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Sterkt ønsket tema  
– vanlige problemstillinger 

• Om grenseoppgangen mellom 
vitenskapelig antologi vs. 
lærebok/fagbok 

• Om hvorvidt en antologi både 
kan inneholde bidrag som er 
vitenskapelig og 
populærvitenskapelige 

• Om hvorvidt en bok kan 
rapporteres dersom den har fått 
støtte fra lærebokutvalget 

• Adresseringen i bøker kan ofte 
være uklare 



Tvisteutvalget 

• Behandler innmeldte saker 
der institusjonene ikke 
kommer til enighet om 
hvordan en publikasjon 
skal registreres og 
rapporteres i CRIStin 



Ikke godkjent for NVI-rapportering 

"Vekt på forskning" nevner spesifikt lærebøker (bøker 
skrevet spesifikt for undervisningsformål), og bøker 
rettet mot allmennmarkedet, som kategorier som ikke 
skal telle som vitenskapelige.  

Ut fra den generelle definisjonen vil normalt heller ikke 
følgende publikasjonstyper gjelde: 

• Populærvitenskapelige bøker, debattbøker 

• Arbeidsrapporter og notater 

• Oppslagsverk, antologier/artikkelsamlinger, 
redigerte verk 

• Annen sakprosa/faglitteratur som ikke er basert på 
original forskning 

• Skjønnlitteratur 

Kun original litteratur skal telles - ikke nyutgivelser, og 
ikke oversettelser.  

 

Ikke 
millimeterpresisjon 



Sitat fra et saksframlegg i tvistesak 

«Alle forlag vil naturlig nok sikre salg av sine bøker, og vi har 
forståelse for at enkelte manuskripter som primært er rettet 
mot egne fagfeller i tillegg blir markedsført mot, og samtidig er 
godt egnet for, både forskningsbasert undervisning og 
praksisfeltet. 

Det vi imidlertid ser en tendens til, er at bøker som primært er 
skrevet for å være relevante som pensum innen høyere 
utdanning (bachelor- eller masteremner ved norske 
utdanningsinstitusjoner) kategoriseres som vitenskapelige 
publikasjoner i NVI-systemet. » 



Grenseoppganger 
Institusjonene må vurdere 

• Oppfylles definisjonen av 
vitenskapelig publisering? 

• Ny innsikt: Er innholdet 
forfatterens originale forskning 
eller formidles andres forskning 
på feltet? 

• Primærmålgruppen et 
akademisk fagfellesskap? 

• Bokens form, forord, 
baksidetekst, forfatters syn, 
forlagets syn 



Behov for skjønn 

• Det er forskjell på 
forskningsbasert 
arbeid og arbeid som 
oppfyller alle krav til 
rapportering 

• Anbefaler at 
institusjonene har 
lokale 
publiseringsutvalg som 
kan vurdere der dere 
er i tvil 



Uklar kreditering 

• Forfatter er ofte presentert i et forord eller med 
en forfatterbiografi 

• Kan ha skiftet arbeidssted siden arbeidet ble 
gjort – gir grunnlag for tvister 

• Den mest prestisjefylte stillingen som nevnes er 
kanskje ikke den som bør krediteres? 

• Kunne ønske at forfatterens faktiske kreditering 
av institusjon(er) tydelig går fram i tilknytning til 
det vitenskapelige arbeidet.  



Både faglig og vitenskapelig? 

• Antologier kan 
inneholde faglige 
kapitler, og annet som 
ikke kan rapporteres 

• Hver antologiartikkel 
som rapporteres må 
oppfylle instruksen 



Ny avgrensning fra i år: 

• Bøker som har mottatt 
støtte fra Universitets- 
og høgskolerådets 
lærebokutvalg skal 
normalt ikke 
rapporteres som 
vitenskapelige 
publikasjoner 

 



Ønskeliste med CRIStin-briller på 

• At institusjonene har lokale publiseringsutvalg 

• At det er tydeligere forfatterkreditering i bøker (FORLAG) 

• At det gode avgrensninger av kategorier i instruksen (NPU) 
• Karakteristiske kjennetegn på lærebøker/fagbøker og antologier 

• At det er en sammenheng mellom det som gis ut av 
vitenskapelige antologier og hvordan disse omtales 
(FORLAG) 

• At sjanger for utgivelsen velges i tråd med god 
forskningspraksis (FORFATTER/FORLAG) 

• Utrede NVI-logo* for norske bøker som oppfyller krav til 
rapportering? (NPU/FORLAG) 


