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Akademikernes kunnskapspolitiske policydokument 
 

Norges viktigste ressurs er vår humankapital. Kunnskapspolitikken må aktivt legge til rette 
for å utvikle denne som grunnlag for nasjonal velferd og verdiskapning. Hele utdannings-
løpet, fra barnehage til universitet, må ses i sammenheng for å maksimalisere 
læringsutbytte, redusere frafall og utligne sosial reproduksjon.  
Norge skal være en ledende kunnskapsnasjon. En god struktur på utdanningsløpet er 
sentralt og høy kvalitet på utdanningsinstitusjonene er det viktigste virkemiddelet.  
Akademikerne mener: 
 

Barnehage og skole 

 Barnehage og skole spiller en avgjørende rolle i arbeidet med å motvirke sosial 
reproduksjon. 
 

 Den offentlige skolen skal sikre lik tilgang til en god grunnutdanning. Privatskoler 
og bransjebasert opplæring kan være et supplement. Skolens fokus må være 
basisfagene (norsk, engelsk og matematikk).  
 

 Skoleledelse, skolens faglige og pedagogiske plattform og kvaliteten i 
undervisningen  er avgjørende for elevenes læringsutbytte. Dette må prege 
ressursbruken og prioriteringene fremover. 

 En god skole forutsetter gode lærere. Universitetsutdannede lærere skal være 
hovedregelen i studiespesialiserende fag, og vanlig på ungdomstrinnet.  
 

 Lærerutdanningen skal være en solid forskningsbasert utdanning med fokus på 
basisfagene. Lærerne skal ha minst 60 studiepoeng i fagene de underviser i.  
 

 Alle lærere må ha rett og plikt til faglig videreutvikling.  
 

Høyere utdanning og forskning 
 

 Norge må utvikle universiteter og fagmiljøer i verdensklasse. Dette krever at 
institusjonene prioriterer og spisser sin faglige profil.  

 Vi trenger en tydeligere arbeidsdeling i høyere utdanning. Universitetene må få et 
hovedansvar for den klassiske grunnforskningen og høyskolene må få et tydeligere 
ansvar for å levere kandidater og FoU til sitt lokale og regionale næringsliv.  

 Finansiering av institusjonene må styrkes og knyttes opp mot forpliktende avtaler 
med myndighetene, basert på en nasjonal plan for kunnskapspolitikk.  

 God undervisnings- og forskningskvalitet er avhengig av et kraftig bygg- og 
utstyrsløft. 

 Studiefinansieringen må styrkes og utgjøre 1,5G og studier skal gi pensjonspoeng. 

 Norge skal innen 2030 nå OECD-målet for forskning på 3 % av BNP. 
Langtidsplanen for forskning må adressere hvordan målet skal nås.  

 Næringsrettet forskning må ta utgangspunkt i områder vi er sterke i. Norge skal 
delta aktivt i Horizon 2020, og øke sin andel av europeiske forskningsprosjekter.  

 Forskning og undervisning skal være en attraktiv karrierevei. Dette må gjenspeiles i 
lønns- og arbeidsvilkår.  



 

Side 2 av 4 

Kunnskapspolitisk policydokument Side 2, til internt bruk 
 
 

Barnehage og skole: 

 Barnehage og skole spiller en avgjørende rolle i arbeidet med å motvirke sosial 
reproduksjon. 
 
Akademikerne mener at det er viktig å synliggjøre barnehagens rolle som 
utjevningsarena i utdanningssammenheng. Grunnlaget for god læring legges 
allerede i barnehagen. Av den grunn er det viktig å se hele utdanningsløpet i 
sammenheng – fra barnehage til universitet. Alle skal ha et tilbud om 
barnehageplass.  
 

 Den offentlige skolen skal sikre lik tilgang til en god grunnutdanning. Privatskoler 
og bransjebasert opplæring kan være et supplement. Skolens fokus må være 
basisfagene (norsk, engelsk og matematikk).  
 
Akademikerne har et mål om at Norge skal være blant Europas fem ledende 
nasjoner på grunnopplæring, målt av relevante tester. Basisfagene er den viktigste 
forutseningen for videre læring.   
Akademikerne mener at den offentlige skolen skal sikre alle, uavhengig av sosial 
bakgrunn, lik tilgang til en god grunnutdanning. Den sosiale reprodukjonen i 
norsk utdanning er betydelig. Skolen må ta sin rolle som utjevningsarena i 
utdanningssammenheng alvorlig ved å tilby tilpasset undervisning til alle elever. 
Privatskoler og bransjebasert opplæring er et supplement og korrektiv til den 
offentlige skolen. 
 

 Skoleledelse, skolens faglige og pedagogiske plattform og kvaliteten i 
undervisningen  er avgjørende for elevens læringsutbytte. Dette må prege 
ressursbruken og prioriteringene fremover. 
 
Akademikernes overordnede mål er et verdiskapende og inkluderende 
kunnskapssamfunn. Dette forutsetter en skole av høy kvalitet. Rekrutteringen og 
lønnssystemet må gjøre det mulig å beholde de beste lærerne i klasserommet. 
Lærerenes og lektorenes kompetanse må oppdateres og vedlikeholdes gjennom 
systematisk etterutdanning. Faglig etterutdanning bør inngå som en del av 
undervisningspersonalets faste arbeidsoppgaver. Det må også legges til rette for 
gjensidig sektormobilitet mellom skolen, næringslivet og forskningssektoren. 
Skolen skal kunne rekruttere fra andre sektorer og må tilrettelegge for alternative 
karriereveier for undervisningspersonalet. Det må legges til rette for samarbeid 
med universiteter, høyskoler og næringsliv, blant annet om lektor II stillinger.  
 

