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Høring om etablering av sentre for fremragende utdanning 

(SFU) 
 
 

 
Akademikerne viser til utsendte høring. Høringen har vært til behandling i 

Akademikernes medlemsforeninger. Vi har følgende kommentarer til høringen: 

Opprettelsen av slike sentre 

Akademikerne er i utgangspunktet positive til intensjonen bak opprettelsen av 
sentre for fremragende undervisning/utdanning. Vi mener derimot at det gjenstår 

et stykke arbeid før det er helt tydelig hvilke kriterier som skal ligge til grunn fro 
ordningen og hvilke effekter man forventer at disse sentrene skal få over tid. 

Ordningens betegnelse 

Akademikerne mener man burde beholdt tittelen Sentre for fremragende 

undervisning slik det opprinnelig var foreslått i Stjernøutvalgets innstilling. Vi 
mener den opprinnelige tittelen var tydeligere på sentrenes funksjon og ville bidra 

til å heve undervisningens status. Ved å bruke tittelen fremragende utdanning blir 
det for oss mindre tydelig. Utdanning er et mer omfattende begrep og vi tror det er 

en fare for at sentrene blir mindre fokusert rundt utviklingen av god undervisning 
dersom man bruker utdanningsbegrepet. 

 
 Fremragende utdanning forutsetter fremragende undervisning, og det er etter 

Akademikernes mening nettopp undervisningsfeltet som trenger spesiell 
oppmerksomhet. Det trengs klarere kriterier for hva som menes med 

forskningsbasert og fremragende undervisning på ulike fagområder. Dersom man 
vil styrke undervisningens status både ved sentrene og i sektoren, må det rettes 

fokus mot vitenskapelig ansatte som oppfyller lærerrollen og driver 
undervisningsarbeidet på en fremragende måte.   
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Antallet foreslåtte sentre 

Det foreslås å etablere 15-18 sentre. Dette er etter Akademikernes oppfatning 

trolig for høyt. Vi mener benevnelsen ”fremragende” skal henge høyt. Tittelen 
”senter for fremragende forskning” henger svært høyt, og vi mener det viktig at 
man etablerer SFU’ene som like betydningsfulle og høythengende. Dette oppnår 

man ikke ved å dele ut benevnelsen til for mange miljøer og institusjoner.  
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