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Rapportgjennomgang – struktur 

Innledning 
- problemstillinger 

Bakgrunn 
- kunnskapsstatus 

Metode 
- organisering og gjennomføring 
- kvalitative intervjuer 
- survey 

Resultat og diskusjon 

Konklusjon 

Vedlegg



Prosjektmodell

Dokumentstudier
(del 1)

Intervjuer
(del 2)

Survey
(del 3)

Rapport

Styringsgruppe



Dokumentstudier 
- f.eks. tidsbruksundersøkelser 

Intervjuer 
- 26 ansatte (alle institutt er 
representert + 3 direktører) 
- utvelgelse basert på ulike kriterier
- gjennomført på Teams 
- 45-90 minutters varighet

Survey 
- svarprosent på 60 
- mange kvalitative svar 

Rollen til styringsgruppen 
- 4 møter i løpet av prosjektet

Metode 

Dokumentstudier
(del 1)

Intervjuer
(del 2)

Survey
(del 3)

Rapport

Styringsgruppe



Resultater og diskusjon – struktur 

Bakgrunnsvariabler

Presenterer funn i tråd med hovedkategoriene: 
- undervisning og veiledning 
- forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid 
- formidling og utadrettet virksomhet
- organisasjonsutvikling 

Underkategoriene:
- kjerneoppgaver
- administrative oppgaver osv. 

Survey først, kvalitative intervju sist 

Kvalitative data fra survey som vedlegg  



Hovedkategori – Undervisning 
og veiledning (kjerneoppgaver)



Kjerneoppgaver: Undervisning og 
veiledning  



Kjerneoppgaver: Eksamensarbeid



Kjerneoppgaver: Praksisarbeid  



Kjerneoppgaver: Endring i tidsbruk 
siste 3-5 år 



Hovedkategori – Forskning samt 
faglig og kunstnerisk 
utviklingsarbeid (kjerneoppgaver)



Kjerneoppgaver: Søknadsarbeid



Kjerneoppgaver: Forskningsarbeid



Kjerneoppgaver: Prosjektarbeid 



Kjerneoppgaver: PhD-veiledning 



Kjerneoppgaver: Formidling  



Kjerneoppgaver: Endring i tidsbruk 
siste 3-5 år   



Hovedkategori – Formidling og 
utadrettet virksomhet (kjerneoppgaver)



Kjerneoppgaver: Ekstern formidling  



Kjerneoppgaver: Endring i tidsbruk 
siste 3-5 år 



Hovedkategori – Organisasjonsutvikling 
(kjerneoppgaver)   



Kjerneoppgaver: Rekrutterings- og 
kommisjonsarbeid   



Kjerneoppgaver: Strategi



Kjerneoppgaver: Endring i tidsbruk 
siste 3-5 år 



Konklusjon

Konklusjonen er strukturert i tråd med problemstillingene, samt generelle 
erfaringer fra prosjektet

• Hvilke arbeidsoppgaver utfører de vitenskapelig ansatte ved UiA? 

• Finnes det variasjon i utførte arbeidsoppgaver blant vitenskapelig ansatte? 

• Erfaringer fra kartleggingen 



Hvilke arbeidsoppgaver utfører de 
vitenskapelig ansatte ved UiA?

Undervisning og veiledning er hovedkategorien hvor det er tydeligst økning i 
både antall oppgaver og tidsbruk

Oppgaver flest ansatte sier de utfører knyttet til de ulike hovedkategoriene er:

Undervisning og veiledning: Forberedelse og gjennomføring av undervisning 
(88 %); Lage eksamensoppgave (83%); Oppdatere pensumlitteratur (82%)

Forskning samt faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid: Litteratursøk (43 %); 
Artikkelskriving (40 %); Deltagelse på forskningsgruppemøter (42 %) 

Formidling og utadrettet virksomhet: Opprette reiseregning/utgiftsrefusjon 
(32%); Internasjonalt nettverksarbeid (28%); Bestilling av 
reise/lokaler/bevertning (27%)

Organisasjonsutvikling: Deltakelse på instituttmøter (33 %); Besvarelse av 
undersøkelser (31%); Medarbeidersamtale (31%)



Finnes det variasjon i utførte arbeidsoppgaver 
blant vitenskapelig ansatte?

Det er generelt sett mange av arbeidsoppgavene som utføres av de fleste 
vitenskapelig ansatte, og som er relativt jevnt utført av de ulike 
stillingskategoriene 
- eksempler på dette er standardoppgavene som knytter seg til forberedelse og 
gjennomføring av undervisning og eksamensarbeid 

Når vi først ser variasjon så deles gjerne stillingskategoriene inn i to. Vi ser for 
eksempel at stillingskategoriene førstelektor og universitetslektor utfører 
noenlunde samme type oppgaver. Det samme gjelder for stillingskategoriene 
professor og førsteamanuensis
- for eksempel utfører førstelektor/universitetslektor mer arbeid knyttet til 
praksis, mens professorer/førsteamanuenser utfører mer arbeid knyttet til 
veiledning av masterstudenter og PhD stipendiater 



Erfaringer fra kartleggingen

Kartleggingen viser at de vitenskapelige ansattes opplevelse av økt 
arbeidsbelastning de siste årene i hovedsak synes å være relatert til 
overordnede endringer i akademia, som igjen synes å ha generert nye 
arbeidsoppgaver for vitenskapelig ansatte 

Samlet sett ser vi 3 relasjonsendringer som de primære driverne for både 
en økt mengde arbeidsoppgaver, og økt tidsbruk, blant vitenskapelig 
ansatte 



Erfaringer fra kartleggingen

Endringer i relasjonen mellom studenter og vitenskapelig ansatte 

«Vi har gått fra å være et kunnskapsfellesskap til å bli et produkt som blir solgt. Det har blitt 
kommersialisering av kunnskap. Vi er et produkt med reklamasjonsrett og angreskjema» 

Endringer i relasjonen mellom vitenskapelig ansatte og administrasjon 

Samlet sett har mange en opplevelse av at støttefunksjonen til de administrativt ansatte i 
økende grad erfares som en kontrollfunksjon

Endringer i relasjonen mellom studenter og et overordnet universitetssystem 

Dette synes i liten grad å være gjenstand for refleksjon og debatt 

Samlet sett synes disse relasjonsendringene å være de primære driverne for økt tidsbruk 
blant de vitenskapelig ansatte de siste årene. Det som kjennetegner mange av oppgavene 
som løftes frem, er at de vanskelig kan gjennomføres av, og dermed overføres til, 
administrativt ansatte



Takk for oppmerksomheten 
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