 En god skole forutsetter gode lærere. Universitetsutdannede lærere skal være 
hovedregelen i studiespesialiserende fag, og vanlig på ungdomstrinnet.  
 

 Lærerutdanningen skal skal være en solid forskningsbasert utdanning med fokus på 
basisfagene. Lærerne skal ha minst 60 studiepoeng i fagene de underviser i.  
 
 

 Alle lærere må ha rett og plikt til faglig videreutvikling.  
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Akademikerne mener at lærernes utdanningsnivå og forutsetninger for faglig 
videreutvikling er avgjørende for kvaliteten i skolen. Lærerutdanningen skal være 
forankret i et forskningsaktivt miljø slik at utdanningen baseres på relevant 
forskning. Akademikerne mener det skal stilles krav til formalkompetanse i 
undervisningsfaget.  

 
Høyere utdanning og forskning: 

 Norge må utvikle universiteter og fagmiljøer i verdensklasse. Dette krever at 
institusjonene prioriterer og spisser sin faglige profil.  

 

 Vi trenger en tydeligere arbeidsdeling i høyere utdanning. Universitetene må få et 
hovedansvar for den klassiske grunnforskningen og høyskolene må få et tydeligere 
ansvar for å levere kandidater og FoU til sitt lokale og regionale næringsliv.  
 

 Finansiering av institusjonene må styrkes og knyttes opp mot forpliktende avtaler 
med myndighetene, basert på en nasjonal plan for kunnskapspolitikk.  

 

Akademikerne har et mål om at 3 norske utdanningsinstitusjoner skal rangeres 
blant verdens 100 beste eller 1 blant de 50 beste. Skal målet nås må 
arbeidsdelingen mellom høyere utdanningsinstitusjoner gjennomgås. 
Institusjonenes satsning må baseres på institusjonenes styrker og muligheter. 
Ressursene må fordeles strategisk og knyttes opp mot en nasjonal plan for 
kunnskapspolitikk. Akademikerne mener det er avgjørende at institusjonene har 
forutsigbare bevilgninger og at gode prestasjoner belønnes. Instituttsektorens 
rammebetingelser må sikres. Akademikerne mener at forskningsrådets og 
NOKUTs senterordninger må styrkes. Det er avgjørende at Norge peker ut 
strategiske satsningsområder for å styrke eksisterende kompetansemiljøer og 
bygger opp om områder der Norge har naturlige forutsetninger for å være sterk. 

 

 God undervisnings- og forskningskvalitet er avhengig av et kraftig bygg- og 
utstyrsløft. 
 
Akademikernes mål om topprangerte utdanningsinstitusjoner avhenger av at de 
vitenskapelig ansatte, studenter og administrasjon har infrastruktur som gir 
muligheter og ikke begrensninger. Sektoren trenger et langsiktig bygg- og 
utstyrsløft, bundet opp i en langtidsplan. 
 

 Studiefinansieringen må styrkes og utgjøre 1,5G og studier skal gi pensjonspoeng. 

 
Akademikerne mener at  en god offentlig studiefinansieringsordning er et godt 
sosialt tiltak som sikrer alle personer lik rett til utdanning uavhengig av 
økonomisk situasjon. Kostnadsnormen må reguleres årlig i forhold til lønns- og 
prisvekst i samfunnet for øvrig. Dette gjøres ved å knytte studiefinansieringen opp 
mot folketrygdens grunnbeløp (G). Akademikere  som prioriterer en lang 
utdanning kommer sent ut i arbeidslivet. Den kompetansen de tilfører samfunnet 
bør belønnes med pensjonspoeng. 
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 Norge skal innen 2030 nå OECD-målet for forskning på 3 % av BNP. 
Langtidsplanen for forskning må adressere hvordan målet skal nås.  

 

Akademikerne mener Norge aldri kan bli billigst, men vi kan bli best. Norsk 
næringsliv er avhengig av å utvikle seg, drive innovasjon og tilpasse seg skiftende 
omstendigheter. Likevel er bedriftenes FoU-satsning høyst variabel, og langt bak 
ledende bedrifter i europeisk målestokk. Akademikerne mener derfor at det 
offentlige gjennom incentivordninger og økonomisk støtte, må oppfordre 
bedriftene til å nå det samlede målet om en forskningsinnsats i næringslivet på to 
prosent av Norges BNP. Brukerstyrt innovasjonsarena, 
gaveforsterkningsordningen og skattefunn er ordninger som må videreføres og 
styrkes. 

 

 Næringsrettet forskning må ta utgangspunkt i områder vi er sterke i. Norge skal 
delta aktivt i Horizon 2020, og øke sin andel av europeiske forskningsprosjekter. 

 

Akademikerne mener at norske fagmiljøer skal hevde seg internasjonalt og at EUs 
rammeprogram for forskning, Horizon 2020 er en sentral forskningsarena. Norge 
er avhengig av at flere forskningsprosjekter med norsk deltakelse får støtte. Det 
krever en langsiktig strategisk satsning for å heve kvaliteten, og gjøre norsk 
forskning konkurransedyktig 
 

 Forskning og undervisning skal være en attraktiv karrierevei. Dette må gjenspeiles i 
lønns- og arbeidsvilkår.  
 
Akademikerne mener ambisjonen om verdensledende institusjoner og fagmiljøer 
er avhengig av at de vitenskapelig ansattes arbeidsvilkår styrkes. Bedre 
forskningsledelse, bedre lønn og bedre tilrettelegging av arbeidssituasjonen samt 
gode og robuste fagmiljøer er nødvendig for å gjøre forskning og undervisning til 
en attraktiv karrierevei og bedre rekrutteringen.  


