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Nye fagevalueringer innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi i 

perioden 2022 – 2024  

- invitasjon til å delta 

Vi viser til vedlagte varsel om oppstart av nye evalueringer sendt til institusjonenes ledelse 9. november 

2021. 

Hovedmålet med fagevaluering av matematikk, naturvitenskap og teknologi 2022-2024 er å vurdere 

kvaliteten på norsk forskning, rammebetingelsene for matematisk-naturvitenskapelig og teknologisk 

forskning i Norge, og forskningens relevans for sentrale samfunnsområder. Evalueringen skal resultere i 

anbefalinger til institusjonene, Forskningsrådet og departementene.  

Forskningsrådet har benyttet resultatene fra tidligere evalueringer som grunnlag for forskningspolitiske 

råd til regjering og berørte departementer, og til å utvikle nye virkemidler som f.eks. Sentre for 

fremragende forskning (SFF) og Unge forskertalenter.   

Nye fagevalueringer  

Noen gjennomgående begrensninger i tidligere evalueringer har vært at den disiplinbaserte inndelingen 

ikke samsvarer med hvordan forskningen er organisert ved institusjonene, og at evalueringene har 

vurdert alle institusjoner med den samme målestokken uavhengig av deres sektortilhørighet, ressurser 

og strategiske mål. Basert på erfaringene med de to første rundene av fagevalueringer har 

Forskningsrådet gjort noen justeringer i modellen som vi vil bruke for tredje runde av fagevalueringer. 

Den nye evalueringsmåten gir muligheter for tilpasning av mandat og evalueringskriterier til 

institusjonenes egne strategier og formål.  

Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi vedtok i sitt møte 4. oktober 2021 å gjennomføre to 

fagevalueringer: 

• Evaluering av naturvitenskap (EVALNAT) (2022-2023) 

• Evaluering av matematikk, IKT og teknologi (EVALMIT) (2023-2024) 
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De nye fagevalueringene retter seg mot UH-sektoren og instituttsektoren. Forskningsrådet forventer at 

aktuelle forskningsmiljøer deltar i evalueringene, selv om beslutning om deltagelse gjøres ved den 

enkelte institusjon. Det forventes at deltakende institusjoner setter av tilstrekkelig med ressurser til å 

delta i evalueringsprosessen, og at institusjonen representeres med én person i hver evaluering. 

Forskningsrådet vil koordinere lokal og nasjonal planlegging for den enkelte evaluering gjennom felles 

dialogmøter og individuell oppfølging. 

Invitasjon til å delta og dato for informasjonsmøte 

Vi ber institusjonene om å melde inn sine administrative enheter (institutt, avdeling, senter) til de to 

aktuelle evalueringene EVALNAT eller EVALMIT ved å fylle ut vedlagte skjema (vedlegg). For 

universitetene har vi fylt inn institutter som er relevante for MNT-fag (med unntak av 

biovitenskap/livsvitenskap), men andre administrative enheter kan tilføyes. Vi gjør oppmerksom på at 

en administrativ enhet kun kan delta i en av de to evalueringene EVALNAT eller EVALMIT. I de tilfeller 

hvor det er forskningsgrupper i begge evalueringene, for eksempel Institutt for matematikk og fysikk, så 

kan enheten delta i begge evalueringene. 

Frist for å melde inn administrative enheter er torsdag 2. desember 2021.  

Vedlagte skjema fylles ut og sendes til: evalnat@forskningsradet.no 

I forkant av innmeldingsfristen 2. desember vil Forskningsrådet arrangere et digitalt informasjonsmøte 

som retter seg mot kontaktpersoner ved fakulteter/ledelse:  

tirsdag 23. november 2021, kl.  14:15 - 15:00.  

For påmelding: INFORMASJONSMØTE - NYE FAGEVALUERINGER (pameldingssystem.no) 

Videre prosess  

Forskningsrådet skal utarbeide en evalueringsprotokoll som beskriver roller, prosesser og 

ansvarsfordeling i evalueringsarbeidet. Protokollen legger rammer for utformingen av 

evalueringsmandater for hver enkelt institusjon ved å angi overordnede evalueringsdimensjoner og 

felles evalueringskriterier. 

Etter innmeldingsfristen 2.desember 2021 vil Forskningsrådet gå i dialog med de aktuelle miljøene på 

fakultetsnivå/instituttledelse om utformingen av mandatet og i utvelgelse av relevante evalueringsdata 

og indikatorer. Institusjonene vil også ha ansvaret for innsamling av data som skal danne grunnlag for å 

vurdere evalueringskriteriene.  

Videre vil vi be de administrative enhetene som ønsker å delta om selv å identifisere sine 

evalueringsenheter/forskergrupper, altså de enhetene som skal være gjenstand for evaluering av 

forskningens kvalitet og relevans og som vil bli vurdert av internasjonale ekspertpaneler. Disse enhetene 

må oppfylle noen minimumskrav til størrelse, organisering og strategiske mål, men kan være både 

mindre enn eller identisk med en organisatorisk enhet. Forskningsrådet vil deretter opprette et antall 

ekspertpaneler for hver evaluering med eksperter som til sammen har kompetanse til å vurdere 

evalueringsenheter/forskergrupper som meldes inn fra institusjonene. Forskningsrådet vil legge til rette 

for at panelstrukturen har tilstrekkelig faglig bredde til at all forskning ved hver enkelt 

administrativ/organisatorisk enhet kan evalueres i en og samme fagevaluering. Mer informasjon om 

dette vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.  
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Nettsider 

Forskningsrådet vil opprette en nettside på www.forskningsradet.no for hver evaluering hvor 

informasjon vil bli publisert fortløpende.  

 

Spørsmål 

Spørsmål som gjelder de to fagevalueringen(e) kan rettes til: 

Marianne Grønsleth, mobil 91 88 92 41  

Terje Strand, mobil 900 900 26 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges forskningsråd 

 

 

Petter Helgesen  

Avdelingsdirektør Marianne Grønsleth   

 Spesialrådgiver 

  

  

 

 

 

Vedlegg 

Innmeldingsskjema NYE FAGEVALUERINGER 2022, MNT-fag. 

Varsel om oppstart av nye evalueringer sendt til institusjonenes ledelse 09.11.21 

Adresseliste 
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