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Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til 

forskningsresultater Kunnskapsdepartementet frist 1. november 

 

Utdanningsforbundet er svært positive til regjeringens mål om at resultater av norsk forskning 

skal være åpent tilgjengelige og at Norge skal være et foregangsland i dette arbeidet. Vi støtter 

regjeringens intensjon om at også andre former for forskningsresultater bør og kan bli åpent 

tilgjengelige, og publiserte artikler må sees som en del av en større helhet hvor målet er åpen 

vitenskap.  

 

Vi mener at rapporten er et godt utgangspunkt både for å nå egne nasjonale mål, og som ledd i 

EUs mål om full åpen tilgang innen 2020. Det er mange yrkesgrupper som vil ha stor nytte av 

bedre tilgang til forskningsresultater i sitt arbeide, og vi vil understreke betydningen av lærere 

som en viktig målgruppe med et stort behov for enklere, raskere og fri tilgang 

til forskningsresultater også etter endt utdanning. Det handler om koblingen mellom 

undervisning og forskning, og å styrke lærerprofesjon som skal legge et forskningsbasert 

kunnskapsgrunnlag til grunn for sin yrkesutøvelse. Slik det er i dag mister lærerstudenter 

tilgangen til forskningslitteratur når de forlater høgskole eller universitet.  

 

Utdanningssystemet vårt står ovenfor store endringer de kommende årene med omlegging av 

lærerutdanning på masternivå, bedre muligheter for flere lærere skal kunne ta offentlig phd. og 

ikke minst i oppfølgingen av Meld. St. 28 (2015-2016) Fag-Fordypning - Forståelse som vil 

kreve en større satsing på utdanningsforskning generelt. Bedre og enklere tilgang på forskning 

for lærere og andre yrkesgrupper er en sentral del av disse prosessene.  

  

Til forslag 2 om at forskere som velger tidsskrift uten åpen tilgang, skal gjøre artikkelen åpent 

tilgjengelig i et vitenarkiv (såkalt grønn Open Access). Tilgang bør gis maksimalt seks 

måneder etter publisering for STM-fagene (Science, Technology and Medicine) og tolv 

måneder for humaniora og samfunnsvitenskap i tråd med EU-kommisjonens anbefalinger, 

mener Utdanningsforbundet at det må være et mål at også forskningsresultater innen 

humaniora og samfunnsvitenskap skal være tilgjengelig etter maksimalt seks måneder. 
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Milena Adam Astrid Kristin Moen Sund 

Seksjonsleder Seniorrådgiver 
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