funksjonsgrad,
religion og etnisk tilhørighet spiller for oppfatningen av hvem som er innenfor og utenfor det
demokratiske fellesskapet, og hvordan rettigheter med nasjonalt og internasjonalt opphav spiller
inn når fellesskapets interesser avveies mot individers og gruppers interesser. Motstanden mot det
inkluderende demokratiske felleskapet, antiglobalisme, antielitisme, rasisme, fremmedfrykt,
kjønnsdiskriminering og andre former for utdefinering av individer og grupper.
• Endringene i medborgerskapets innhold. Rettigheter til å delta og til å stå utenfor. Rett til
tilrettelegging og universell utforming. Likhet og diversitet. Feminismens plass i
demokratitenkningen og den offentlige samtalen. Internasjonal rett og internasjonale institusjoners
rolle. Utfordringer og muligheter i moderne teknologi.

Spor 3: Kunnskapens rolle og funksjon. JUS vil påpeke at det savnes oppmerksomhet om kunnskap om
rettsregler, rettigheter og om rettssystemet som sådan. Dette er sentralt for å kunne forstå personers
mulighet til å ta vare på egne interesser, og deres evne til å delta i demokratiske prosesser. Kunnskap er
dermed sentralt for legitimiteten til retten som styringsinstrument. Regulatoriske utfordringer bør også
være et overgripende perspektiv i møte med brede problemstillinger som omhandler sikring av
demokratiet i møte med økende innflytelse fra private aktører.
JUS vil framheve at det er avgjørende for demokratiet i kunnskapssamfunnet at rettsreglene bidrar til at ny
teknologi utnyttes i kunnskapsproduksjon og –formidling på en måte som sikrer sannhet, objektivitet og fri
meningsutveksling. Det er også avgjørende at rettsreglene legger til rette for kunnskapsspredning som
grunnlag for vitenskap og innovasjon og en rettferdig fordeling av resultatene av dette. Videre har den
teknologiske utviklingen ført til at samfunnsdebatten foregår på arenaer kontrollert av private aktører, som
de store plattformtilbyderne. Det at private aktører styrer tilgangen til samfunnsdebatten (for eksempel
gjennom Trumps utestengelse fra Twitter og SoMe), representerer alvorlige utfordringer for demokratiet.
Regulatoriske utfordringer i samfunnets møte med disse trendene må løftes frem som forskningsspørsmål
både mellom private aktører og i møte med det offentlige.

For eksempel vil spor 3 kunne endres slik:
«Spor 3: Kunnskapens rolle og funksjon
I alle deler av verden interagerer demokratiet kontinuerlig med vitenskap, fri forskning,
evidensinformert kunnskapsproduksjon, men også med andre former for kunnskap og
kunnskapsutvikling. Tradisjonelt har moderne demokratier dratt nytte av en godt utbygget
utdanningssektor, sammen med ekspertkunnskap som kan ligge til grunn for kunnskapsformidling
og politiske overveielser og beslutninger. Folkestyre står med andre ord i et forhold til
folkeopplysning, som igjen synes å forutsette at det finnes et kollektivt begrep om hva vi vet og hva
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som er «sannhet». Men det finnes et spenningsforhold mellom kunnskap og demokrati. Flere
tendenser i tiden utfordrer vitenskapens og kunnskapens rolle. Spenningene mellom kunnskapens
normative og kritiske dimensjoner og kunnskapens rolle i samfunnet har eksempelvis blitt
intensivert gjennom en teknologisk utvikling som har endret vilkårene for forskning,
kunnskapsformidling og informasjonsvirksomhet. Det er betydelig usikkerhet rundt hva som gjelder
som evidens og hva som er pålitelig informasjon. Dette forandrer i sin tur forholdet mellom
ekspertise, medborgere og folkevalgte. Samtidig skapes skiller i befolkningen mellom de som har og
ikke har høyere utdanning. Den teknologiske utviklingen har brakt samfunnsdebatten over i kanaler
kontrollert av private aktører, i.e. plattformtilbydere som Twitter og andre SoMe. Det har ført til at
deltagelse i samfunnsdebatten ikke er betinget av utdanning eller kunnskap, men samtidig har de
private aktørene fått en maktposisjon som utfordrer demokratiet. Det er uklart hvordan samfunnet
regulatorisk kan møte dette, enten reguleringen skjer gjennom markedet, incentiver eller
strukturelle eller handlingsrettede pålegg og forbud. Satsingen bør belyse kunnskapens
mangefasetterte rolle som demokratisk forutsetning, individuelt og kollektivt maktmiddel og
identitetsskaper. Mulige fokusområder her vil være:
• Kunnskapssamfunnets og folkeopplysningens muligheter og potensial. «Literacy» og
språkkunnskap, retorisk kompetanse, kunnskapspolitikk og -hierarkier, brukerkunnskap og
forholdet mellom ekspertise, borgere og folkevalgte. Kunnskapens samfunnsmessige og rettslige
forutsetninger. Forholdet mellom kunnskapsproduksjon og styresett, utdanningsnivå og
demokratinivå. Rettslige virkemidler for kunnskapsspredning og for fordeling av makt.
• Truslene mot kunnskapssamfunnet. Betydningen av «fake news», alternative
virkelighetsoppfatninger og relativisering av fakta. De nye ekkokamrenes funksjon og innhold.
Åpenhet og oppdemming av desinformasjon og rettslige virkemidler for det. Regulatoriske
utfordringer overfor pluralistisk produksjon av og spredning av informasjon og desinformasjon.
Sosiale forskjeller i tilgangen til informasjon og oppdatert kunnskap.
•
Den nye teknologiens muligheter og utfordringer. Det gjelder produksjon, spredning og
tilgjengeliggjøring av kunnskap for borgerne og offentligheten. Interaksjonen med rettsreglene som
gir incentiver til kunnskapsproduksjon og –spredning. Rettslige virkemidler i fasiliteringen og
styringen av den nye teknologien. Mulighetene for regulering, nasjonalt, regionalt og internasjonalt,
av private aktørers makt til å kontrollere samfunnsdebatten som forutsetning for demokratiet.

Spor 4: Demokrati og krisehåndtering: Gjennom covid-19-perioden har retten spilt en helt sentralt rolle som
verktøy for krisehåndtering på nasjonalt nivå. Samtidig har retten også blitt påberopt som grense for
statlige og kommunale organers maktbruk, og hvordan man har valgt mellom tvang og anbefalinger har
variert sterkt mellom land som ellers har mye felles. Erfaringene fra denne perioden peker dermed på
behovet for å kombinere forståelse av rettens rolle som styringsinstrument for demokratiske organer –
med dens rolle som skranke for tiltak, og dens rolle i å etablere strukturer og systemer som også kan
håndtere press. En satsning mot krisehåndtering burde utvikle tilnærminger som kombinerer det
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komplekse forholdet mellom samfunnssikkerhet på den ene side og grunnleggende rettssikkerhetsgarantier
og menneskerettigheter på den andre.
JUS vil også påpeke at kunnskapsproduksjon også er et viktig tema under spor 4. Forslaget fremhever
WHOs betydning i internasjonal krisehåndtering, men vi savner en henvisning til hvordan
handelssamarbeidet i WTO setter avgjørende vilkår for kunnskapsproduksjon (frembringelsen av vaksiner
mot COVID 19), og hvordan private aktører gjennom dette systemet får anledning til å fatte beslutninger
om fordelingen av vaksiner til verdens befolkning. Det er et demokratisk problem at fordeling av
fellesgoder som vaksiner overlates til private aktører gjennom eksklusive rettigheter gitt ved lov. Her er det
en parallellitet i de juridiske problemstillingene under spor 3 og spor 4, noe som viser hvor vesentlige disse
spørsmålene er: Maktfordelingen mellom private aktører og offentlige organer – og mellom private aktører
innbyrdes - gir enkelte private selskaper bestemmende innflytelse over viktige demokratiske beslutninger.
Forskningen bør ta opp både hvordan denne makten er en direkte konsekvens av rettslig regulering
(plattformleverandørenes frie markedstilgang og legemiddelselskapenes immaterielle rettigheter), og at
rettslig regulering på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå er helt nødvendige verktøy i løsningen av
utfordringene.

Vi har nedenfor enkelte forslag til hvordan spor 4 kan endres:
«Spor 4: Demokrati og krisehåndtering
Idet ideen om UiO: Demokrati utvikles, preges samtiden av flere parallelle og sammenvevde kriser,
alle med konsekvenser for demokratiet. En i offentligheten allerede velkjent bærekraftkrise har fått
følge av en pandemi, som igjen er i ferd med å skape en omfattende økonomisk og sosial krise vi
per i dag verken kjenner omfanget eller konsekvensene av. Det demokratiske systemets evne til
krisehåndtering settes med dette på sin til nå kanskje største og mest komplekse prøve. Både
klimakrisen, finanskrisen, migrasjonskrisen og Covid-19-krisen forutsetter globalt samarbeid i
kunnskapsproduksjon, beslutninger og regulering, og viser hvordan nasjonale tiltak og regulering i
ulik grad formes og utfordres gjennom demokratiske prosesser. Håndteringen av krisene viser at
private rettigheter påvirker demokratiske beslutningsprosesser, som fordelingen av vaksiner til
bekjempelse av COVID-19, og utfordrer internasjonalt samarbeid om rettsregler i organer som
WHO og WTO. Kanskje vil prosessene og følgene av de pågående krisene til og med omskape
demokratiet på lengre sikt. Framover vil det bli viktig å forstå disse prosessene både hver for seg og
i interaksjon med hverandre. Dette handler også om mulighetene til innflytelse og velbegrunnede
beslutninger i tider som synes å kreve resolutt politisk handling, og om medienes rolle i
spenningsfeltet mellom å etablere tillit til informasjon og å foreta kritisk granskning. Genererer
kriser reell endring, eller fører de tilbake til tidligere praksiser? Her handler det både om
hendelsesrelevant forskning og om grunnleggende teoretiske spørsmål. Mulige fokusområder
innenfor dette fjerde hovedsporet vil være:
• Klimafornektelse, klimaskepsis og klimadebatt. De kulturelle og samfunnsmessige konsekvensene
av overgangen til en grønn økonomi. Representativitet, legitimitet og ulike konfliktlinjer i
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klimadebatten. Samspillet mellom rettslige virkemidler for overgang til grønn økonomi, klimadebatt
og konsekvensene av det grønne skiftet. Klimakrisens relasjon til andre kriser.
• Relasjonen mellom borgernes helse og det demokratiske systemet. Covid-19 som samfunns-og
styringsmessig endringskatalysator. Kulturelle, økonomiske og samfunnsmessige dimensjoner ved
helse, samt helsepolitikkens nye og mer sentrale rolle i offentligheten. Oppslutningen om
forpliktende internasjonalt helsesamarbeid gjennom blant annet WHO. Utfordringer med å
balansere helsepolitikk og handels- og innovasjonspolitikk på rettsliggjorte internasjonale arenaer
som WTO. Internasjonalt samarbeid og regulering som fasilitator og begrensende faktor for
krisehåndtering.

Med hilsen
Vibeke Blaker Strand(signering)
forskningsdekan
Randi Rørlien
forskningsrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Kulturhistorisk museum

Notat

Universitetet i Oslo

Til: Arbeidsgruppa for UiO:Demokrati og UiO:Nordens styre

Dato:
Saksnr..:

12.02.2021
2021/546 TWANG

Innspel frå Kulturhistorisk museum:
UiO:Demokrati – forslag til ny tverrfakultær satsing ved UiO Forslag frå
arbeidsgruppe
Kulturhistorisk museum takkar for høvet til å gje innspel til forslaget til UiO Demokrati, eit nytt
tverrfakultært forskingsprogram ved Universitetet.
Vi sluttar oss til satsinga og trur at den vil kunne gje gode resultat, slik det er gjort greie for i
forslaget. Vi vil også understreke at i eit forskingsprogram med ei slik tematisk innretting er det
viktig, slik det også er lagt til rette for, med ei tydeleg tilrettelegging for prosjekt og undersøkingar
med komparative og diakrone perspektiv.
Vi har elles nokre forslag til konkrete endringar i teksten.
1) Vi meiner det vil vere føremålstenleg om programmet på ein tydelegare måte opnar for å
inkludere kulturarvs rolle, kulturarvsperspektiv og ulike typar medverknad frå kulturarvområdet.
Museum, museumssamlingar, annan kulturarv og kulturarvspolitikk, nasjonalt og internasjonalt,
er i mange samanhengar grunnleggjande i høve til spørsmål om fellesskap, medverknad og
demokrati. Samstundes er kulturarv og kulturarvsområdet eit område for diskusjon, på mange
måtar, og for etablering av makt og kontroll, mellom anna i situasjonar der demokrati på ein eller
annan måte står til diskusjon. Kulturarvsområdet er også eit stort område for
kunnskapsproduksjon og meiningsdanning, og er slik sett svært relevant for satsinga. Ei tydelegare
opning mot undersøking av kulturarv, i vid forstand, vil samstundes gjere programmet meir
interessant for forskingseiningar og -miljø innanfor området eller som arbeider med denne typen
tema.
I nåverande tekstutkast er kulturarv eksplisitt nemnd i kulepunkt 3 under spor 1. Vi foreslår eit nytt
kulepunkt 2 under spor 3, som då vil få fire kulepunkt (eller eventuelt at det blir tatt inn utfyllande
tekst som ein del av kulepunkt 1 spor 3). Vi foreslår følgjande tekst som eit nytt kulepunkt 2:
«Kulturarvens rolle i samfunnet. Programmet vil være åpent for prosjekter som undersøker ulike
forhold omkring demokrati, samfunn og kulturarv, i samtid og fortid.
2) Identitetspolitikk og urfolks status og rettar er noko som bør bli løfta tydeleg fram. I norsk
historie og samtid er samefolkets status og rettar eit sentralt og viktig demokratisk spørsmål, og vil
også kunne vere svært interessant å undersøke under dette programmet. Det kan takast inn t.d
gjennom ei presisering og eit tillegg under punkt 2 spor 2: «Rollen språk, kultur, religion, identitet
og etnisk tilhørighet spiller for inklusjon/eksklusjon i demokratiske fellesskap. Programmet vil
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være åpent for studier av spørsmål om demokrati, vidt forstått, i forholdet mellom samefolket og
storsamfunnet.»
3) Vi foreslår at det blir gjort ei tilføying til kulepunkt 2 spor 1 slik at programmet på ein tydelegare
måte opnar for studiar av frivillige organisasjonar, foreiningar lag osb. Forslag til ny tekst:
«Foreningers, frivillige organisasjoners, bedriftsorganiseringens og arbeidslivsorganisasjonenes
rolle for borgernes medbestemmelse og innflytelse.»
4) Vi foreslår vidare at det blir gjort ei tydeleg kopling til Universitetets satsing på Campus
Sentrum, td i samanheng med vektlegginga av aktiv formidling. Forslag til tilføying til kulepunkt 2
øvst på s. 5: «Formidling fra programmet kan for eksempel knyttes til Universitetets Campus
Sentrum-satsning.
5) Vi sluttar oss til at programmet bør ha eit siktemål om brei deltaking, involvering, transparens
og openheit, jf kulepunktet øvst på s. 5. Dette er avgjerande for eit program som har demokrati og
forskingas demokratiserende potensiale som omdreiningspunkt og mål. I den samanhengen vil vi
understreke at programmet bør stimulere til open publisering og at det innanfor prosjekta i
programmet bør leggjast til rette for deling og gjenbruk av data.
Avslutningsvis vil vi peike på behovet for å tydeleggjere kva som er tenkt som samanhengen
mellom UiO:Norden og det nye programmet, kva som ligg i «faglig forlengelse». Vi foreslår elles å
bruke «tema» eller «temaområde» i staden for «spor» (i Spor 1, Spor 2 osv) som mellomtitlar i
dokumentet. Det er elles behov for at teksten blir gjennomgått med tanke på å gjere den mindre
deskriptiv (og «påståeleg») når det gjeld korleis ting er og utviklar seg. Teksten bør i større grad
skrive fram opne problemstillingar og tema som prosjekta i programmet kan arbeide med og
undersøke. Satsinga vil då bli meir inkluderande, vil kunne trekkje til seg fleire søkarar og vil i
større grad leggje til rette for tverrfagleg samarbeid.
Vi takkar igjen om høvet til å kommentere forslaget til nytt forskingsprogram, og ønskjer lukke til
med det vidare arbeidet.

