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Forord

Universitets- og høyskolesektoren opplever store endringer i hele 
den vestlige verden. En betydelig andel av disse skaper bekymrin-
ger fra stadig flere av oss som jobber i sektorens institusjoner og 
brenner for vår forskning, for våre studenter, for våre kolleger og 
vår disiplin, for vårt arbeid og våre ideer, og for troen på at vi bi-
drar positivt til kunnskap som kommer hele samfunnet til gode. 

En styringsromantisk «brave new world» for forskning og 
høyere utdanning synes å bli presset nedover sektoren fra vår 
statlige eier og via ledere som i større omfang blir ovenfra ansatt 
heller enn kollegialt valgt. Samtidig må vi innse at vi som jobber i 
sektoren, i for liten grad har vært på banen med fundamental kri-
tikk og konstruktive motspill. At enkelte av endringene  støtter 
opp om et slags akademisk konkurranseinstinkt, kompliserer 
ytterligere, ved at ulike grupperinger av ansatte og studenter 
opplever endringene svært ulikt. 

Motivasjonen bak denne boka er nettopp et ønske om å ut-
vikle kritiske innspill utover kronikk- eller paneldebattformatet, 
og legge grunnlaget for en mer velinformert og perspektivrik 
diskusjon om endringer i sektoren og dens samfunnsrolle. For 
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vi er stadig flere som er bekymret for at de siste tiders reformer 
synes å kunne ødelegge universiteters og høyskolers mulighet til 
å bidra med solid og samfunnsrelevant utdanning, forskning, 
formidling og innovasjon. Håpet er at antologiens kapitler kan 
bidra til at samfunnsengasjerte lesere, både i og utenfor sektoren 
selv, får et bedre innblikk i dagens utvikling. 

Jeg har i flere år bidratt med kritiske innspill, typisk nok 
som kranglete kronikør, foredragsholder eller paneldebattant, 
og opplevd at tydelige synspunkter gir gjenklang hos både kolle-
ger og andre. Likevel er det ikke lett å se at dette engasjementet 
faktisk bidrar substansielt. Et ubehagelig spørsmål jeg har stilt 
meg selv, er om man risikerer å bli en sektorens (eller institu-
sjonens) hoffnarr,1 som ytrer kritikk som kanskje blir lyttet til 
av enkelte, men som neppe bidrar til justert kurs. Som med-
lem i NTNU-styret fra august 2017 har jeg opplevd mye av det 
 samme, at kritiske styremedlem-stemmer slippes til, men uten 
at dette synes å endre særlig mye på styresaker og -vedtak, og 
dermed institusjonens prioriteringer.

Det er derfor ikke helt tilfeldig at jeg tok initiativet til denne 
antologien kort tid etter å ha blitt med i NTNU-styret, ved en in-
vitasjon til et utvalg av kolleger over det ganske land, 10. novem-
ber 2017. Invitasjonen bredte om seg, og etter mange interessante 
dialoger og fagfellevurderinger står vi igjen med 22 gode kapitler, 
som beveger seg innenfor en litt bred faglig sjanger, kanskje noe 
vi kan kalle erfaringsnær analytisk-teoretisk polemikk: Enkelte 
kapitler har tyngdepunkt på det erfarte, andre har tyngdepunkt 
på det analytiske og atter andre igjen på det polemiske. 

Jeg vil rette en stor takk til de mange bidragsyterne, som med 
stor entusiasme ble med på dugnaden, samt redaktør Kristian 
Wikborg Wiese ved Scandinavian Academic Press (Spartacus), 
som har fulgt arbeidet tett. 

Gitt bokas opprinnelige motivasjon er det å håpe at kapitle-
ne vil kunne bidra til en mer grunnleggende og framtidsrettet 
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debatt om utviklingen av forskning og høyere utdanning i 
Norge.

Trondheim, oktober 2019
Aksel Tjora

Noter
 1 https://www.universitetsavisa.no/gjesteskribenten/2016/05/27/

Kritiker-eller-hoffnarr-18367420.ece.


