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Et personlig blikk

• Basert på 4 år som instituttleder
• Store omleggingsprosesser av organisasjon og 

alle studieprogram
• Aktiv jobbing for å støtte studentaktivitet og øke 

studentmedvirkning 
• Aktivt endringsarbeid
• Ikke alle som deler mitt perspektiv… men jeg 

anbefaler næringslivet og politikere om å vise 
interesse for faglig aktivitet på universiteter og 
høyskoler!



Hva er samfunnsoppdraget? I

• Studenter finnes ikke primært for at 
professorer skal forstyrres fra forskningen..!

• Universitetene eksisterer ikke primært for at 
professorer skal ha et sted å være på dagtid..!

• For all del: Forskning er viktig, men utdanning 
av studenter er like viktig! (formidling også!)

• I stor grad er det slik at samfunnet/ 
myndigheter/ industrien/ arbeidslivet har 
interesser i hva studentene lærer



Hva er samfunnsoppdraget? II

• Samfunnet, særlig politiske myndigheter, men 
også næringslivet kan påvirke 
samfunnsoppdraget til undervisnings- og 
forskningsinstitusjonene

• Samarbeid er viktig, også i andre fag enn 
teknologifagene… men her mangler ofte innsikt i 
hva de kan bidra med (på begge sider) og politisk-
faglig ønske om samarbeid
– Hvor mange instituttledere har avvist å stå på 

Næringsforeningens mailingliste?!



Town vs Gown

• Tradisjonelt innen akademia vært et skille mellom 
universitetet som fristed og egen kultur og 
vertsby

• Konflikt mellom kulturer og mellom town
(næringsliv/lokal befolkning/lokale politiske 
myndigheter) og gown (de lærde)

• NB: jeg ser poenget i behovet for universitetets 
egenart, men samarbeid og samfunnsoppdrag 
gjør at eldgamle skiller bør mykes opp!



L’art pour l’art: Akademisk motstand I

• Forskning for forskningens egen skyld er viktig

• Liten støtte til og forståelse for fri forskning og 
basalforskning

• Slik sett er universitetet inntil videre et vern for 
uavhengig forskning og undervisning

• Dette gjør at man i enkelte miljø kan nære en 
skepsis til anvendt forskning, oppdragsforskning 
og til å utdanne kandidater spesifisert av 
kravstrukturer som ikke er utviklet intramuralt/ 
innen faget



L’art pour l’art: Akademisk motstand II

• Både opptatthet av faget for fagets egen del, og 
politiske holdninger gjør at mange i akademia 
mener at vi ikke SKAL utdanne studenter for å 
tilfredsstille behov i næringslivet

• NB: Verdi i å lære seg kritisk, selvstendig 
tenkning, vitenskapelig metode og akademisk 
disiplin… 
– Dette er jo i stor grad noe av det som gjør 

kandidatene attraktive også, i den grad næringslivet er 
i stand til selv å se behovet for disse verdiene! 



Politikk: Akademisk motstand III

• “because for years I thought what was good for 
our country was good for General Motors, and 
vice versa” Charles Erwin Wilson

• Bedre kjent som: “What's good for General 
Motors is good for the country”

• Det er selvsagt ikke alltid slik at det som gavner
enkeltselskap er til beste for fellesskapet – men 
om man ikke utdanner kandidater som behøves 
av samfunnet og kandidater ikke får jobb, så 
svikter vi samfunnsoppdraget som 
utdanningsinstutisjoner



Omlegging i retning bedre kvalitet I

• Vi hadde en god forretningsmodell, med store 
inntak av studenter på laveste nivå som ga 
gode penger.

– Men brukte et helt år på å sortere kandidater, 
med billig eksaminasjon og undervisningen det 
året hadde minimal relevans

– Og vi utdannet derfor ikke nødvendigvis de beste 
psykologene vi kunne utdanne



Omlegging i retning bedre kvalitet II

• Samarbeid med STUDENTER, SYKEHUS og 
FAGFORENING i tillegg til ansatte.
– Vi la om til inntak fra videregående

– Fikk et ekstra år til å utdanne til psykologer med 
relevant pedagogikk

– Mer praksis og klinikk, samarbeid med sykehus og 
kommune

– Oppmerksomhet for studiet, inntakstall (først gang 
med opptak: mest søkte studie i Norge pr plass og 
nest høyeste karakterer på NTNU)



Studentmedvirkning

• Studenter vet selvsagt ikke alt de bør lære, men 
det å inkludere dem i evaluering av studier og 
drift av utdanningen vil gi bedre kvalitet, bedre 
renomme og bedre søkere

• Viktig for oss med studentdeltakelse i 
omleggingsprosesser, faste møter med 
studentrepresentanter, og godt samarbeid med 
studentorganisasjonene

• Rykte, som jeg ikke selv satte ut, om at 
Psykologisk institutt hadde best 
studenmedvirkning



Samarbeid med sykehus og kommune

• Mer praksis var ønsket av alle parter

• Krever mer samarbeid med fremtidige arbeidsgivere

• Gir mer relevant opplæring

• Gir potensielle arbeidsgivere rekrutteringsmuligheter

• Fører til muligheter for påvirkning av kurs- og 
utdanningstilbud, i hvert fall generelt, men noen 
ganger direkte gjennom undervisning og veiledning



Bedre kvalitet = bedre renomme

• Det fører til bedre søkere

• Fører til bedre muligheter for videre 
samarbeid med eksterne

• Fører forhåpentligvis til bedre muligheter for 
rekruttering også av fagfolk internt…

• Og større fokus på sikring av kvalitet internt, 
inkludert nøyere vurdering av studentens 
skikkethet



Til ettertanke

• Hvilken kunnskap har du/din bedrift om fagene som 
studenter utdannes innom i Trondheimsregionen?

• Finnes det fag som er relevante (utenom økonomer, 
ingeniører (og jurister)) for samfunn og næringsliv?

• Er det noen av disse fagene som gjensidig kunne tjene 
på samarbeid med dere?

• Ville studenter som ble utdannet innen disse 
fagområdene i samarbeid med næringslivet blitt enda 
bedre? (for eksempel hospitering/praksis etc)

• Ville dette bidra til rekruttering av bedre 
medarbeidere?