Håkon Glørstad
Museumsdirektør
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Tone Wang
+4722851915, tone.wang@khm.uio.no

Universitetet i Oslo

Notat

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Til:

Dato: 16. februar 2021

Innspill til UiO:Demokrati – en ny tverrfakultær satsing ved UiO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har med stor glede fordypet seg i notatet og vil
gjerne innlede med å berømme arbeidsgruppen for å ha utformet en velstrukturert og systematisk
tekst som åpner opp for en tverrfaglig tilnærming rundt et viktig og omfattende tema. Vi takker for
anledningen for å komme med innspill, og har stor tro på at UiO gjennom UiO:Demokrati vil kunne
oppnå en betydelig faglig og strategisk tyngde med høy samfunnsrelevans.
I dette notatet gir vi noen generelle kommentarer, som er ment som innspill som komiteen kan
vurdere å ta med i sitt videre arbeid med satsingen, samt konkrete innspill vedrørende MNs bidrag
til relevante fagområder.
Generelle kommentarer
Viktigheten av UiOs arbeid i å fremme og styrke demokrati er en selvfølge, og det er hevet over enhver
tvil at dette bør understrekes. Samtidig må akademias liberale natur gjenspeiles i hvordan
universitetet velger å posisjonere seg i polariseringsdebatten. Fra et utforskende perspektiv, som bør
være dominerende på universitetet, er det viktig at vi både gir rom til usikkerheten og tydeliggjør at
også fenomener som vitenskapelig skepsis, politisk polarisering og populisme må utforskes i en
større kontekst og fra flere vinkler. Konkret referer vi til måten begreper som «klimafornektere,
klimaskepsis og nasjonalisme» brukes enkelte steder i notatet, hvor det med fordel kunne
tydeliggjøres at universitetet har en åpen, utforskende tilnærming til ulike problemstillinger.
Mens notatet presenterer flere relevante temaer som utfordrer demokrati i det moderne samfunn, er
det noe overraskende at det filosofiske perspektivet rundt spørsmålet «hva er demokrati?» ikke er
adressert i dokumentet.
Det er viktig at den pågående pandemien er nevnt i notatet, men den kunne med fordel fått betydelig
mer plass ettersom det vil bli høyst aktuelt å utforske hvordan myndighetenes håndtering av
pandemien har påvirket det demokratiske systemet i årene som kommer.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets bidrag til satsingen
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Fakultetets innspill er basert på de foreslåtte hovedsporene satsingen UiO:Demokrati skal bevege
seg langs, samt ambisjonen om å bidra til realiseringen av andre store satsinger ved UiO.
MN har en særlig styrke innen basal eksperimentell, beregningsorientert og datadrevet
naturvitenskap. UiOs største satsing – livsvitenskapssatsingen, favner bredt ved alle fakultetets
institutter. Fakultetet deltar også i et konvergensmiljø med SUM (Senter for utvikling og miljø), som
er et tverrfaglig senter med egen forskning og undervisning om utvikling og miljøspørsmål. SUM er
vertskap for INCLUDE – som skal frembringe kunnskap om hvordan realisere et sosialt rettferdig
lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og
offentlig, privat og frivillig sektor, og vil kunne være en kobling mellom UiO:Demokrati og
universitetets andre store satsing UiO:Energi.
Kunnskap om demokratiet og en demokratisk samfunnsutvikling må bygges på kunnskapsutvikling
i hele den vitenskapelige bredden. Den demokratiske velferdsstaten slik vi kjenner den i dag, er i stor
grad bygget på kunnskapsutvikling innen naturvitenskapelige og teknologiske fag. For å forstå
demokratier og den demokratiske utviklingen er det derimot behov for en tverrfaglig tilnærming.
Instituttene ved MN dekker bredden av de naturvitenskapelige og teknologiske disiplinene samt
farmasøytisk helseprofesjonsutdanning, og fakultetet kan bidra på de fleste områder beskrevet i
notatet. Overordnede forslag til fakultetets bidrag til satsing er:
•
•
•
•
•
•
•

Digitalisering og digital kompetanse til alle
Tilgang på fornybar energi til alle ved å adressere aspekter fra produksjon, via distribusjon
til forbruk av energiressurser
Forståelse for klimautvikling
God helse og tilgang til helsetjenester for alle, med fokus på den pågående pandemien
Grunnleggende biologisk og medisinsk forståelse som et grunnlag for utvikling av fremtidige
helsesystemer
Rene og produktive havområder
En velfungerende fysisk og digital infrastruktur for en demokratisk samfunnsutvikling

Gitt den sentrale posisjonen livsvitenskap har i samfunnets møte med store utfordringer innen helse,
mat, klima og miljø, har denne satsingen en naturlig og sterk kobling til UiO:Demokrati.
Høsten 2019 etablerte fakultetet 14 tematiske områder innen livsvitenskap, som gjenspeiler
instituttenes aktivitet innen feltet. Flere av disse tematiske områdene har stort samarbeidspotensiale
med sterke miljøer ved andre fakulteter og kan dermed fungere som brobyggere mellom teknologisknaturvitenskapelige og humanistisk-samfunnsvitenskapelige miljøer. Flere av disse fagområdene
har også tydelig kobling til den foreslåtte aktiviteten i UiO:Demokrati satsingen, og under nevner vi
følgende: Nyskapende helseteknologi, Digital livsvitenskap, Et bærekraftig livsløp,
Antimikrobiell resistens og Miljø og klima.
Nyskapende helseteknologi er et stort område innen livsvitenskap ved MN, som kan studeres
fra flere vinkler. Innføring av ny teknologi medfører alltid en rolleendring i virksomheter, noe som
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kan påvirke arbeidslivets inkluderende og ekskluderende rolle. Sosiale konsekvenser, utfordringer
og muligheter knyttet til ny teknologi kan på sikt avleses i økonomisk og sosial ulikhet.
Digitalisering, som står sentralt i «Digital livsvitenskap», vil kunne påvirke forholdet mellom
individet og samfunnets institusjoner og har dermed en kobling til dette området.
Utfordringer og muligheter knyttet til digitalisering danner også viktig plattform for forskning på
produksjon, spredning og tilgjengeliggjøring av kunnskap for borgerne og offentligheten, og vil
dermed ha en relevans for kunnskapens rolle og funksjon.
Helseutfordringene under tematiske området «Et bærekraftig livsløp» representerer en global
byrde med stor effekt på velferdsstatens økonomiske bærekraft, som kan ha betydelige konsekvenser
på demokratiet. Relasjonen mellom folkehelsen og det demokratiske systemet med temaer som
omfatter kulturelle, økonomiske og samfunnsmessige dimensjoner ved helse og helsepolitikkens
rolle er viktige temaer her, med relevans for demokrati og krisehåndtering. Helseperspektivet
kan også med fordel relateres til temaet borgere, medhold og ulikhet, med vekt på
offentligfinansiert rett til lik helsebehandling, som er en grunnpilar i de nordiske, og stort sett de
europeiske velferdsstater. Vurderinger knyttet til prioriteringsprosesser er hyppig debattert offentlig
og bør ha plass i dette sporet.
Den tverrfaglige forskningen innen «Antimikrobiell resistens», som er en global utfordring,
danner grunnlag for å studere demokratiets krisehåndtering og hvilke funksjoner ekspertise og
kunnskap har. Temaet setter også fokus på oppslutning om forpliktende internasjonalt samarbeid.
«Miljø og klima» er et omfattende forskningsfelt på MN, som studeres fra et naturvitenskapelig
perspektiv, men som også kan studeres fra andre ståsteder, som betydning av overgangen til en mer
miljøvennlig økonomi, kulturelle og samfunnsmessige konsekvenser av denne, og innvirkning på
demokratiets krisehåndtering. Klimakrisen kan også sees i relasjon til andre verdens kriser.

Universitetet i Oslo

Notat

Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning

Dato: 10. februar 2021

Innspill til UiO:Demokrati – forslag til ny tverrfakultær satsing ved UiO
Vi vil gjerne begynne vårt notat med innspill til UiO:Demokrati med å berømme komiteen som har utformet
notatet. Vi synes de tematiske områdene samt spissingen av de ulike underpunktene åpner opp for gode og
komplekse forskningsinitiativer som vil favne flere fagdisipliner og overgripende forskningsspørsmål knyttet
til demokratiets utvikling og utfordringer. Vi merker oss også at kjønn er nevnt som et av flere temaer, og vi
tenker videre at kjønn vil være svært relevant å integrere både som eget fokus og perspektiv i flere tematiske
områder der dette ikke er nevnt eksplisitt i notatet. I sum opplever vi altså at dette er et initiativ som vil
kunne åpne flere interessante muligheter for ulike former for forskningsinitiativ for kjønnsforskningen ved
UiO. Det vi ønsker å fremheve under er ment som innspill som komiteen kan vurdere i videre arbeid med
satsningen.
Vi mener at notatet kan reflektere noe tydeligere rundt forholdet mellom normative og åpent utforskende
tilnærminger, og Universitetets rolle i forhold til dette. Vi vil illustrere vårt poeng med å ta utgangspunkt i et
konkret eksempel. I forslagets avsnitt om «Tverrgående ambisjoner» handler ett av punktene om et:
Komparativt og diakront perspektiv. Her heter det: «UiO:Demokrati vil studere utviklingstrekk både via
sammenlignende og historiske perspektiver. Dette for å øke forståelsen for demokratiet, og motvirke
historieløshet, metodologisk nasjonalisme og eurosentrisme».
Vi mener at satsingen på en tydelig måte bør betone universitets rolle som demokrati-utviklende og
demokrati-styrkende institusjon. Dette er etter vårt skjønn særlig viktig i en tid der det offentlige ordskiftet
preges av økt polarisering og skyttergravskrig.
Her har universitetet en særlig rolle som en institusjon som skal fremme, ivareta, dyrke og understøtte
borgernes, så vel som samfunnets, evne til selvinnsikt og selvforståelse og selvrefleksivitet. Nysgjerrighet og
evne og vilje til å se fenomener og utviklingstrekk fra ulike ståsteder og perspektiver er da avgjørende. Dette
handler om hvordan man kan utarbeide ulike alternative løsninger på de problemer og utfordringer
demokratiet står overfor. Denne utforskende ambisjonen bør etter vårt syn eksplisitt gjenspeiles i satsingens
ordlyd.
Å styrke og utvikle demokratiet er et normativt utgangspunkt som det er både nødvendig og naturlig for UiO
å understreke. Men vi vil foreslå at satsingen formulerer seg slik at man unngår å posisjonere seg i en gitt
forståelse av hvilke verdier og politiske ståsteder som representerer «det gode» og hvilke som representerer
en trussel mot demokratiet. Vi sikter her for eksempel til formuleringen nevnt ovenfor: «Dette for å øke
forståelsen for demokratiet, og motvirke historieløshet, metodologisk nasjonalisme og eurosentrisme». Samt
til måten begreper som klimafornektere, klimaskepsis, nasjonalisme, antiglobalisme brukes. Sett fra et
normativt ståsted er dette fenomener og tilnærminger som skal bekjempes, sett fra et utforskende ståsted er
dette tilnærminger som skal fortolkes/forstås som et resultat av komplekse sosiale og kulturelle prosesser.
Slik vi leser utkastet er dette et underliggende premiss i de fire ulike sporene som skisseres. Men premisset
bør eksplisitt presiseres og være gjennomgående i satsingen. En måte å gjøre dette på kan være ved å
formulere seg slik vi foreslår over, sånn at det blir tydeligere at man også vil understreke at økt politisk
polarisering, populisme og vitenskapsskepsis er fenomener i vår tid som det er viktig å søke økt innsikt i.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Notat

Universitetet i Oslo

Til:
HF NORDIC

Dato:
Saksnr..:

UiO:Nordic

15.02.2021
2021/546 JELGVIN

SV-fakultetets høringsinnspill - Forslag til ny tverrfakultær satsing, UiO:Demokrati

Det foreliggende notatet er et veldig godt utgangspunkt for nye spennende og tverrfaglige
prosjekter under overskriften demokrati. SV-fakultetet takker for muligheten til å gi innspill.
Fakultetet har hatt notatet ute på høring hos grunnenhetene. Innspillene nedenfor er en
kombinasjon av innspillene fra grunnenhetene og våre egne kommentarer.

Generelle kommentarer
Vi mener at en felles administrasjon for de tre tverrfaglige satsingene vil være en fordel. Dette er
noe som UiO:Energi har foreslått tidligere. Siden det nå er klart at de tre satsingene skal
videreføres bør satsingene samarbeide om administrative ressurser innen kommunikasjon,
økonomi og administrativ koordinering. En slik felles administrasjon vil kunne bidra til likere og
mer helhetlige rutiner for drift og virkemidler, og ikke minst samarbeid på tvers mellom
satsingene. En direktør og ett styre for hver satsing bør videreføres. Men det bør altså samarbeides
administrativt med en felles administrasjon.

Egenandel
De tre satsingene bør være så godt finansiert fra UiO at man ikke trenger å toppe innsatsen med
friske midler fra de involverte søkermiljøene. Det er en stor fordel om UiO:Demokrati opererer
med utlysninger som ikke stiller krav til egenandel. Det vil gjøre det langt enklere å mobilisere
forskere til denne satsningen og på den måten øke sjansen for at de beste prosjektene finansieres.

Virkemidler
Notatet går ikke inn på hvilke virkemidler satsingen skal ta i bruk. Skal satsingen legge til rette for
både forskning og undervisning? Hvordan blir utlysningenes størrelse, krav og form? Hva slags
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aktiviteter skal satsingen være katalysator for? Skal det være konvergensmiljøer eller
forskergrupper med spissede prosjekter? Skal det lyses ut såkornmidler som støtte til prosjekter
som skal søke midler andre steder? Her bør UiO:Demokrati trekke på erfaringer fra de tre
satsingene vi har nå, i tillegg til å tenke noen nye tanker.
Det er viktig at en tenker nøye gjennom organiseringen av satsingen, og hvilke typer av aktiviteter
som bør prioriteres for at den skal bli vellykket. Enhetene bør rådføres underveis i denne
utviklingen.

Styrets sammensetning
Satsingen skal ha et styre og styrets sammensetning må diskuteres ordentlig. Hvilke enheter som
skal ha representasjon i styret, styreleder, direktør og øvrige styremedlemmer bør gjenspeile
bredden i satsingen.

Tverrfakultær eller tverrfaglig
UiO må bestemme seg for om de tre satsingene skal hete tverrfaglige satsinger eller tverrfakultære
satsinger. Vi mener å huske at dette ble endret fra tverrfakultære til tverrfaglige satsinger for en del
år tilbake. Hvis det er tilfelle bør satsingene benevnes konsekvent.

