
at valgt rektor er styreleder. Det 
svekker styrets evne til å føre 
tilsyn med virksomheten, skal vi 
tro avisen. Tilsyn er en viktig 
oppgave for styret. Men detal-
jerte tildelingsbrev fra departe-
mentet, rapportering og 
etatsstyringsmøter gir staten 
som eier betydelig kontrolle-
rende kraft.

Mer utfordrende er det at med 

og ekstern styreleder. En slik 
modell kombinerer behovet for 
ledere med forankring og 
legitimitet i universitets-
samfunnet med samfunnets –  
og universitetets – behov for 
innsyn og kontroll.  
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rektor som styreleder mistes 
muligheten for den støtte og 
korreksjon en ekstern styreleder 
kan gi.

Dagens lovverk åpner for at 
valgt rektor kan komme utenfra; 
det er heller ingen ting til hinder 
for at styret kan fremme 
kandidater til valg. Vi ønsker å 
peke på en tredje styringsmodell 
for våre universitet: valgt rektor 

Den tredje vei
DN er i sin leder 1. juni kritisk til 
valgt ledelse ved universitet og 
høyskoler. Valgte og ansatte 
rektorer ved våre universiteter 
har alle omfattende ledererfa-
ring fra ulike nivåer og deler av 
offentlig sektor før de gikk inn i 
rollen. Lederutdannelse og 
-trening skorter det heller ikke 
på.

At valgte rektorer har 

større problem med å priori-
tere og fatte upopulære 
beslutninger enn tilsatte, er 
det ikke lett å finne belegg for. 
Ledelse handler likevel ikke 
bare om å fatte vedtak, men 
også om gjennomføringsevne. 
Legitimitet i organisasjonen er 
da viktig, og valgprosessen 
bidrar til den.

DN trekker frem det uheldige i 

tungt. Deler av dette kan 
riktignok ivaretas med systema-
tisk bruk av deltidsstillinger, 
gjesteforelesninger og lignende 
fra nærings- og samfunnsliv.

Problemet for høgskolene er 
at det ikke finnes en god nok 
karrierevei for fagpersoner som 
vil gjøre karriere basert på 
utviklingsarbeid og yrkeserfa-
ring. Karriereveien på fors-
kningssiden er førsteamanuen-
sis og dernest professor, og 
tilsvarende førstelektor og 
dosent på utdanningssiden. 
Tradisjonelt vektlegges publika-
sjoner i internasjonale tidsskrift i 
begge løpene (selv om det for 
førstelektor i større grad er mulig 
for høgskolene å legge vekt på 
utviklingsarbeid og yrkesfaring).

Mange gode kandidater som 
har utøvd et yrke i mange år og 
er for seniorer å regne, vil 
sjelden tilfredsstille kravene om 
«pedagogisk utviklingsarbeid og 
annen pedagogisk virksomhet 
av høy kvalitet». Det er det som 
kreves for en dosent, ifølge 
forskriften om ansettelse og 
opprykk i undervisnings- og 
forskerstillinger.

Denne forskriften skal nå 
justeres noe, og vi mener det da 
også er en god anledning til å 
etablere muligheter og en 
karrierevei for høyt kompetente 
yrkesutøvere som gjør det 
attraktivt å ta arbeid innen 
høyere profesjonsutdanning. 
Stikkord i denne sammenhen-
gen kan være anerkjennelse av 
praksis og tilrettelagte utvi-
klingsløp som gir den tilleggs-
kompetansen som behøves.

Det finnes flere gode kandida-
ter som av ulike årsaker er 
interessert i slikt arbeid, men 
som opplever at deres erfaring 
ikke blir verdsatt, også i lønns-
sammenheng.
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forskningserfaring, altså at de får 
både forsknings- og erfarings-
basert undervisning, mener vi. 
Det gjelder spesielt for profe-
sjonsutdanninger på bachelor-
nivå.

Universitets- og høgskole-
loven som sier at: «Universiteter 
og høyskoler skal tilby høyere 
utdanning som er basert på det 
fremste innen forskning, faglig 
og kunstnerisk utviklingsarbeid 
og erfaringskunnskap». Proble-
met er altså ikke loven, men at 
det i dagens høgskolepraksis 
fokuseres så sterkt på å ansette 
fagfolk med forskerkompetanse 
heller enn utviklingskompetanse 
eller yrkeserfaring. Stimulanser 
knyttet til eksempelvis master-
programmer forsterker dette.

Vi mener at innsikt og 
erfaring fra for eksempel 
ingeniøryrket motiverer 
ingeniørstudentene og viser 
dem hensikten med å arbeide 
med stoff som ellers kan virke 

Høyskolene trenger praktikere
Høgskolene ansetter forskere heller enn fagfolk med yrkeserfaring. Men  
praksis og erfaring er viktig for studentene.

F
orskningsbasert 
undervisning er 
viktig, men nå må 
norsk utdanning ta 
grep for å aner-
kjenne betydnin-

gen av yrkeserfaring i profe-
sjonsutdanningene våre – høg-
skolene som utdanner 
kandidater til yrker som lærer, 
ingeniør, sykepleier og en 
rekke andre profesjoner.

Hva med å gjøre som flere 
andre land og opprette 
stillingskategorier som 
«professor of practice» eller 
lignende og på den måte lage 
karriereveier for høyt kompe-
tente yrkesutøvere innen 
høyere utdanning?

Vi forslår at en slik stillings-
kategori utredes.

Også profesjonshøgskolene 
skal tilby forskningsbasert 
utdanning. Det ble et krav i Lov 
om universitet- og høgskoler 
fra 1995. Andelen fagansatte 
med forskerkompetanse 
(doktorgrad eller tilsvarende) 
på høgskolene har følgelig økt 
betydelig de siste 20 årene og 
nærmer seg nå 50 prosent 
innen ingeniørfag på høgsko-
lene. Denne utviklingen har 
uten tvil vært svært viktig i en 
tid der kunnskapsfronten 
flyttes stadig raskere.

Men utviklingen gir oss 
også to viktige dilemma. Det 
første er at det er en grense for 
hvor mye tid hver av de 
fagansatte på høgskolene kan 
få til forskning og utviklings-
arbeid (FoU) uten at det vil gå 

på bekostning av kvaliteten i 
undervisningen. Det er nok 
rom for bedre forvaltning av 
ressursene, slik Stortingsmel-
ding 18 2014–15 drøfter. Likevel 
har de gamle universitetene så 
mye bedre basisfinansiering 
enn høgskolene at høgskolene 
ikke har mulighet til å gi de 
samme betingelser som 
universitetene for blant annet 
FoU-tid.

Det andre dilemmaet er vårt 
hovedanliggende: Selv i en tid 
med et stort og velkomment 
mangfold i undervisningsmeto-
der og -former, er det ikke tvil 
om at lærerstaben fortsatt spiller 
en stor og viktig rolle. Det er 
ukontroversielt å hevde at 
undervisningen preges like mye 
av lærerens bakgrunn og erfaring 
som av vedkommendes kunn-
skap om selve faget.

Dermed blir det viktig at 
studentene møter lærere som 
har yrkeserfaring såvel som 

Innsikt og erfaring 
fra ingeniøryrket 
motiverer ingeniør-
studentene og 
viser dem 
hensikten med 
stoff som ellers kan 
virke tungt

Hva med å gjøre som flere andre land og opprette stillingskategorier som «professor of practice» eller 
lignende og på den måte lage karriereveier for høyt kompetente yrkesutøvere innen høyere utdanning? 
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