
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterier, holdepunkter og gråsoner  

i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler 
som forskere kan være forfattere av 

 

 

Gunnar Sivertsen 



Oversikt 

 

1. Kriterier 

2. Holdepunkter 

3. Gråsoner 

4. Konklusjoner 
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Definisjonen på vitenskapelig publikasjon 
Vekt på forskning, 2004, s. 24-26 

Publikasjonen må: 

1. presentere ny innsikt 

2. være i en form som gjør resultatene 
etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning 

3. være i et språk og ha en distribusjon som gjør 
den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha 
interesse av den 

4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, 
bokutgiver, nettsted) med rutiner for 
fagfellevurdering*) 

 

 *) Lokale kanaler inkluderes ikke (2/3 eller mer av 
forfatterne er fra samme institusjon) 



Definisjonen på vitenskapelig publikasjon 
Vekt på forskning, 2004, s. 24-26 

Publikasjonen må: 

1. presentere ny innsikt 

2. være i en form som gjør resultatene 
etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning 

3. være i et språk og ha en distribusjon som gjør 
den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha 
interesse av den 

4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, 
bokutgiver, nettsted) med rutiner for 
fagfellevurdering*) 

 

 *) Lokale kanaler inkluderes ikke (2/3 eller mer av 
forfatterne er fra samme institusjon) 

Publiserings-
kanalen 

Den enkelte 
publikasjons 
innhold og 
utforming 



Både kanalen og publikasjonen må være vitenskapelige 
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Publikasjon 

Fagbokforlaget 
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Definisjonen på vitenskapelig publikasjon 
Vekt på forskning, 2004, s. 24-26 

Publikasjonen må: 

1. presentere ny innsikt 

2. være i en form som gjør resultatene 
etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning 

3. være i et språk og ha en distribusjon som gjør 
den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha 
interesse av den 

4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, 
bokutgiver, nettsted) med rutiner for 
fagfellevurdering*) 

 

 *) Lokale kanaler inkluderes ikke (2/3 eller mer av 
forfatterne er fra samme institusjon) 

Ivaretas av 
kanalregisteret 

Den enkelte 
institusjons 
ansvar 



 

 Publikasjonens innhold og utforming er 
vitenskapelig 

Den enkelte 
institusjons 
ansvar 

Hovedkriterium ved rapportering 



 

 Publikasjonens innhold og utforming er 
vitenskapelig: 

 Baksidetekst 

 Undertittel 

 Forord 

 Forfatterens oppfatning 

 Forlagets oppfatning 

Den enkelte 
institusjons 
ansvar 

Ytre kjennetegn? 



 

 Publikasjonens innhold og utforming er 
vitenskapelig: 

 i henhold til forskersamfunnets krav til god forskning i 
vedkommende fag 

Den enkelte 
institusjons 
ansvar 

Indre kjennetegn 

Faglig ledelse 
ved 
institusjonen 



Oversikt 

 

1. Kriterier 

2. Holdepunkter 

3. Gråsoner 

4. Konklusjoner 

 

 



Holdepunkter I 

 Gir ny innsikt til vitenskapen, ikke 
bare for nye lesere 

 Følger krav til utforming som man 
også ser i: 

 Gode doktoravhandlinger i 
bokfagene 

 Artikler i de viktigste 
internasjonale tidsskriftene i 
tidsskriftsfagene 

 

 

 

 

 Presenterer etablert kunnskap for 
nye lesere 

 Følger krav til utforming som man 
også ser i: 

 Gode og mye brukte 
lærebøker 

 Bøker for allmennmarkedet 
som blir anmeldt i mediene 

 

 

 

 



Holdepunkter II 

 Presenterer resultater fra 
forfatternes egen forskning 

 Henviser til spesifikke 
forskningsprosjekter og hvordan 
de ble utført 

 Fullfører disse forsknings- 
prosjektene som publikasjon 

 

 

 

 

 Presenterer resultater av mange 
andres forskning 

 Henviser til læringsmål eller 
allmenn kunnskapsinteresse 

 Er ikke nødvendig for fullføringen 
av et bestemt forskningsprosjekt 

 

 

 

 



Holdepunkter III 

 Nesten alltid initiert av forskere 

 Forskningskvalitet i sentrum: 

 Fagfellevurdering 

 Forskersamfunnet har 
kompetansen 

 Utvikles på grunnlag av 
forskningsresultater 

 

 

 

 

 Oftest initiert av forlagene 

 Formidlingskvalitet i sentrum: 

 Konsulentuttalelse 

 Forlaget har kompetansen 

 Utvikles i samspill mellom 
forlag og forfatter 

 

 

 

 



Oversikt 

 

1. Kriterier 

2. Holdepunkter 

3. Gråsoner 

4. Konklusjoner 

 

 



Gråsoner 

 

 Forskningslitteratur på pensum 

 Forskning med bred kultur- og samfunnsinteresse 

 Antologier med både forskningsbidrag og formidlingsbidrag 

 Vitenskapelig basert revisjon av standardverk 

 

 



 

 Publikasjonens innhold og utforming er 
vitenskapelig: 

 i henhold til forskersamfunnets krav til god forskning i 
vedkommende fag 

Den enkelte 
institusjons 
ansvar 

Svaret på gråsoner 

Faglig ledelse 
ved 
institusjonen 
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1. Kriterier 

2. Holdepunkter 

3. Gråsoner 

4. Konklusjoner 

 

 



Konklusjoner 

 

 Det er institusjonens ansvar å sikre at de rapporterte 
publikasjonene er vitenskapelige i innhold og form 

 Her ligger institusjonens ansvar for datakvalitet ved 
rapporteringen. 

 Vitenskapelig publisering er en integrert del av forskningen: 

 «Institusjonene har et ansvar for å sikre at undervisning, 
forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid holder et 
høyt faglig nivå, og utøves i overensstemmelse med anerkjente 
vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper.» 
(U&H-loven §1-5 om Faglig frihet og ansvar) 

 Tverrinstitusjonelle og internasjonale normer for god forskning 
og publisering finnes i alle forskningsfag 

 Den faglige ledelsen ved institusjonen bør sikre at 
rapporteringen er i samsvar med normer for god forskning og 
publisering 

 

 