Fleksibel programbeskrivelse
Hvilken rolle skal teksten i den endelige programbeskrivelsen spille? Vil det være rom for
justeringer og forbedringer underveis, hvis man ser at teksten begrenser muligheten for det
ønskede rommet for forskning?

Definisjonen av demokrati
Selve definisjonen av begrepet er litt uklar. Det kan tenkes at dette er nødvendig for å skape en
fleksibel programbeskrivelse. Men vi mener likevel det er behov for å tenke gjennom om en
skarpere definisjon bør brukes.

Demokrati i hverdagslivets institusjoner
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Høringsnotatet foreslår fire hovedspor. Vi vil foreslå et femte hovedspor som tar for seg demokrati
i hverdagslivets institusjoner. Dette temaet er bare delvis nevnt i hovedspor 1 og fortjener en mer
sentral behandling. Slik notatet nå er formulert, er diskusjonen omkring demokratisering av
arbeidslivet, klienter og borgere i velferdsstaten og forholdet mellom sentrum og periferi
(lokaldemokrati) i for liten grad vektlagt. Sett i lys av at satsingen skal ta utgangspunkt i og følge
opp den forrige satsingen; Uio:Norden, blir det ikke minst viktig å ha med slike tema. Ifølge
litteraturen omkring den nordiske modellen er det et sentral trekk ved Norden at demokrati i
arbeidslivet og deltakelse på arbeidsplassen og lokalsamfunnet har stått sentralt og at det blant
annet er slike forhold som gjør at både den generelle tilliten og tilliten til institusjonene er på et så
høyt nivå (se for eks. Hilson, 2008).

Kommentarer til hovedsporene
Spor 1: Institusjoner og prosesser
Skalanivåer av demokrati kan også være relevant å utforske i denne sammenhengen. Det vil si
lokaldemokrati og statlige institusjoner, men også aktivistbasert engasjement og politiske
fellesskap som er relativt uavhengige av staten.

Andre kulepunkt under spor 1:
Borgernes forhold til demokratiets arenaer: Et essensielt og understudert aspekt her er også
hvordan folk oppfatter demokrati. Hva assosierer de med demokrati, hva forventer de fra et
demokrati, hvilke følelser og engasjement har folk for demokratiene sine. Hvis det er noe vi har sett
den siste tiden så er det at folk har veldig ulike ideer om hva demokratiet er og bør være for dem,
og at dette kan føre til store interne spenninger. Vi foreslår derfor å presisere at en dimensjon her
også bør være å utforske demokratier nedenfra i komparativt perspektiv: Hvordan oppfatter
mennesker i ulike samfunn demokrati?

I tillegg er det også viktig å øke kunnskapen om "demokratiske paradokser", ved å analysere
implikasjoner av at folk velger autoritære ledere som ønsker å nedskalere demokratiets rekkevidde.
Det vil også være viktig å ha et internasjonalt perspektiv. Hvis vi vil forstå framveksten av
(demokratisk valgte) populistiske og autoritære ledere i vesten, så må man se til resten av verden. I
den postkoloniale verden har de lang erfaring med slikt, og ikke minst med å forstå og analysere
disse prosessene.
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Spor 2: Borgere, mangfold og ulikhet:
Vi forstår det slik at det i dette sporet presiseres at man skal ha et spesielt fokus på velferdstaten.
Vil det si at forskning på "borgere, mangfold og ulikhet" begrenser seg til Norden?

Spor 4: Demokrati og krisehåndtering:
Et viktig aspekt, som UiO:Demokrati potensielt kan stå i spissen for, er også hvordan covid-19 kan
ha bidratt til å utfordre folks relasjon til staten, og med det demokratiet. Det vil være svært
interessant å undersøke hvordan innskrenkninger i friheten av hensyn til trygghet (eks. Covid-19)
blir håndtert i ulike deler av verden og ulike deler av en befolkning. Og hva reaksjonene og
etterfølgelsen sier om folks forhold til demokratiet.

Med hilsen
Tore Nilssen
forskningsdekan
Johannes Elgvin
administrativ forskningsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Johannes Elgvin
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Høringsinnspill til utkastet «UiO:Demokrati – forslag til ny
tverrfakultær satsing ved UiO» datert 14.01.21 - fra forskergruppa
Tekst og Retorikk ved UiO og ILN
v/ professor Kjell Lars Berge, professor Johan Tønnesson og førsteamanuensis Eirik Vatnøy,
ILN og forskergruppa Tekst og retorikk
Den tverrinstitusjonelle forskergruppa Tekst og retorikk har lest og diskutert høringsutkastet,
og takker for muligheten til å komme med innspill. Forskergruppen er institusjonelt knyttet
til Institutt for lingvistiske og nordiske studier, men er åpen for forskere fra alle fagmiljøer
ved UiO. Slik vi ser det, vil denne tverrfakultære satsingen være et meget viktig incitament
og bidrag til en forskningsforankret forståelse av utfordringene for demokratiet og
demokratisk praksis i Norge, Norden og internasjonalt. Vi ser det som særlig interessant og
viktig at UiO:Demokrati er utviklet som en videreføring av satsningen UiO:Norden, som
gjennom flere prosjekter har lagt et godt, ikke minst historisk, grunnlag for en videre satsing
med et både norsk og nordisk perspektiv. Vi synes den utsendte programskissen med sin
inndeling i fire ulike «spor» tegner godt, men vil her fremme noen supplerende perspektiver
og initiativer.
Internasjonale komparative undersøkelser og rangeringer, slik som The Economist
Intelligence Unit’s Democracy Index, viser at demokratiet er svekket i store deler av verden,
og at et fullverdig demokrati nå kun finnes i et fåtall stater. Blant disse ni statene finnes de
de fem nordiske landene. Deres demokratiske erfaringer, tradisjoner, institusjoner og
ytringsarenaer er derfor svært viktige å studere. Det kan gjøres historisk: Hva slags valg er
tatt gjennom historien som kan forklare at de nordiske landene hver for seg og samlet
framstår som demokratiske mønsterstater i internasjonale komparative undersøkelser? Og
det kan gjøres synkront og komparativt: Hvilke trekk ved demokratiet og de demokratiske
institusjonene og ytringsarenaene i de nordiske landene er egnet til å forklare at disse
landene i internasjonale undersøkelser framstår som fullverdige demokratier?
Demokratitemaet generelt, og temaene som presenteres og antydes i høringsutkastet
spesielt, ligger i kjernen av virksomheten til forskergruppa Tekst og retorikk. Forskerne som
inngår i forskergruppa, har forsket på demokratiske institusjoner og ytringsarenaer og
demokratiske prosesser, både hver for seg og i samarbeid med andre i forskergruppa eller
forskere ved andre institusjoner lokalt (bl.a i POLKOM og i klarspråksamarbeidet med JUS),
nasjonalt og internasjonalt. Forskere i det samme miljøet har også utviklet og gjennomført
en rekke kurs fra BA- til Ph.D.-nivå relevant for studier av demokratiske institusjoner,
arenaer og prosesser. Gjennom de nordiske tidskriftene Rhetorica Scandinavica og Sakprosa
og magasinet Kairos (som alle har medlemmer i forskergruppa som redaktører) forvalter
fagmiljøet viktige publiseringskanaler for forskningen på demokratier og demokratiske
ytringskulturer. De som inngår i forskergruppa, har også i omfattende grad bidratt til
formidling av de samme temaene i mange sammenhenger. Vi nevner særlige de følgende
forskningsfeltene som relevante for demokrati-studier i vårt fagmiljø:
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Studiet av demokratiske ytringskulturer i tale og skrift, i tradisjonelle skriftbaserte
medier, etermedier og sosiale medier, samt etablerte institusjoner der
politisk/deliberativ retorikk tas i bruk i demokratisk arbeid.
Politisk retorikk i Norge og Norden: formater, genrer og tekster i demokratiske
ytringskulturer.
Etableringen, institusjonaliseringen og dynamikken av den demokratiske
offentligheten og ytringsfriheten fra 1700-tallet av til i dag gjennom utviklingen av en
suksessivt mer inkluderende ytringskultur.
Studiet av organisasjons- og utdanningssamfunnets bidrag til å sette individer og
grupper av individer i stand til å delta i tale og skrift i samfunnets demokratiske
ytringskultur, og slik myndiggjøre seg selv og utøve demokratisk handlekraft. I den
reviderte læreplanen for den norske skolen er «Demokrati og medborgerskap» nå
kjerneområder. Kjennskap til, erfaringer med og utøvelse av retorikk og retoriske
ytringer er nedfelt flere steder i læreplanen som kompetansemål som skal
understøtte elevers innsikter i og kompetanse i demokratisk medborgerskap.
Studiet av statens og kommunenes arbeid med å gjøre medborgernes rettigheter og
plikter tilgjengelig gjennom funksjonell sakprosa preget av et klart språk.
Studiet av den norske og nordiske kunnskapsforankrede og kvalitetssikrede
skriftkulturen, særlig innenfor litterær sakprosa, utgitt som bøker og tidsskrifter.
Denne litteraturens demokratiske betydning er i særlig grad hjemlet gjennom
Grunnlovens §100 som bør tolkes slik at den gir statens myndigheter ansvar for å
utvikle og vedlikeholde en demokratisk byggende ytringskultur.

På bakgrunn av vårt arbeid og erfaringer, og på bakgrunn av de mulighetene for studier av
demokratiet og de demokratiske prosessene som er blitt avdekket, vil vi foreslå noen
tydeliggjøringer i det utsendte høringsutkastet. Vi tror våre forslag til presiseringer vil kunne
styrke kvaliteten i satsingen. Det vil kunne gjøre UiO:Demokrati enda mer relevant for viktig
og toneangivende demokratiforskning slik vi kjenner den fra blant annet den dynamiske
norske, nordiske og internasjonale retorikk-, tekst-, og diskursforskningen. Vi foreslår at
dokumentet innlemmer følgende temaer:
1

2

3

De norske og nordiske demokratiske erfaringer med brede inkluderende, men
også kvalitetssikrede og kunnskapsbaserte, demokratiske ytringskulturer slik de er
utviklet, etablert og utvikles fortløpende i de politiske partiene, i et rikt
organisasjonsliv, i ulike former for publisering (presse, litteratur, tidsskrifter,
etermedier, sosiale medier) i nye arenaer som tankesmier og andre former for
demokratisk samkvem og i sosiale medier.
Studiet av faktiske ytringer (hvordan det samtales, snakkes og skrives) i de
demokratiske ytringskulturene. Det innebærer at den demokratiske
deliberasjonens og den politiske retorikkens formater, genrer og tekster studeres
som det demokratiske samværets og ordskiftets bærende og tilgjengelige
representasjoner.
Den historiske utviklingen av demokratiet forstått som en suksessiv og stadig mer
inkluderende demokratisering av ytringskulturene med formål å myndiggjøre
medborgerne gjennom å legge til rette for demokratisk handlekraft («agency».)
og retorisk medborgerskap. Den pågående satsingen på å utvikle mer klart språk i
Staten og kommune-Norge, markert gjennom endringer av Forvaltningsloven og
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Språkloven og sterkt aktualisert under pandemien, er en viktig del av dette
temaområdet.
Etiske vilkår for demokratiske ytringskulturer: Hvilke forventninger om sannhet,
ærlighet, oppriktighet og etterrettelighet, etterprøvende og kritisk
kunnskapstilegnelse og inkluderende diskursiv/kommunikativ deliberasjon i tråd
med de konstituerende bestemmelsene om ytringsfrihet i §100 i Grunnloven,
finnes og utfordres i demokratiske ytringskulturer?

Våre konkrete endringsforslag er som følger:
Vi foreslår at punktene 1 og 2 supplerer og utdyper Spor 1 i høringsutkastet. Vi foreslår
videre at dette sporet konkretiseres og tydeliggjøres ved at navnet endres til «Spor 1:
Institusjoner, ytringskulturer og andre demokratiske prosesser».
Tilsvarende foreslår vi at vårt punkt 3 bakes inn i Spor 2 i høringsutkastet som i tråd
med dette kunne omdøpes til «Medborgerskap, myndiggjøring, mangfold og ulikhet».
Vårt poeng om klart språk i det offentlige har også betydelig relevans for Spor 4.
Vi foreslår at punkt 4 supplerer Spor 3 i høringsutkastet og videre at også at dette
sporet konkretiseres og tydeliggjøres ved at det døpes om til «Spor 3: Kunnskapens
rolle, vilkår og funksjon i en demokratisk ytringskultur».
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Innspill til UiO:Demokrati - forslag til ny tverrfakultær satsing
UiO:Demokrati er foreslått som ny tverrfakultær satsing ved Universitetet i Oslo. Det teologiske
fakultet takker for anledningen til å komme med innspill til det foreliggende dokumentet med
forslag til tematisk innhold.
Først vil vi starte med å si at vi er svært glade for at en tverrfakultær satsing med forankring i UiOs
HumSam-miljøer videreføres og utvikles. Arbeidsgruppen har gjort et solid arbeid, og har laget en
god og velstrukturert tekst. Gjennom UiO:Demokrati har vi tro på at UiO vil kunne oppnå større
faglig og strategisk tyngde som vil kunne gi økt samfunnsrelevans i en tid med store utfordringer,
og vi kan allerede se at satsingen har potensiale til å favne bredere i vårt eget fagmiljø. Vi mener
oppbygningen med tverrgående ambisjoner knyttet til hovedspor er en fruktbar måte å tilrettelegge
satsningen på. Samtidig kan det være grunn til å peke på at sammenhengen mellom ambisjoner og
hovedspor med fordel kan styrkes på enkelte områder.
Det kunne også vært fruktbart om det ble tegnet en fremtidshorisont for satsningen. Er det
utfordringer frem mot 2040 som skal adresseres? Denne satsningen må ses i sammenheng med
den nylig lanserte humaniorastrategien til UiO. Dersom UiOs styre vedtar UiO:Demokrati, som det
er all grunn til å tro at det gjør, bør det være med en klar ambisjon om at dette skal bidra til å
utvikle UiO som et forskningsintensivt breddeuniversitet der HumSam er en like sentral referanse
for profilering av universitetet som livsvitenskap. Det må også være et mål at satsningen på
UiO:Demokrati vil bidra til å styrke det tverrfaglige og tverrfakultære samarbeidet. Det legges det
til rette med i det utkastet som er på høring.

Det teologiske fakultet
Kontoradr.: Domus Theologica
Blindernveien 9

Telefon: +4722850300
Telefaks: +4722850301
postmottak@teologi.uio.no
www.tf.uio.no
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Etter diskusjoner i fagmiljøene ved fakultetet vil vi komme med noen innspill til temaer og
perspektiver som vi mener vil kunne styrke satsingen. For klarhets og enkelhets skyld gjør vi det i
punktform:
-

Det vises til historiske perspektiver som en tverrgående ambisjon. Den historiske
dimensjonen kunne med fordel vært bedre integrert i fremstillingen også av hovedsporene,
som har et nesten utelukkende samtidsperspektiv på problembeskrivelsene. Referansene til
det historiske ligger mer implisitt i teksten, men kunne med fordel vært tydeliggjort bedre.
Til den historiske utviklingen hører også organisasjoner og foreninger som har vært viktige
dannelsesfora for demokratisk utvikling.

-

Det filologiske perspektivet er fraværende i dokumentet. Det bør med, for eksempel
gjennom at selve begrepet ”demokrati” blir et fokus i satsingen. En slik filologisk
tilnærming kan bidra til å belyse den erfarte kompleksitet som begrepet rommer. I
forlengelsen av dette hører problemstillinger knyttet til demokratisering av språk og
hvordan raske endringer fordrer evne til språklig å navigere i en flerspråklig, interkulturell
og intergenerasjonell kontekst.

-

Formuleringer som kan favne fenomener som folkelig demokratisk kultur er fraværende.
Dokumentet har et sterkt institusjonsfokus, kanskje i en viss grad på bekostning av
individnivå og praksisfeltet. Hvordan skapes det demokratiske menneske? Her kan det
åpnes for tematikk knyttet til forsamlingsrett, det performative i det demokratiske, eller til
rituell praksis som et sted man øver på fellesskap.

-

Hvordan religion, sekularitet og dialog forankres og praktiseres er relevant i et
demokratiperspektiv, og kan godt få plass i teksten. Religiøs organisering innebærer en
demokratisk mulighet og noen ganger en utfordring, men i utviklingen av medborgerskap
og deltakelse vil religion fortsatt for mange representere en arena for demokratisk dannelse
og inngang til samfunnsdeltakelse. Religiøst baserte organisasjoner (diakonale
organisasjoner, moskeer, synagoger, kirker) spiller ofte en konstruktiv kritisk rolle for
eksempel innen utdanning, helse og sosialt arbeid og en viktig arena for fortolkning og
utveksling av verdier i skjæringsfeltet mellom religiøs tro og sekularitet. Dette kan gi
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eksempler på nedenfraperspektiv på demokratisk dannelse og demokratisk utvikling, og
nedenfraperspektivet kan med fordel styrkes i teksten. Slike religiøst baserte og andre
frivillige institusjoner er også eksempler på aktivitet i ytterkanten av velferdsstaten og
dekker behov som ikke fanges opp av velferdsstaten (som arbeid for eksempel knyttet til
irregulære migranter).
-

Det er viktig med det digitale fokus som en gjennomløpende ambisjon. Det teknologiske har
en sosial og menneskelig side, og det er viktig å forske på og forstå den teknologiske
innvirkningen. Her kunne man kanskje mer ambisiøst innenfor hovedsporene ha for
eksempel løftet frem etiske normer og utfordringer. Det er påfallende at etikk ikke er nevnt i
teksten.

-

Det er viktig at pandemien er adressert i dokumentet. Her bør det dessuten være rom for å
se nærmere på hvordan styresmaktene sin håndtering av krisa også kan innebære en
utfordring for demokratiet.

Med hilsen
Anders Runesson
Forskningsdekan
Ingunn Maria Gjørva
Seniorrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Ingunn Maria Gjørva
+4722850347, i.m.gjorva@teologi.uio.no

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Notat

Universitetet i Oslo

Til:
HF NORDIC

Dato:
Saksnr..:

UiO:Nordic

15.02.2021
2021/546 LINNKST

Høringssvar fra UV - ny tverrfakultær satsing, UiO:Demokrati

Nedenfor følger innspill fra alle enhetene ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet: Institutt for
lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Institutt for pedagogikk (IPED), Institutt for
spesialpedagogikk (ISP) og Centre for Educational Measurement (CEMO). I dette notatet har vi
strukturert innspillene etter strukturen i høringsteksten fra UiO:Demokrati. Samtidig har vi søkt å
bevare innspillene uten å gjøre større endringer ut over mindre redigering, og vi har markert i
teksten hvilken enhet som har kommet med hvert enkelt innspill.
Noen tema på tvers av enhetene peker seg ut:
Den tverrfakultære satsningen UiO:demokrati oppfattes som interessant og meget relevant, også i
et utdanningsvitenskapelig perspektiv, «et av de mest interessante høringsnotatene vi har lest på
lenge». Samtidig er det flere innspill og kritiske kommentarer.
Noen av innspillene etterlyser en tydeligere forståelse av hvordan bærekraftsutfordringer også er
utfordringer for demokrati, med tanke på rammer og muligheter for demokratisk deltakelse (barn
og unge i dag, framtidige generasjoner, og ikke-menneskelig liv). Både IPED og ILS peker mot
begrepet antopocen, hvor samfunnets utfoldelse er vevd inn i økosystemer med levende og ikkelevende faktorer, som virker tilbake på samfunnet i en tidsskala som også er geologisk. Dette kan gi
en dypere inngang til kriseforståelsen løftes fram i dokumentet, blant annet for å forstå
kompleksiteten i naturvitenskapens rolle i demokratiske prosesser, hvor forskere kan bli oppfattet
som parter i konflikter i stedet for nøytrale premissleverandører, og hvor kunnskapsgrunnlaget er
tentativt eller diskuteres også mellom forskere. Forholdet mellom kunnskap, beslutninger og
handling blir mer komplekst i slike sosio-vitenskapelige tema hvor vitenskap, politikk, etikk og
samfunnsforhold møtes, slik noen av innspillene nedenfor peker mot, for eksempel at felles
referanser for «sannhet» kan bli utfordret.
Dernest så peker noen av innspillene mot flere nyanser i inkludering og ekskludering som
demokratisk utfordring. Framtidige generasjoner og ikke-menneskelig liv er allerede nevnt, og
inkludering av papirløse, personer med fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser, eller personer
med lærevansker blir også løftet fram i innspillene.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Telefon: 22 85 82 76
Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs
Telefaks: 22 85 82 41
hus, 3. etasje
postmottak@uv.uio.no
www.uv.uio.no
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Til slutt så peker innspillene på at betydningen av utdanningssystemet og skolen bør løftes sterkere
fram. Skolen har en nøkkelrolle i opplæring til demokrati og medborgerskap.
Nedenfor følger de ulike innspillene.
Overordnet (fra IPED)
Bærekraftperspektiver er skrevet inn i utkastet, men på en nokså grunn måte. Det viktigste vi
savner, er formuleringer som tydeligere viser at antropocen som historisk periode (ikke nevnt i
strategien) reiser fundamentale spørsmål innenfor en rekke fag, med konsekvenser for
demokratiforståelsen.
Dette har betydning for Spor 2 knyttet til hvem sine interesser som får plass og betydning i
demokratiske prosesser. Antropocen aktualiserer en problematisering av demokratiet forstått som
en institusjon entydig rammet inn av nasjonalstaten bestem av folkeviljen til myndige, autonome
borgere. Konsekvensene av menneskelig virksomhet lar seg ikke lenger begrense til tid og sted, noe
som aktualiserer hensynet til framtidige generasjoner (jf. også blant annet barn og unge),
mennesker andre steder og andre livsformer enn den menneskelige. Nå er forholdet mellom
demokrati og ulike syn på rettferdighet faktisk ikke tydelig skrevet inn i utkastet. Dermed blir
heller ikke interessemotsetninger tydelige, ei heller betydningen av solidaritet.
Med antropocen som historisk feste blir krisehåndtering – hvor opptatt vi alle enn måtte være av
det akkurat nå! – ikke et tilstrekkelig perspektiv, jf Spor 4. Det blir nødvendig å også åpne opp for
utforskning av forutsetninger for krisene – både økologisk, økonomisk, kulturelt og
samfunnsmessig. Her er det mange muligheter for tverrfaglige perspektiver. Kanskje kan Spor 4
rett og slett få overskriften «Demokrati i antropocen»? Her hører krisehåndtering hjemme, men
altså også mer grunnleggende problemstillinger, viktigst i vårt eget samfunn, kanskje, utfordringer
den økologiske krisen reiser for forståelsen av frihet innenfor den nordiske modellens versjoner av
det liberale demokratiet.
Spor 1: Institusjoner og prosesser
I sporet som handler om demokratiets institusjoner og prosesser, vil det være relevant å regne opp
skolen som en av demokratiets institusjoner, og opplæring til demokrati og medborgerskap som en
av de sentrale prosessene som kan studeres. (ILS)
Spor 2: Borgere, mangfold og ulikhet
Barn og ungdoms særegne status som medborgere uten fulle politiske rettigheter, bør komme inn
som en av konkretiseringene av tematikken som kan studeres i spor 2. Forholdet mellom
demokrati og rettferdighet og mellom demokrati og frihet kan gjøres eksplisitt. Den
gjennomgående bærekraftdimensjonen i strategien kan her koples til inklusjon/eksklusjon av
interesser innad i nasjonalstaten, til mennesker som lever langt borte, framtidige generasjoner og
andre arter enn mennesket. Dette vil bidra til å få fram sentrale konfliktperspektiver. (ILS)
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Det kan kanskje skrives frem et tydeligere punkt om forutsetningene/kravene for demokratisk
deltakelse - mange relevante operasjonaliseringer mht. mangfold, alt fra forutsetninger om språklig
kompetanse (majoritet/minoritet) til økonomisk bidrag (koblingen til hvem velferdsstaten er til
for). (IPED)
Setningen «Økonomiske og kulturelle, generasjonsrelaterte, livssynsbaserte og kjønnsmessige
forskjeller». Det er uheldig at det spesifiseres noen typer utfordringer i forholdet mellom borgere
og arenaer, mens andre, like viktige utelates: Forslag til alternativ formulering: «forskjeller mellom
borgerne, f.eks sosioøkonomiske, melaninnivå, kjønn, klasse, generasjoner, funksjonshemming».
(IPED)
Demokratiforståelsen som legges til grunn: Vi legger merke til at høringsnotatet vektlegger
"demokrati som både en inklusjons- og eksklusjonsmekanisme". Det er bra. Men stusser likevel
over den demokratiforståelsen som ligger til grunn for satsingen. Fordi med denne
demokratiforståelsen for øye blir det vanskelig med det "pedagogiske aspektet" ved demokrati som
levd erfaring. Dermed utelukkes den type pedagogisk forskning som tar høyde for "medborgerskap
som aktivitet" - og som også utforsker skolen som en viktig demokratibyggende arena. For å
avklare: En samfunnsvitenskapelig tilnærming ser demokrati som en styringsform, der
styringsautoriteten springer ut fra folket. Men en pedagogisk tilnærming snur en slik
demokratiforståelse på hodet, idet pedagogisk forskning studerer demokrati som levd erfaring.
Poenget er at det demokratiske ikke ensidig kan forstås som en modell for politisk styring eller som
en abstrakt ide som av og til tar form og nedfeller seg i våre hverdagsliv. Tvert om vil et pedagogisk
perspektiv ta høyde for at demokrati kun eksisterer i form av inkluderende praksisformer. For det
er kun gjennom slike praksisformer det skapes lojalitet overfor og tilslutning til et polis – i
betydning et konkret og inkluderende sosialt fellesskap som lever og fremmer demokratiske
verdier. (IPED)
Om usynlige papirløse/ikke-borgere: Utkastet kan leses som om The Right to Have Rights (Hannah
Arendt?) ikke kan behandles som et potensielt problem men kun som uproblematisk. Det bør
inkluderes som potensielt gjenstand for kritiske blikk. Dette er relevant både for Borgernes forhold
til… og for hele spor 2, særlig bør det ikke utelates i Fellesskapets formelle og uformelle grenser.
Forslag til tillegg, etter «Hvordan håndteres ulikhet? Finnes det grenser for hvor mye ulikhet de
demokratiske prosessene tåler?»: Hva når beboere ikke har borgerretter? (IPED)
Innspill til Spor 2: "Borgere, mangfold og ulikhet"
I dette sporet nevnes "økonomisk ulikhet, sosial og helsemessig utsatthet og marginalisering av
enkeltgrupper", men grupper med spesialpedagogiske behov er ikke nevnt eksplisitt.
Funksjonshemmede, samt personer med lærevansker og utviklingsforstyrrelser utgjør omtrent en
femdel av befolkningen, og står i stor grad utenfor demokratiet. Denne gruppen har vanskelig for å
delta i samfunnsdebatten på grunn av fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser, og er utsatt for
trakassering og hets når de en sjelden gang deler sin mening. Hvordan vi kan tilrettelegge for
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deltakelse og medbestemmelse, både i spørsmål om egen situasjon og i samfunnsdebatten generelt,
er et grunnleggende spørsmål for moderne demokratier.
I tillegg ønsker vi å spille inn at kommunikasjon rundt politiske spørsmål i dag i stadig større grad
foregår på skriftlige arenaer, gjennom f.eks. sosiale medier, og personer med lese- og skrivevansker
(5-10% av befolkningen) derfor opplever større vansker med deltakelse enn tidligere. (ISP)
Framheve utdanningssektorens betydning. På side 2, nesten helt nederst, bør «ulikhet i tilgang og
utfall av utdanning» legges til i setningen «Konsekvensene kan blant annet avleses i økonomisk
ulikhet, sosial og helsemessig utsatthet og marginalisering av enkeltgrupper.", slik at setningen blir
«Konsekvensene kan blant annet avleses i økonomisk ulikhet, sosial og helsemessig utsatthet,
marginalisering av enkeltgrupper og ulikhet i tilgang og utfall av utdanning». (CEMO)
På side 3, helt øverst, bør «både utdanningssektorens og» legges til rett før «arbeidslivets
inkluderende og ekskluderende rolle» slik at setningen blir «Sosiale helseforskjellers betydning for
inkluderingen, velferdsstatens potensial og begrensninger og både utdanningssektorens og
arbeidslivets inkluderende og ekskluderende rolle» (CEMO)
Spor 3: Kunnskapens rolle og funksjon
Teksten er god slik den er, og håper derfor at dette sporet, med de presiseringer den har mot
literacy og språkkunnskap, kunnskapens samfunnsmessige forutsetninger, fake news etc, vil bli
beholdt i eventuelle videreutviklinger av teksten. (IPED)
Innenfor dette sporet spiller utdanningssystemet en viktig rolle, men skolen er likevel ikke nevnt i
teksten. Utdanning til demokrati og medborgerskap, og barn og ungdoms status som medborgere
bør komme tydeligere fram. (ILS)
Utdanningssektorens betydning: Side 3, der første kulepunkt er «Kunnskapssamfunnets og
folkeopplysningens muligheter og potensial» bør det legges til et kulepunkt: «Utdanningssektorens
bidrag til kunnskap om demokrati, demokratiske holdninger og demokratisk praksis» som
stikkord. (CEMO).
Det foreslås et mer spisset punkt om kunnskap som infrastruktur - det berører jo hele spekteret fra
utdanningsinstitusjoner via formidlingsinstitusjoner (Wikipedia, SNL, NB, bibliotekene, åpne
offentlige arkiv) til (offentlige og private) massemedia. (IPED)
Museer og arkiver har historisk sett spilt en viktig rolle i organisering av borgernes deltagelse i og
bidrag til kunnskapsproduksjon knyttet til kulturhistoriske samlinger. Med design av digitale
infrastrukturer som støtter for eksempel grasrotforskning har problemstillinger knyttet til
gjensidighet blitt mer aktuelle, altså hvordan forskningsprosjekter med borgerdeltagelse innen
naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag er initiert, organisert og
opprettholdt. (IPED)
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Om sannhet: Femte setning under Spor 3 på side 3: "Folkestyre står med andre ord i et forhold til
folkeopplysning, som igjen synes å forutsette at det finnes et kollektivt begrep om hva vi vet og hva
som er «sannhet»." Man er vel nødt til å komprimere i sånne tekster, men er ikke sikker på at dette
var den beste måten å fremstille det på – særlig siden begrepet «sannhet» kanskje er et av de mest
sentrale og omdiskuterte i filosofien. I et samfunn vil det selvfølgelig være knyttet ulike
sannhetsbegrep til ulike ontologiske oppfatninger, for eksempel i forbindelse med religiøs
tilhørighet. Vi tenker at "et kollektivt begrep om hva vi vet og hva som er «sannhet»" ikke er det
sentrale, men heller en konstruktiv holdning til at det fins forskjellige epistemologiske og
ontologiske oppfatninger der ute. Ut fra en sånn tanke kan man se pedagogikkens rolle som mye
mer sentral enn den er i dokumentet nå, og for den del også argumentere for fellesskole og
masseuniversiteter fordi man da gjerne omgås flere folk med hver sin oppfatning av hva som er
sant. (Kanskje en formulering som lå nærmere en kunnskapsmessig elastisitet (eller plastisitet,
selvfølgelig) ville vært bedre? At folkestyre og folkeopplysning handler mer om å gi forutsetninger
for reell debatt på tvers av sannheter?) (IPED)
Et mer aktivt kritisk blikk på teknologi og demokrati i Spor 3: «Den nye teknologiens muligheter og
utfordringer: Kulepunktets tematikk er viktig, men er blitt i tynneste laget. «Det gjelder
produksjon, spredning og tilgjengeliggjøring av kunnskap for borgerne og offentligheten.»
Setningen kan leses som å målbære et instrumentalisert syn på kunnskap og retningen kunnskapen
går i, dvs fra et presumptivt sentrum til borgere og offentlighet. Fokuset i dette sporet kan styrkes
med tanke på (spørsmål om) deltaking i å skape kunnskap og stille gode spørsmål; en mer
flerveismulighet for å skape gode spørsmål fra, til, og om god kunnskap (jfr f.eks. at i visse typer
biologiforskning er befolkningens bidrag til selve forskningen så viktig at folkeforskning har blitt en
distinkt metode – og hvorfor skulle ikke samfunns- og humanistisk forskning, på egnede
prosjekter, også kunne utvikle slike eller andre deltakende metoder? En kritiske debatt innen
naturvitenskap for tiden går i hvem som ikke bare får bidra med funn – dvs arbeidet ‘på marken’ –
men hvem som får bidra til å påvirke forskningsspørsmålene. Dette bør kunne studeres og også
brukes av prosjekter som ønsker det). Videre bør utdanningenes muligheter for å gi
demokratisk/deliberative kompetanse kunne undersøkes.
Forslag til formulering: «Den nye teknologiens muligheter og utfordringer. Det gjelder produksjon
og formidling av kunnskap for og til borgerne og offentligheten, og fra borgerne eller offentligheten
til kunnskapsintensive miljøer. Videre deres muligheter til å påvirke teknologiutviklingen og bruken, særlig i sfærer relatert til andre demokratispørsmål. Hvordan rammene for utdanningenes
formidling av demokratiske praksiser påvirkes av en globalisert teknologiutvikling.» (IPED)
Vi vil spille inn problemstillingen om hvordan vi kan sikre utdanning til grupper som trenger særlig
tilpasset undervisning, medisinske intervensjoner og teknisk utstyr (og ofte en kombinasjon av
disse) for å kunne delta på linje med andre i demokratiske prosesser. (ISP)
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Spor 4: Demokrati og krisehåndtering
Her foreslår vi en tittel som gir en historisk innramming og kontekst som også er orientert mot
mulige forutsetninger for krisene, ikke bare mot hvordan de skal håndteres (jf. det diakrone
perspektivet framhevet under tverrgående ambisjoner). Et forslag er «Demokrati i antropocen».
Dette vil få fram behovet for bidrag fra humanistiske fag i den tverrfaglige HumSam-satsingen. I
dette perspektivet vil for eksempel økologisk krise ikke bare være et spørsmål om håndtering, men
også etablere en kontekst for demokratiutvikling. (ILS)
Relevansen av å undersøke kriser er åpenbar. Samtidig mangler utkastet en åpning for kritiske
blikk på selve krisemerkelappen og dynamikkene rundt den. Dvs kritiske blikk på hva slags
problemer som defineres som ‘krise’, og på hva en ‘krise’ kan utløse av innsats som andre slags
problemer – som kan være like alvorlige – ikke gjør. Satsingen bør ikke utelukke muligheten å søke
midler til å undersøke slikt. (For å illustrere behovet: Et forskningsspørsmål som «Hvorfor kunne
viktige sider av samfunnet settes til side i løpet av uker for et virus, mens det har tatt årtier ved
varsku å begynne å gjøre noe med jordas kriser, og århundrer med lidelse før en hvit majoritet nå
begynner å våkne opp til virkningene av strukturell rasisme: Hva sier dette om forståelser av ‘krise’,
og hva slags dynamikker som lykkes i å etablere noe som en ‘samfunnskrise’?») (IPED)
Spor 4, forståelse av bærekraft: «Hvordan økonomiske faktorer påvirker demokratiet.
Velferdsstatens økonomiske bærekraft og rolle.» Hvordan spiller forståelsen av ordet bærekraft her
sammen med bruken senere i dokumentet (en av de 4 tverrgående perspektivene) – mener man
f.eks FNs 8. av de 17 bærekraftsmålene, eller menes her noe annet? (IPED)
Tverrgående ambisjoner:
COSER ønsker en oppfølging av FNs Agenda 2030 velkommen, men vil også stille spørsmål ved
hva det betyr at alle prosjekter bør ha bærekraft som en gjennomgående dimensjon ved sitt arbeid.
Det er nødvendig at disse kriteriene blir klart og tydelig formulert, og de bør kanskje først og fremst
gjelde den praktiske gjennomføringen av prosjektene, for å unngå såkalt grønnvasking av
prosjektene. En historisk innramming av spor 4 (se ovenfor) kan her bidra til å få fram kritiske
perspektiver også på bærekraftagendaen.
Det er positivt at samspillet mellom forskning og undervisning løftes fram, men her er det viktig å
lære av det som ikke har fungert i UiO:Norden. For søkere til UiO:Norden ble det aldri tydelig
formulert hvilke forventninger eller ressurser som var knyttet til at prosjektene også skulle ha et
avtrykk i undervisningsaktivitet. For at den nye satsningen skal kunne ta undervisning på alvor, må
det konkretiseres hvordan prosjektene er ment å knytte an til undervisning, og det må knyttes
midler til undervisningsdelen av prosjektene. (ILS)
Om appeller til det ‘naturlige’: «Det er naturlig at UiO:Demokrati etablerer noen perspektiver som
går på tvers av hovedsporene». Vanligvis er begrepet overflødig hvis ikke det skjuler det motsatte. I
dette tilfelle: helt overflødig, og skjemmende argumentasjon. Forslag: «UiO:Demokrati får fire
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perspektiver som går på tvers. Søkere forutsettes å integrere minst en av disse i sitt prosjekt» (eller
alle, eller en annen form for avklaring av forventningene). (IPED)
Uklar status til to av de tverrgående perspektivene: «Digitalisering, AI og nytenkning –
UiO:Demokrati skal ta for seg utfordringene og mulighetene teknologisk utvikling, herunder
kunstig intelligens, skaper, både med hensyn til samfunnssikkerhet, personvern og formelle og
uformelle reguleringer av offentligheten og demokratiske prosesser.» Hva betyr dette? Skal
prosjektene studere disse utfordringene – i så fall hvorfor står det da ikke der teknologi nevnes i
spor 3? Hvis ikke de skal studere dem, hva er dette ment å angi? Hvis måter å gjennomføre
prosjektene på, mener man å gi midler til AI-basert forskning? Eller å studere dem kritisk?
Forslag: Skriv heller inn noe av det som nevnes til slutt, om å arbeide på en inkluderende måte og
åpenhet overfor borgere (og ikke-borgere). Dette nevnes mot slutten av forslaget for
UiO:Demokrati som organisasjon, men også selve prosjektene bør tydelig oppmuntres til å arbeide
på en slik måte. (IPED)
«Bærekraft – UiO:Demokrati vil forplikte seg til å integrere UiOs ambisiøse bærekraftsmål i
virksomheten. Alle prosjekter bør ha bærekraft som en gjennomgående dimensjon ved sitt arbeid.»
Igjen, holder det at man studerer bærekraft? I så fall, hvorfor ikke integrert i teksten over? Hvis det
derimot betyr at prosjektene skal gjennomføres i tråd med UiOs bærekraftmål bør det sies tydelig.
(IPED)
Styringskompetanse: «Undervisning – tilrettelegge for tverrfaglig undervisning relatert til
satsingens tema, og bidra til at UiOs kandidater utrustes med demokratisk styringskompetanse.»
Hvordan kom ‘styringskompetanse’ inn som mål for undervisningen som satsingen skal bidra til?
Dette har svakt grunnlag i tidligere tekst, og kan leses som bare ledelse og ikke f.eks. kritisk
kompetanse er relevant. Forslag:
«Undervisning – tilrettelegge for tverrfaglig undervisning relatert til satsingens tema, og bidra til at
UiOs kandidater utvikler kritisk innsikt i prosesser og spørsmål rundt demokratiske
styringsformer.» (IPED)
Vi ønsker å understreke at vi synes tverrfaglighet (dvs. substansielle bidrag fra flere fagfelt) bør
være et kriterium i tildelingene i UiO: Demokrati. (ISP)

Med hilsen
Erik Knain
forskningsdekan
Linn Kristin Stølan

8

seksjonssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Linn Kristin Stølan
+4722854435, l.k.stolan@uv.uio.no

Innspill fra NordEd på forslag til ny tverrfakultær satsing ved UiO: UiO:Demokrati

Den nordiske utdanningsmodellen (NordEd)
v/ Inga Bostad og Sverre Tveit
Institutt for pedagogikk
Utdanningvitenskapelig fakultet

UiO:Norden
v/ Tore Rem
5. mars 2021

Innspill på forslag til ny tverrfakultær satsing ved UiO: UiO:Demokrati
Styringsgruppa for Den nordiske utdanningsmodellen (NordEd) har behandlet forslaget til ny
tverrfakultær satsing – UiO:Demokrati. Vi takker for denne muligheten til å kommentere på
den foreslåtte satsingen.
Innspillet som gis her tar utgangspunkt i tilbakemeldingen som i høringsprosessen ble gitt fra
forskningsgruppa Humaniorastudier i pedagogikk (HumStud), som NordEd tilhører, til
Institutt for pedagogikk ved Utdanningsvitenskapelig fakultet. Dette har blitt sammenholdt
med synspunkter fra lederne i de fire søylene i NordEd, blant annet i lys av pågående
forskningsprosjekter. Endelig har dette blitt redigert sammen til en samlet tilbakemelding fra
styringsgruppa for NordEd-prosjektet til UiO:Norden.
Først gis en overordnet tilbakemelding på forslaget til tverrfakultær satsing. Deretter ser vi
forslaget i sammenheng med pågående forskningsaktiviteter i NordEd. Vi holder så fram to
overordnede temaer som vi mener burde komme tidligere frem i satsingen, henholdsvis
bærekraftperspektiver og demokrati og politisk dannelse. Til slutt følger konkrete merknader
til teksten, med innspill på de fire pilarenes overskrifter, innramming og kulepunkter. Noen
av disse innspillene kan leses i lys av temaene demokrati og politisk dannelse, mens andre er
mer spesifikke innspill som vi ikke har gått like grundig inn i.

Overordnet tilbakemeldinger
Grunnleggende er responsen på forslaget til ny tverrfakultær satsing svært positiv. Dette er
av de mest spennende høringsnotater vi har lest på lenge! Vi er svært tilfreds med retningen
forslagsteksten peker ut.
Samtidig ser vi noen klare mangler og forbedringspunkter. Bærekraftperspektiver bør
tematiseres tydeligere. Det etterlyses videre særlig en bedre tematisering av skolen og
utdanningsområdet generelt, spesielt i tilknytning til temaer som folkeopplysning,
demokratiske institusjoner, perspektiver på «medborgerskap som aktivitet» og «demokrati
som levd erfaring».
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Relevans for søylene i NordEd-prosjektet
Den nye satsingen berører alle de fire søylene i NordEd-prosjektet. En kort framheving av
pågående PhD- og postdoktorprosjekterer i de fire søylene anskueliggjør hvor godt
UiO:Demokrati-satsingen treffer pågående forskningsprosjekter:
•

•

•

•

Søyle 1 omhandler Kunnskap – Konkurrerende tradisjoner, idealer og begreper om
kunnskap i de nordiske landenes utdanningspolitikk, pedagogisk ideutvikling og
pedagogisk praksis. Her pågår blant annet et PhD-prosjekt om kjønnsperspektiver i
nordisk grunnopplæring.
Søyle 2 omhandler Læreplaner og fagrekker – Kamper om og utvikling av læreplaner
og fagrekker i nordisk utdanning. Her pågår et postdoktorprosjekt om framveksten av
instrumenter for måling av kunnskap i nordisk grunnopplæring.
Søyle 3 omhandler Lærerkulturer og lærerutdannelser – Fremveksten av nordiske
lærerkulturer og lærerutdannelser i komparativt perspektiv. Her pågår et PhDprosjekt om framveksten av lærerkulturer og lærerutdanninger i Norden med vekt på
internasjonalt samarbeid.
Søyle 4 omhandler Politikkutforming og reformarbeid – Nordiske skolereformer i lys
av internasjonal, regional og nasjonal politikkutforming og reformarbeid. Her pågår
postdoktorprosjekt om internasjonal påvirkning på læreplanutvikling i skolen.

Satsingen UiO:Demokrati vil også treffe godt på andre forskningsområder innenfor NordEd
og HumStud som “Educational Justice”, etisk-politisk danning, kosmopolitisme, "sustainabilty
in education” og grunnlagsspørsmål knyttet til likeverd, annerledeshet, post-humanisme,
inkludering og ekskludering.
Bærekraftperspektiver
Bærekraftperspektiver burde få større plass i satsingen og kan med fordel tydeliggjøres med
ny terminologi. Begrepet antropocen kan være egnet til å tydeliggjøre slike perspektiver.
Begrepet beskriver det geologiske tidsavsnittet vi nå er inne i og som skal etterfølge holocen.
Begrepet kan oversettes med «menneskets tidsalder» og er dannet av forstavelsen
«antropos-» som betyr menneske og «-cen» som betyr ny, men som brukes
som suffiks for epoke i geologisk tidsregning»1.
Begrepet kan brukes i satsingen til å tydeliggjøre bærekraftperspektiver, blant annet hvem
sine interesser som får plass og betydning i demokratiske prosesser. Begrepet aktualiserer
en problematisering av demokratiet forstått som en institusjon entydig rammet inn av
nasjonalstaten bestemt av folkeviljen til myndige, autonome borgere. Konsekvensene av
menneskelig virksomhet lar seg ikke lenger begrense til tid og sted, noe som aktualiserer
hensynet til framtidige generasjoner, mennesker andre steder og andre livsformer enn den
menneskelige.

1

https://snl.no/antropocen
2
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Demokrati og politisk dannelse
Strategiteksten bærer preg av en samfunnsvitenskapelig tilnærming der man ser demokrati
som en styringsform og der styringsautoriteten springer ut fra folket. I en pedagogisk
tilnærming snus demokratiforståelsen på hodet, idet pedagogisk forskning studerer
demokrati som et tema i læreplanen, som en oppdragelsesoppgave for skoler og
utdanningsinstitusjoner og som levd erfaring. Demokrati kan endelig ses på som en
altoppslukende kultur.
Visse pedagogiske tilganger forstår demokrati like mye som en livsform som en styringsform.
I Tyskland er det stor bevissthet om og offentlige programmer for ”politische Bildung” – som
både legger vekt på utdanning/opplæring og danning.
En måte å vise fram demokrati og politisk dannelse på er å trekke opp et skille mellom
utdanning/opplæring/danning om demokrati, til demokrati og gjennom demokrati, som
belyst nedenfor:
Utdanning og opplæring OM demokrati:
Dette omhandler kunnskap om demokrati og demokratiske institusjoner, altså spørsmål
som: Hva er demokrati? Hvordan lærer barn om dette? Hvordan leder vi nye borgere inn i
disse verdisett? Hvordan defineres dette innholdet?
I et globalt perspektiv møter man her eksempelvis på problemstillinger som
kulturrelativisme vs. koloniserende demokratiforståelse. Innenfor nasjonalstaten møter man
eksempelvis problemstillinger knyttet til et av og til påtvungent demokratisk sinnelag.
Utdanning og danning TIL demokrati:
Dette omhandler å forberede til deltagelse i demokratiet, dvs. verdiavklaringer,
reflekterende stillingtagen, opplysning osv.
Eksempel på problemstillinger er her dannelse som et krav for deltakelse, og argumenter for
inkludering og ekskludering ut fra å være en bevisst, opplyst og myndig borger.
Opplæring og danning GJENNOM demokrati:
Dette omhandler demokrati som arbeids- og fellesskapsform i skoler og
utdanningsinstitusjoner, hvordan man gjennom elevråd fra barnsben av lærer prosesser for
å komme til enighet, som man siden møter i høyere utdanningsinstitusjoner og i arbeidslivet.
Men også praksisformer, inkludering og materiell utforming som tilrettelegging og
«universell utforming» blir her rammer for, og eksempler på reell demokratisk utfoldelse.
Eksempel på problemstillinger her er kontrasten mellom det opprinnelige
universitetsdemokratiet versus nye styringsformer i utdanningssektoren, herunder
demokratisk ‘accountability’ kontroll.
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Tilbakemeldinger på sporene
Spor 1: Institusjoner og prosesser
Sporets benevnelse
Det kan overveies om begrepet «offentlighet» bør anvendes i benevnelsen og innrammingen
av sporet. For eksempel endre sporbenevnelsen til «Institusjoner og prosessers offentlighet»
eller «offentlige institusjoner og prosesser».

Spor 2: Borgere, mangfold og ulikhet
Sporets innramming i brødtekst
Vi legger merke til at høringsnotatet vektlegger "demokrati som både en inklusjons- og
eksklusjonsmekanisme". Det er bra. Vi stusser likevel over den demokratiforståelsen som
ligger til grunn for satsingen. Fordi med denne demokratiforståelsen for øye blir det
vanskelig med det "pedagogiske aspektet" ved demokrati som levd erfaring. Dermed
utelukkes den type pedagogisk forskning som tar høyde for "medborgerskap som aktivitet"
og som også utforsker skolen som en viktig demokratibyggende arena. Vi har ikke konkrete
forslag til endringer til teksten her, men håper man nøye vil overveie forståelsen av
demokratibegrepet når man skal revidere strategiteksten.
En samfunnsvitenskapelig tilnærming ser demokrati som en styringsform, der
styringsautoriteten springer ut fra folket. Men en pedagogisk tilnærming snur en slik
demokratiforståelse på hodet, idet pedagogisk forskning studerer demokrati som levd
erfaring. Poenget er at det demokratiske ikke ensidig kan forstås som en modell for politisk
styring eller som en abstrakt ide som av og til tar form og nedfeller seg i våre hverdagsliv.
Tvert om vil et pedagogisk perspektiv ta høyde for at demokrati eksisterer i form av
inkluderende praksisformer. For det er kun gjennom slike praksisformer det skapes lojalitet
overfor og tilslutning til et polis – i betydning et konkret og inkluderende sosialt fellesskap
som lever og fremmer demokratiske verdier.
Begrepet antropocen kunne her blitt brukt i satsingen til å tydeliggjøre
bærekraftperspektiver, blant annet ved å belyse hvem sine interesser som får plass og
betydning i demokratiske prosesser. Begrepet aktualiserer en problematisering av
demokratiet forstått som en institusjon entydig rammet inn av nasjonalstaten bestem av
folkeviljen til myndige, autonome borgere. Konsekvensene av menneskelig virksomhet lar
seg ikke lenger begrense til tid og sted, noe som aktualiserer hensynet til framtidige
generasjoner, mennesker andre steder og andre livsformer enn den menneskelige.
Forholdet mellom demokrati og ulike syn på rettferdighet burde tematiseres tydeligere slik
at interessemotsetninger og betydningen av solidaritet kommer klarere fram.
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Spor 2 kulepunkt b
I Norge og Norden er elevråd og elev, barne- og ungdomsorganisasjoner viktige
institusjoner. Det er overraskende at man i satsingen ikke spesifikt nevner disse arenaene for
barn og unges danning og demokratiopplæring. Mulig setning som kan inn i brødteksten
eller kulpunkt 2b:
«Elevrådene og barne- og ungdomsorganisasjoner som arena for opplæring i
demokratisk deltakelse»
Spor 2 - mulig tilleggspunkt?
Det kan vurderes å skrive frem et tydeligere punkt om forutsetningene/kravene for
demokratisk deltakelse - mange relevante operasjonaliseringer mht. mangfold, alt fra
forutsetninger om språklig kompetanse (majoritet/minoritet) til økonomisk bidrag
(koblingen til hvem velferdsstaten er til for).
Spor 3: Kunnskapens rolle og funksjon
Sporets benevnelse:
Kunnskap i bestemt form entall virker enkelt. Mulig alternativ benevnelse: «Kunnskaper og
kunnskapsbrytninger»
Sporets innramming i brødtekst
I omtalen av demokratiske dimensjoner knyttet til kunnskaper og opplysning bør det komme
fram at kunnskapsbidrag gjerne er sammensatte og flerfaglige.
Merknader til setning om folkeopplysning midt i brødteksten:
«Folkestyre står med andre ord i et forhold til folkeopplysning, som igjen synes å
forutsette at det finnes et kollektivt begrep om hva vi vet og hva som er «sannhet»».
Komprimeringen av tekster som denne byr på noen utfordringer, og vi er ikke sikker på at
dette var den beste måten å fremstille det på – særlig siden begrepet «sannhet» kanskje er
et av de mest sentrale og omdiskuterte i filosofien. I et samfunn vil det selvfølgelig være
knyttet ulike sannhetsbegrep til ulike ontologiske oppfatninger, for eksempel i forbindelse
med religiøs tilhørighet.
Vi tenker at "et kollektivt begrep om hva vi vet og hva som er «sannhet»" ikke er det
sentrale, men heller en konstruktiv holdning til at det fins forskjellige epistemologiske og
ontologiske oppfatninger der ute. Ut fra en sånn tanke kan man se pedagogikkens rolle som
mye mer sentral enn den er i dokumentet nå, og for den del også argumentere for
fellesskole og masseuniversiteter fordi man da gjerne omgås flere folk med hver sin
oppfatning av hva som er sant.
Kanskje en formulering som lå nærmere en kunnskapsmessig elastisitet eller plastisitet ville
vært bedre? At folkestyre og folkeopplysning handler mer om å gi forutsetninger for reell
debatt på tvers av sannheter?
Folkestyre har hørt sammen med folkeskole og folkeopplysning. Når så mange sitter så lenge
på skolebenken i dag er det overraskende at ikke opplysning og utdanning er tydelig tema.
Folkeopplysning er historisk fremmet gjennom offentlighet og motoffentligheter. Fra
fagdidaktisk forskning er uenighetsfellesskap et interessant nyord her.
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Spor 3, kulepunkt b ("Truslene mot kunnskapssamfunnet"):
Det er i «tiden» å omtale truslene mot kunnskapssamfunnet, med fenomener som «fake
news» og alternative virkelighetsoppfatninger osv. Man bør imidlertid også rette
oppmerksomheten mot demokratiske trusler innenfra, som fenomener som
kunnskapsmonopol og ekspertvelde. Slike trusler innenfra krever selvkritisk forskning og det
er gode grunner for å sette de før truslene utenfra som manglende interesse for fakta.
Spor 3 – mulig tilleggspunkt om infrastruktur?
Vi kunne ønske oss et mer spisset punkt om kunnskap som infrastruktur - det berører jo hele
spekteret fra utdanningsinstitusjoner via formidlingsinstitusjoner (Wikipedia, SNL, NB,
bibliotekene, åpne offentlige arkiv) til (offentlige og private) massemedia.

Spor 4: Demokrati og krisehåndtering
Krisehåndtering er ikke et tilstrekkelig perspektiv. Det er nødvendig å også åpne opp for
utforskning av forutsetninger for krisene, både økologisk, økonomisk, kulturelt og
samfunnsmessig. Antropocen som historisk feste åpner mange muligheter for tverrfaglige
perspektiver.
Spor 4, kulepunkt d ("Hvordan økonomiske faktorer påvirker demokratiet")
Her vil vi foreslå at det tas med en setning om hvordan den internasjonale diskursen påvirker
reformprosesser i utdanningssektoren, der legitimiteten til beslutninger i større grad hentes
gjennom komparasjoner med andre land framfor å forankre veivalg i profesjonen og hos
brukerne.
Vi håper disse tilbakemeldingene vil være til hjelp i det videre arbeidet med å meisle ut ny
tverrfakultær satsing.

Med vennlig hilsen
Inga Bostad
Prosjektleder NordEd

Sverre Tveit
Prosjektkoordinator NordEd
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Arild Engelsen Ruud, IKOS; Bjørn Olav Utvik, IKOS; Øivind Fuglerud, KHM; Steinar Sæther, IAKH;
Patrick Bernhard, IAKH; Francesca Refsum Jensenius, StV; Kjersti Larsen, KHM; Kenneth Bo Nielsen,
SAI; Sunniva Engh, IAKH
Dette er et velkomment initiativ! Det er mange gode punkter i forslaget. Vi ønsker likevel å komme
med noen tilleggsforslag.
Paragrafen om «Ideen selv» begynner med en situasjonsbeskrivelse av verden og påstanden om at
demokratiet er under press i mange land: Dette er en riktig beskrivelse. Men mye av det som følger
tar i første rekke for seg problemstillinger og temaer som stammer fra Norge og Vesten. Situasjonen
er at over halvparten av verdens befolkning lever i såkalte «flawed democracies» eller «hybrid
regimes» i følge EIUs rapport for 2020. Det er bare 8,4 prosent i fullverdige demokratier, de fleste i
Vesten. Likevel bruker nesten alle regimer i verden «demokrati» og periodiske valg til å legitimere sitt
styre, inkludert kommunistpartiet i Kina. Rene autokratier har over de siste tiårene blitt færre. Som
John Dunn har påpekt (Breaking Democracy’s Spell, 2014), i en viss forstand har demokratiet aldri
stått sterkere. Spørsmålet er derfor hvorfor denne uoverensstemmelsen mellom demokratiet som
idé på den ene side og politisk og folkelige forståelser av demokrati og praksis verden rundt på den
annen. Det er viktig å ha i mente at en vesentlig side ved demokratiets forfall (for å kalle det det) er
at menneskene som befolker statsapparater (militæret, dominante politiske partier, politistyrker og
embedsverket i autoritære regimer) er i alle fall indirekte medvirkende (Hannah Arendt, The Origins
of Totalitarianism). Det er en oppgave som hviler tungt på oss som akademikere å se utenfor Europa
(«provinsialisere Europa», som Dipesh Chakrabarty formulerte det) og forstå viljen til å innlate seg
med autoritære ledere og bevegelser og viljen til å yte motstand. Det er også viktig kunnskap å
hente: Fremveksten av populistiske bevegelser innenfor rammen av et valgdemokrati er for
eksempel mer utbredt og eldre i verden utenfor Europa enn i Europa (Partha Chatterjee, I am the
People, 2021).
For å forstå demokratiets som globalt fenomen er det nødvendig å forstå variasjonen i kulturelt og
historisk betingede forestillinger om hva demokrati er og hvordan disse spiller sammen med
forestillinger om nasjonal identitet, autoritet, representasjon, lederskap, og så videre. Vi må
undersøke den historiske og kulturelle dannelsen av demokrati som idé for å forstå emotive, kulturelt
og historisk formede praksiser. Vi må forstå det affektive og kulturelt betingede ved «demokrati», slik
det gir seg uttrykk i populisme, flertallsvelde, s.k. sterke ledere, autoritære demokratier, og
«vernacular» demokratipraksiser.
Vi trenger forstå kulturelle forestillinger slik de er påvirket av historie om kollektivet eller nasjonen
vs. individet. Vi trenger forstå manipulasjon av institusjoner, hvilken rolle elektronisk media spiller i
samfunn med lave lese- og skriveferdigheter, vi trenger å forstå hva Lee Morgenbesser kaller
autokratenes «nye verktøyer» (som bruk av internasjonale PR-byråer og kreativ lovfortolkning), vi
trenger å forstå hva den postkoloniale situasjon gjør med demokratiforståelsen, og vi trenger forstå
det såkalte postdemokratiet og kritisk analysere det liberale demokratiets tette kobling til
kapitalisme. Demokratiets globale status er også knyttet til postkolonial kritikk, til forståelse av
modernitet, og til forståelse av urettferdighet (hvor demokrati ikke er svaret men en del av
overgrepet).
Det pågår også en kamp for demokrati/menneskeretter mange steder (Midtøsten, India, Myanmar
og mange andre steder). UiO har betydelige forskningsressurser på verden utenfor Europa og Vesten.
For å kunne forstå hva som skjer med demokratiet globalt må man kunne lese den kulturelle
konteksten, lese bak det kulturelle/identitetspolitiske uttrykket. Graden av demokratisk agenda kan
for eksempel ofte være omvendt proporsjonal med bruken av gjenkjennelig «vestlig-liberalt»

vokabular. Interessant nok er motstanden mot militærkuppet i Myanmar et stykke på vei formet som
en Generation Z-fenomen. Hva gir deres kamp styrke? Generasjonskamp? Sosialisme? Hunger
Games?
Innsikt i og forståelse for demokratiets plass og tolkning i verden utenfor Vesten og Europa gir
anledning til å stille vanskeligere spørsmål om forholdet mellom demokrati og makt, om autoritære,
men valgte ledere, om illiberale demokratier, om flertallsvelde, og om identitetspolitiske debatter og
bevegelser som kan gi utslag i blasfemianklager og massemønstringer og protestbevegelser.
Spor 1: Institusjoner og prosesser – forslag til nytt fokusområde
Vi trenger forstå manipulasjon av institusjoner, hva den postkoloniale situasjon gjør med
demokratiforståelsen, det liberale demokratiets tette kobling til kapitalisme, og demokratiets plass i
en globalisering uten demokratisk tilsyn. Demokratiets forfall er også knyttet til postkolonial kritikk,
forståelse av modernitet og av urettferdighet (hvor demokrati ikke fremstår som svaret men som en
del av overgrepet).
Spor 2: Borgere, mangfold og ulikhet – forslag til nytt fokusområde
Variasjonen i verden i kulturelt og historisk betingede forestillinger om demokrati og hvordan disse
spiller sammen med forestillinger om nasjonal identitet, autoritet, representasjon, lederskap, og så
videre. Vi må undersøke den historiske og kulturelle dannelsen av demokrati som idé for å forstå
emotive, kulturelt og historisk formede praksiser slik de gir seg uttrykk i ulike deler av verden i form
av populisme, autoritære demokratier, og «vernacular» demokratipraksiser.

UiO:Norden-prosjektet «Nordic Branding», v/ Eirinn Larsen, IAKH
Først vil vi berømme den foreslåtte UiO:Demokrati-satsningen og komiteen som har utformet
grunnlagsnotatet. Vi i Nordic Branding synes de tematiske områdene samt spissingen av de ulike
underpunktene åpner opp for gode og komplekse forskningsinitiativer som vil favne flere
fagdisipliner og overgripende forskningsspørsmål knytte til demokratiets utvikling og utfordringer.
Momentene under er ment som innspill i høringsprosessen på ovennevnte notat. Vi merker oss at
kjønn er nevnt flere steder, men at det med fordel kunne integreres mer som både fokusområde og
perspektiv. I tillegg merker vi oss at Norden og det nordiske perspektivet ikke er viet noe
oppmerksomhet med mål om å favne og nå flere fagmiljøer, og oppnå større faglig og strategisk
tyngde. Dette siste er vi enig i, samtidig som det virker litt påfallende at UiO:Norden ikke tenkes inn
som innsatsfaktor i den fremtidige satsningen UiO:Demokrati. De fleste av UiO:Norden-prosjektene
har berøringspunkter med de underområdene som lanseres i grunnlagsnotatet, om det er praksis og
ideer om demokrati i Norden, hvordan ideer og selvforståelser om demokrati og Norden ble skap i
offentligheten, samt empiriske og kritiske perspektiver om sirkulering og ‘branding’ av nordiske
demokratiske modeller i verden (som kom tidlig med den «skandinavisk demokrati»- modellen på
1930-tallet og kvinners stemmerett på begynnelsen av 1900-tallet). Det er selv en risiko for at
UiO:Demokrati-satsningen snubler i kritikken som har blitt reist om tidligere demokratiforskning i
Norden gjennom UiO:Norden-prosjektene.
Endelig mener vi grunnlagsnotatet burde reflektere tydeligere – og mer presist – over både forholdet
og forskjellen mellom normative og mer åpne, utforskende holdninger om demokrati. Ordlyden i
grunnlagsnotatet er enkelte ganger normativt framfor utforskende. Et eksempel er under
tverrgående ambisjoner: «Komparativt og diakront perspektiv – UiO:Demokrati vil studere
utviklingstrekk både via sammenliknende og historiske perspektiver. Dette for å øke forståelsen for

demokratiet, og motvirke historieløshet, metodologisk nasjonalisme og eurosentrisme». Andre
steder brukes begreper som klimafornekter, klimaskepsis, nasjonalisme, antiglobalisme. Vi vil
oppfordre om å nyansere dette. Det er forskjell på å omtale dette fra et normativt ståsted, og et
forskerståsted. Slik vi leser utkastet er dette en underliggende premiss i de fire ulike sporene som
skisseres. En måte å gjøre dette på kan være ved å understreke at satsningen også vil søke å gi mer
og bedre innsikt i antidemokratiske strømninger og tendenser, politisk ekstremisme, radikalisering og
polarisering, populisme og vitenskapsskepsis. Dette er alle fenomener i vår tid som det er viktig å få
mer kunnskap om, samtidig som vi fra et normativt ståsted selvsagt ser dette som en uønsket
utvikling.

Øyvind Ihlen, Institutt for medier og kommunikasjon (HF)
Som ansatt ved Institutt for medier og kommunikasjon og som en av lederne for POLKOM – Senter
for studier av politisk kommunikasjon faller det meg naturlig å etterlyse et sterkere fokus på
kommunikasjon i nysatsningen UiO:Demokrati.
Mediene er en bærebjelke i offentligheten og politiske prosesser og avgjørelser forutsetter politisk
kommunikasjon. Så vel holdninger og kunnskap, som atferd påvirkes av denne typen
kommunikasjon. Det gjelder enten vi er politikere, organisasjonsrepresentanter, journalister eller
samfunnsborgere. Politisk kommunikasjon har også samfunnsmessig betydning fordi den fremmer
visse interesser og verdier foran andre. Gitt en slik sentral posisjon i samfunnet er det en rekke
viktige spørsmål som bør reises. Er det for eksempel noen samfunnsaktører som lykkes bedre enn
andre med å få gjennomslag for sine interesser ved hjelp av kommunikasjon? Hvilken innflytelse og
betydning har mediene generelt, og ulike medieformer spesielt? Kort sagt, det er viktig å diskutere
sammenhengen mellom politisk kommunikasjon, demokrati og offentlighet. Politisk kommunikasjon
har stor betydning for alle de fire foreslåtte sporene i satsningen UiO:Demokrati.

Geir Flikke, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (HF)
Dette er et godt satsningsområde, som også kan styrkes ved generell forskning omkring spørsmålet
om legitimitet (ref. Kolstøs prosjekt) også i autoritære land. Den Norske Videnskapsakademi skal
gjøre dette til et strategisk satsningsfelt fremover, så temaet er aktuelt. Programmet Religion og
politikk vil holde et seminar om autoritære styresett og religion våren 2021. Forskningsprosjektet
VALREF bruker modellen Limited access orders/ Open access orders for å se på endringer i Ukraina
etter Euromaidan. Spørsmål om verdimessige endringer og demokrati vil stå sentralt også her. Altså:
ikke bare "demokratiets kår" men også de motkrefter som utfordrer demokratiet – dette bør tas
med. Selv er jeg levende opptatt av sosiale bevegelser, også de som er sponset av autoritære
regimer. Se denne høyaktuelle boken: https://www.cambridge.org/core/books/ruling-byothermeans/3F6D5EACE42913D17859E50EE5D04393. Jeg vil være meget interessert i å bidra til denne
tverrfaglige satsningen.

Marianne Elisabeth Lien, Sosialantropologisk institutt (SV)
UiO Demokrati er en interessant og viktig videreføring av UiO Norden. Følgende kommentarer er
skrevet med tanke på bredde i betydningen global relevans og tverrfaglighet.

1. Det står at UiO:Norden skal bygges ut til UiO:Demokrati., men forholdet mellom den regionale
avgrensingen Norden og den tematiske avgrensingen Demokrati er litt uavklart. Er det et premiss for
UiO Demokrati at Norden ikke lenger legger rammene for regionalt nedslagsfelt? I så fall bør det
skrives eksplisitt så det ikke kan misforstås.
2. Teksten kan leses som om den vestlige liberale versjon av representativt demokrati tas for gitt,
eller som om nordiske fortolkninger av hva demokrati er og bør være får en viss implisitt forrang. Det
er fare for at dette kan treffe skjevt, i den forstand at det i for liten grad inviterer til grunnleggende
kritikk – også til nordiske demokratiske mekanismer og institusjoner. (Det siste er en kritikk som kan
rettes mot UiO Nordens prosjektportefølje). Det er også en fare for at det i for liten grad inviterer til
komparativ forskning som stiller åpne og kritiske spørsmål om demokrati, fra andre kulturelle eller
politiske posisjoner enn den nordiske. Min anbefaling er at et slikt utvidet perspektiv gjøres enda mer
eksplisitt. Dette for å hindre at teksten leses som en ytterligere tematisk avgrensing innen UiO
Norden.
3. Kolonisering og dekolonisering er viktige tema i debatten om dagen, som i høyeste grad berører
spørsmål om demokrati. Det samme gjelder begrepene minoritet og urfolk. Det er påfallende – og
uheldig - at ingen av disse begrepene er nevnt med et eneste ord, mens ord som inkludering,
velferdsstat og fellesskap er nevnt til sammen 13 ganger.
Så til noen mer konkrete innspill.
4. Spor 2; Borgere mangfold og ulikhet, er det som i størst grad kunne tenkes å invitere til kritiske
perspektiv. Men overskriften er lite egnet for dette, ettersom ulikhet og mangfold beskriver en
befolkning sett ovenfra. De beskriver ikke erfaringen av ikke å bli sett, lyttet til, forstått, eller å føle
seg overkjørt og marginalisert. Jeg foreslår å erstatte mangfold og ulikhet med begrep som i større
grad åpner for å se på erfaringer nedenfra, og som kan danne grunnlaget for mistillit, motstand og
konflikt.
5. Mer spesifikt: Under punktet Felleskapets formelle og uformelle grenser står det nevnt
stikkordsmessig som eksempel: «Rollen språk, kultur, religion og etnisk tilhørighet spiller for
oppfatningen av hvem som er innenfor og utenfor det demokratiske fellesskapet..» Men det er ikke
tilstrekkelig å se på betydningen av etnisk/religiøs osv tilhørighet for oppfatning av hvem som er
innenfor. Det er også nødvendig å reise langt mer grunnleggende spørsmål om i hvilken grad det å bli
hørt i det hele tatt er en reell mulighet. Et enkelt eksempel kan illustrere dette: Norsk lovgivning skjer
på norsk, og samiske begreper oversettes til norsk der det trengs. Begrepet meahcci er vanligvis
oversatt til utmark, og reguleres dermed etter norske begreper om utmark. Men disse to begrepene
rommer nokså forskjellige ideer om bruk og rettigheter til bruk, idet meahcci ikke er territorielt
avgrensbart men avhengig av sesonger og av langvarige bruksrelasjoner, blant annet. Disse nyansene
forsvinner innen norsk lovgivning, og slike forskjeller har de senere år ligget til grunn for flere
rettsaker (eks. Nesseby Bygdelag vs FEFO som gikk til Høyesterett i 2018). Problemet bunner i at det
norske språkets meningsfellesskap gis en implisitt forrang. (Det samiske skal tilpasses det norske, ikke
omvendt). Jeg foreslår at det tilføyes en setning som for eksempel: «Det demokratiske fellesskapet er
tuftet på enigheter som i utgangspunktet er basert på majoritetssamfunnets konsensus når det
gjelder språk, kultur og juridiske kategorier, og i visse tilfelle også i koloniserende mekanismer».
6. Vider står det at «Motstanden mot det inkluderende demokratiske felleskapet, antiglobalisme,
antielitisme, rasisme, fremmedfrykt, kjønnsdiskriminering og andre former for utdefinering av
individer og grupper.» Denne setningen forutsetter at det demokratiske fellesskapet er inkluderende,
men (av grunner nevnt over) er dette en høyst problematisk og diskutabel påstand. Problemet er

altså ikke bare folks motstand mot antatt inkluderende fellesskap, men fraværet av kanaler for å
artikulere legitime interesser på en måte som kan skape et minimum

Hilde Reinertsen, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur (SV)
Dette er et svært viktig og spenstig initiativ! Det er konkretisert og spisset nok til å gi retning og
samtidig åpent nok til at mange kan finne sin plass og gi et bidrag, og lage nye samarbeid på tvers av
UiOs disiplin- og fakultetssiloer. Jeg vil oppfordre til å knytte direkte an til Institutt for informatikk
(IFI), Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) og Juridisk fakultet for å virkelig gi kraft
og tyngde til samarbeidsprosjekter som allerede er igang på tvers av HF, SV, IFI og JUS om digital
humaniora, digitale livspraksiser, personvern og ytringsfrihet på sosiale medier, digitalisering av
offentlig sektor, "legal tech", cybersikkerhet, kunstig intelligens, maskinlæring, algoritmebruk etc.
UiO sitter her på enorm kompetanse og en lang faghistorikk som bare blir enda mer faglig interessant
og relevant når man jobber tverrfaglig. I et større samfunnsperspektiv er det også helt avgjørende at
kritisk kunnskap om framvoksende teknologier forvaltes av offentlige og uavhengige aktører som
universitetene, og at HUMSAM-forskere tar en sentral rolle i å bruke, fortolke, historisere og kritisk
analysere disse teknologiene, praksisene og kunnskapsfeltene. Hvis ikke vi tar dette rommet, vil
andre aktører stå klare til å fylle det offentlige kunnskapsbehovet og maktvakuumet vi allerede ser
vokse fram.

Lars Erik Kjekshus, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (SV)
Hei og takk for mulighet til å komme med innspill til en spennende satsning. Demokrati er et godt
tema som vil berøre mange fagfelt ved UiO. En kommentar er å passe på å ikke definere demokrati
for snevert men også fange opp demokrati aspekter ved samfunnet i stort og i hverdagen. Et sentralt
forskningstema ved Institutt for sosiologi og samfunngeografi (ISS) er såkalt Bedriftsdemokrati:
medbestemmelse og medvirkning er en sentral del av det norske arbeidslivet og utgjør en hjørnesten
i hovedavtalen fra 1935. Fagforeningstilhørighet, partsarbeid, medbestemmelse og medvirkning i
arbeidslivet er viktige elementer i et demokratisk samfunn. Dette er institusjoner som Fukuyama ville
si var vel så viktig som stemmeretten og de tradisjonelle valgene.
I det tverrfaglige masterprogrammet ved ISS er arbeidslivs demokrati og medvirkning et sentralt
tema og avspeiler forskningen til ISS. Den norske arbeidslivsmodellen er noe som den aldrende
generasjon tar for gitt men som de yngre generasjoner må diskuter og reflekter over for at vi skal
kunne videreføre og vedlikeholde disse verdiene i samfunnet.

Keir James Cecil Martin, Sosialantropologisk institutt (SV)
This is an interesting framing for a particularly important contemporary issue. It would be
strengthened by widening the framing of what is under discussion. It currently comes across as if the
baseline of what ‘democracy’ is considered to be in this document is the assumption of a particular
Western liberal version of representative/parliamentary democracy with strong and stable and
balanced institutions. Within that it further comes across as if there is the assumption that
‘consensus’ is the healthy basis of democracy to be preserved that perhaps reflects a particular
Nordic tendency within that Western liberal tradition. The desire to defend or study ways to
strengthen such institutions seems entirely understandable at a time when mobs storm the

institutions that have traditionally upheld such systems at the behest of leaders who reject
consensus or expertise. Carrying these implicit framings into research however might leave us with
difficulty in taking seriously and therefore understanding the perspectives of those for whom such
institutions have long appeared exclusionary.
Across the world, we can find social institutions that are taken to express the will of people more
accurately than parliamentary institutions. Papua New Guinea, for example, has been a Westminsterstyle parliamentary democracy since independence in 1975 but the majority of people have never
felt that their will is expressed through parliament. Rather than assuming that this is down to PNG
being a failed state or due to a failing in the implanting of proper democracy in PNG, we might look
at the ways in which most people see their will as being expressed in more local and community
based fora, such as clans or landholder groups based on them. Such groupings blend political and
economic democracy, deciding on access to resources such as land for example. In practice they
partially dissolve the separation between political and economic democracy that has long been a
central target of radical critics of the limits of liberal representative democracy. As Brexit and other
examples demonstrate, political and economic sovereignty are inherently inseparable. What does
the will of the people mean when global financial actors have the power to make or break elected
governments? Research into democracy should maintain space for an exploration of how we make
sense of these long-observed limits to representative democracy. It should also include space for
explorations of the different meanings of democracy or the will of the people that incorporates such
culturally variable perspectives that potentially expand our understanding of what democracy could
mean as well as simply focussing on managing the perceived illiberal threats to a system that many of
us which to preserve.
It is important therefore to preserve a critical perspective on what the concept of ‘democracy’ means
to different people rather than associating it with particular kinds of institutions. The focus on issues
such as economic inequality in the 2nd section is therefore welcome. We should open this up for
global comparison. Modernisation theory long predicted that new middle-classes around the world
would be the backbone for the spread of Western liberal values. Instead it is the increasingly
prosperous middle-class of China that appears to be the backbone of support for continued oneparty rule in China. Understanding this means understanding what associations the concept of
‘democracy’ has in China – and in particular what kinds of associations that kind of representative
institutions that many of us tend to value have for different groups of people. This requires long-term
embedded and/or historical research into the meanings and values that ‘democracy’ has for
emerging social groups to complement other types of research that focus on institutions and their
operations. Such examples might also lead us to reflect critically on the idea of ‘consensus’ which is
framed largely as a positive in this document. Many Chinese citizens who support the current
government system would view it as the outcome of a legitimate consensus that expresses the
people’s will in a manner that is more accurate than the outcome of parliamentary squabbling. This
perspective may not appeal to many in Western Europe but it is one that needs to be understood in
its own terms rather than dismissed as a problem from the start. It might also lead us to question the
value of ‘consensus’ more generally. Who gets silenced by consensus politics? What kinds of values
become unspeakable? At what points is an expression of radical difference an essential prerequisite
for understanding the people’s will? Understanding this would take long-term qualitative research
with different sectors of the population across countries like China. The framing of the process would
benefit from a more explicit acknowledgment of this kind of methodological pluralism.
In conclusion, I think it would be helpful to include in the text some passages that open up the
proposal to include more consideration of different global perspectives on the values of democratic

inclusion that in particular call into question the centrality or assumed desirability of particular types
of representative institutions with which we are familiar. This would include making sure that a wide
range of research foci and methods, including historical and long-term ethnographic/qualitative
research were explicitly recognised in the text as being central components of a contemporary
understanding of democracy, and that the steering committees and application evaluation
committees of this project reflected a broad spectrum of backgrounds across relevant disciplines to
avoid an overly narrow focus. Research into democracy that did not include a strong focus on the
people alongside the institutions that purport to represent them might, ironically enough, reproduce
the very feeling that these institutions are increasingly distant from those that they seek to represent
that is threatening their legitimacy.

Dag Erik Færø Olsen, Kulturhistorisk museum
Hei, jeg har noen innspill til spor 2 (fokusområde to):
Et historisk perspektiv kan inkluderes for å belyse og kontekstualisere hvordan identitet og etnisitet
anvendes for å definere et fellesskap:
Et historisk perspektiv kan inneholde to ulike tilnærminger:
- hvordan kan historie og forhistorie belyse ulike forløp som ligger til grunn for vår oppfatning av oss
selv? Et eksempel er oppfatningen av at nordmenn "alltid" har vært her og baseres på våre dype
kulturelle "røtter", mens nyere forskning innenfor aDNA viser at vi heller har "føtter" hvor
migrasjoner i stor grad har vært en viktig komponent for ulike historiske forløp.
- Hvordan anvendes vår tolkning av historien og forhistorien politisk og strategisk for å definere
identitet og etnisitet? Et eksempel her er hvordan ulike forståelser av tradisjon (f.eks. vikingtiden)
brukes for å etablere skiller mellom nordmenn og innvandrere og hva som er "ekte norsk". Kan f.eks.
måten vi som samfunn formidler og fremmer vår forhistorie ha innvirkning på inkludering, mangfold
og i forlengelsen deltagelse i samfunnet?

Marek Susdorf, Institutt for musikkvitenskap (HF)
- I believe we should aim at a full internationalization of UiO, beginning with such small adjustments
as a translation of the whole University's webpage into English. How can we speak of democracy if
the document about democracy sent out to the employees - in the time of the rapid internalization
of UiO and hiring increasingly more non-Norwegian employees - is in Norwegian only.
(http://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/aktuelt/aktuellesaker/2021/uiodemokrati.html?kild
e=hf-aktuelt-4)?
- There should be workshops and courses for every student and employee organized and led by
specialists in the issues of gender, nationality, race and 'ability.' Why, for instance, the course titled
Research Ethics, obligatory for most Doctoral Research Fellows, lasts two days and focuses
exclusively on the issues of legality and plagiarism? As important as these issues are, there are also
other burning problems pertaining to research ethics, which must be addressed, especially among
young employees. What about the ethical responsibility of every researcher working at the
University, the responsibility that one takes for its research and its results? What about the ways the
experiments are designed in our labs? What about the diversity of participants that are asked to take
part in these experiments? What about the question of who is going to benefit from our research

and how? What about the claims of objectivity and universality (in both ‘hard’ and soft’ sciences) in
this increasingly diversified environment, and how these claims are sustained upholding the
inequalities of various kinds? What about academic hierarchies, privileges, systemic inclusions and
exclusions, and the problems we struggle with. Shouldn’t we collectively agree that a course in
research ethics at the doctoral level should also touch upon those matters? Just to mention – there
are no other obligatory courses for young researches that probe these matters, which would not only
help the University go through the process of internationalization but also enforce democratization
(and a proper understanding of it) in our environment.
- Lastly, we must remember that gender, race, nationality and ability equalities, democratization,
decolonization - these cannot be just symbolic moves of an institution, leading to ignoring deep
structural inequalities or to mere tokenism. Deep social changes are required everywhere, but above
all at the UiO, which is an institution creating and disseminating knowledge not only nationally, but
globally - an extremely responsible task! Especially at the time when the University invites so many
people from the outside of the country to produce knowledge here, in Norway, which means that the
University as a national institution relies on the knowledge and expertise of non-Norwegians, making
the call for democratization urgent and necessary. There should be more programs, workshops and
courses leading to a 'denationalization' of our predominantly Norwegian university where the issues
of real ethics are not discussed even during an obligatory course in research ethics for young
researchers.

Jørn Henry Christiansen, Kulturhistorisk museum
Jeg har naturlig nok kun administrative innspill/tanker:Man bør (også) tenke gjennom
tilknytningsform for denne satsingen og hvordan man organiserer administrativ støtte rundt.
Størrelsen på satsingen vil selvsagt spille en rolle her, men jeg opplevde bare at UiO:Norden hadde
en litt utfordrende situasjon (jeg var ved HF i 2017-2020)... Spør de involverte om hva som fungerte
bra og hva som fungerte mindre bra med tanke på økonomi-, personal-, prosjekt- og
forskningrådgivningsstøtte.
Det er/blir en utfordring å koordinere en satsing på tvers av fakulteter/enheter/institutter, man får
håpe den nye satsingen blir mer på størrelse med de to andre store! Da er det lettere å lage et miljø
og få en større tyngde.
Lykke til med ny satsing :-)

Einar Uggerud, Kjemisk institutt (MN)
Jeg har lest høringsutkastet om UiO:Demokrati med stor interesse, men har ikke rukket å få
behandlet saken i noe instituttorgan eller diskutert den med kolleger, så det følgende uttrykker kun
mine egne spredte tanker rundt den foreslåtte satsingen og om vitenskapens rolle i folkestyret, og
noen synspunkter på UiO:Demokrati.
Demokratiet er en skjør plante som krever god pleie og gode betingelser for å trives. Demokratiet er
egentlig en idealtilstand, der ingen nasjoner når helt opp. Selv i Vesten, som i det store og hele har
best måloppnåelse på demokratiskalaen, har vi de siste tiårene opplevd tiltakende politiske

motsetninger, som skyldes store økonomiske, sosiale og demografiske endringer. I stedet for å
utveksle synspunkter og erfaringer, og på den måten finne fram til kompromisser—slik demokratiet
er på sitt beste—ser vi i mange land en stigende tendens til at frontene blir steilere, og at den
gjensidige mistenksomheten øker til et punkt der man ikke lenger snakker sammen. Denne
utviklingen har åpenbart blitt forsterket av de digitale medienes inntog. Den manglende viljen til å
lytte på andre meninger enn sine egne, vil naturlig nok over tid føre til at demokratiet forvitrer og
dør. Denne polariseringen skjer ikke bare i USA, slik vi har sett så tydelig den siste tida, men vi ser
også tendenser i Europa, og til og med i Norden og i Norge.
I de akademiske kretsene jeg vanker, hører jeg ofte bekymring over at menigmann og politikere ikke
lytter tilstrekkelig til faglige råd, enten det gjelder helse, miljø eller klima—eller som nå i pandemien,
i diskusjonene omkring koronatiltakene. Jeg finner igjen mye av den samme bekymringen i
høringsutkastet. Om folk kunne lytte mer til all den kunnskapen vi akademikere besitter, så ville
beslutninger tas på et mer informert og rasjonelt grunnlag, og mindre på følelser, misforståelser og
særinteresser—synes jeg det skinner litt gjennom teksten. Det er en besnærende tanke, men vi skal
være litt på vakt, slik at rasjonaliteten vi ønsker å formidle, ikke blir oppfattet som bedrevitende og
arroganse. Det er også et dilemma for et demokrati om folkemeningen, hvor "populistisk" den enn
måtte oppfattes, skulle sees på som mindreverdig i møtet med kunnskapen vår. Jeg ber derfor om at
vi alle utviser mer tålmodighet i kunnskapsformidlingen, og at den skjer i den beste grundtvigianske
ånd, med omhug og respekt.
Det er åpenbart at ambisjonene til UiO:Demokrati på alle vis overgår forgjengeren, UiO:Norden.
Forgjengeren hadde Den nordiske modellen som tema, mens nyvinningen er universal og griper rett
inn i menneskehetens største utfordringer i vårt ublide møte med en klode med begrensete ressurser
og tåleevne, der naturen slår tilbake* med klimaendringer og dramatiske endringer i dyre- og
planteliv ettersom menneskene eter seg inn i naturområdene. Det store spørsmålet blir om
menneskene kan finne en måte å leve i bedre balanse med naturgrunnlaget, i samtidig trygghet mot
krig, sult, sykdom, og om dette er forenlig med demokratiet. I dette store landskapet kan det være
uklart når en krysser grensen mellom fag og politikk. Vi må derfor passe nøye på at vi ikke, nærmest
uforvarende, kan komme dithen at vi nærmest selvpålagt, lager systemer for politisk styrt forskning.
Jeg synes høringsutkastet peker på mange viktige problemstillinger og forskningstemaer, som også er
velegnete for tverrfaglig samarbeid. Det er åpenbart behov for mer kunnskap på mange av de
områdene som beskrives, og jeg støtter derfor opp om planens hovedlinjer. Min erfaring er at slike
satsinger lett kan bli så store at de vil kreve en betydelig andel av våre samlete ressurser, hvilket i
siste instans begrenser enkeltforskernes muligheter til selv å bestemme sine forskningstemaer og
muligheten til å finansiere gode prosjekter der temaet ikke faller inn under noe satsingsområde, eller
i verste fall er i konflikt med satsingens mandat. Det kan lett skje om vi ikke vet hvor grensen til
politikken går.
Universitet er bærer av en liberal tradisjon, der åpen og informert debatt er lufta vi puster i.
Erfaringene har vist oss at vitenskapens utvikling er helt avhengig av meningsbryting, og de store
gjennombruddene skjer når etablerte sannheter har blitt utfordret. Berømte eksempler er Galileo,
Darwin og Einstein, men også i dagliglivet ved et solid hovedstadsuniversitet er faglig utvikling
avhengig av åpen debatt. Vi kommer aldri til veis ende i vår streben etter dyp forståelse av naturen
rundt oss, og vi må være ydmyke overfor den usikkerheten som nødvendigvis oppstår når vi

overfører pålitelig kunnskap fra kontrollerte eksperimenter i laboratoriet og tilhørende velfunderte
vitenskapelige modeller, til mer komplekse situasjoner. Jeg har i mange år fulgt godt med i arbeidet
til det internasjonale klimapanelet, IPCC, og er overbevist om at åtte milliarder mennesker bidrar
vesentlig til klimaendringene og det medfølgende presset på biologisk mangfold og ressurser. Jeg har
i den sammenhengen lest endel rart fra noen av dem som har en annen oppfatning om dette enn
meg selv, men jeg mener det er farlig å nekte dem å komme opp på talerstolen, bli hørt og tatt på
alvor. Å stemple eller latterliggjøre dem er hersketeknikk av verste sort, og jeg reagerer derfor på
ordbruken i andre kulepunkt på side 5 i høringsutkastet. Her er overskriften "Klimafornektelse,
klimaskepsis og klimadebatt". Jeg har intet imot begrepet "klimadebatt", men mener at bruk av
begrepene "klimafornektelse og klimaskepsis" er uheldig da det virker ekskluderende og
polariserende.

Edgar Stanley Hawkins, Institutt for musikkvitenskap (HF)
- Det trengs mer vektlegging på historisk kontekstualisering, blant annet elementer tilkoblet til postdemokrati og populisme. Effekten av kriser som oppstår fra over tretti år av neoliberal hegemoni har
svekket sosialdemokratiet. I denne post-demokratisk tilstand vi befinner oss i er det en økning av
autoritær nasjonalisme, konservativ identitetspolitikk og uparallelt fremmedhat in Skandinavia.
- Hvis satsingen skal utformes med et siktemål om bred folkelig deltakelse og skape nye normer for
transparens og åpenhet, bør kunst og kultur i langt større grad beskrives i UiOs tverrfakultære satsing
for demokrati og det er i grunn litt overaskende å se at dette ikke er tydeligere til stede i
dokumentet. Ettersom strategien henviser til EUs Horizon Europe er det verd å påpeke at Horizon
Europe, nettopp ser kultur og kreativitet i sammenheng med demokrati, deltakelse og
medborgerskap, slik som i Cluster 2: Culture, creativity and inclusive society. UiODemokrati bør ha
samme ambisjon.
- De humanistiske fagene, som for eks musikkvitenskap, bidrar enormt til en fortolkingskompetanse
med stor verdi for demokratiet, likestilling, og samfunnsutviklingen framover. Derfor blir
universitetsutdanningspolitikken viktig i diskusjonen om dannelse i en kulturpolitisk kontekst.
Betydningen av ikke bare transnasjonale men også transkulturelle prosesser i de demokratiske
institusjonenes utvikling bør tas i betraktning.
- Jeg foreslår at kunst og kultur innlemmes i dokumentet enten som del av flere hovedspor, eller som
en tverrgående ambisjon. Dersom det skal inkluderes i flere av hovedsporene er det naturlig å tenke
på kunst og kultur som del av hovedspor 1, i forlengelse av de demokratiske arenaer som det skrives
om. Her spesifiseres ikke de demokratiske arenaer, men det er fort gjort å tenke at man refererer til
de mer tradisjonelle arenaene som de politiske valgsystemene, den frie pressen, osv. En mer
spennende tilnærming ville være nettopp å utvide dette begrepet til å inkludere kunstens arenaer og
dette burde beskrives spesifikt.
- I hovedspor 2 beskrives forskjellige former for demokratisk deltakelse. Også her er det naturlig å
tenke at kunst og kultur tilbyr andre former for deltakelse og at dette kanskje er en forutsetning for å
få til det mangfoldet som videre beskrives i hovedspor 2. Også her bør kunst og kultur beskrives
eksplisitt for å sikre at denne viktige dimensjonen blir tatt med.
- Dersom disse poengene heller skal tas med i en tverrgående ambisjon, så bør denne hete Kunst og
kultur, og den bør få fram hvordan kunsten bidrar til forskjellige demokratiske arenaer, med et
mangfold av former og språk, og som et viktig premiss for identitet.

- Det er viktig å understreke musikkens og kunstens innvirkning på samfunnet og demokratiet: Tiår
med forskning har understøttet hvordan det å lage musikk er en sosial aktivitet som har en vital
konsekvens for sosiale og politiske endringer fordi musikken forsterker identiteten, skaper nye eller
undertrykker og muliggjør nye opplevelser og ny former for nettverk og samarbeid.
- Forskning viser også hvordan musikken er til stede også i tider med kaos, vold og død – at den har
bidratt som et ledd i (kulturelle) bevegelser for terror og folkemord er tydelig i Norge og de nordiske
landene de siste årene. På den andre siden står musikken for en inkluderende og demokratisk sosial
orden som kan være åpen og transformativ – sistnevnte behøver en å identifisere i lys av de økende
populistiske tendensene i samfunnet og den forestående kampen for å bevare demokratiet.

