ModusA-modellen
Faglige standarder for en akademisk modus 2021
ModusA har som formål om å utvikle og fremme kunnskap om velferdspolitiske temaer og praksiser, i
hovedsak problemstillinger knyttet til rus-, sosial- og kriminalpolitikk. I dette dokumentet beskrives de
faglige standardene som prosjekter og tekster tilknyttet ModusA etterstreber og vil måles etter.

Politikk, vitenskap og offentligheten
ModusA er en plattform for innspill i det offentlige ordskiftet som legger til grunn at kritisk rasjonalitet,
saklighet og åpenhet bør være idealer i det offentlige ordskiftet, og vil ivareta disse idealene i ord og
gjerning:
•
•
•

I publikasjoner vil ModusA etterstrebe etablerte vitenskapelige idealer og saklighetslæren.
ModusA opererer i henhold til de forskningsetiske retningslinjer.
ModusA står for en konfronterende, men ivaretagende offentlighet.

Vitenskapen kan karakteriseres som alle systematiske forsøk på å ytre noe som er sant. To erkjennelser
som definerer det vitenskapelige ethos er:
•
•

at vitenskapen aldri kan oppnå endelige sannheter, og
at det er likegyldig hvem som ytrer seg.

Konkret betyr dette at:
•
•

ytringer tolkes i beste versjon og hensikt
formulering av uenighet har en egenverdi.

Om «kunnskapsregimer»
Kunnskapsregimer er et nøkkelbegrep for ModusA. Et kunnskapsregime forstås som et
institusjonalisert idemønster og handler om premisser for måter man tenker. To følger av dette er:
•
•

at fortolkning og de dertil hørende metodiske valg og innfallsvinkler får en særlig betydning, og
at ModusA må være seg dette bevisst i sin virksomhet
at det å undersøke og synliggjøre de uuttalte og underliggende premissene for både forskning
og politikkutforming er en viktig del av virksomheten.

Saklighet og kildekritikk
Etterrettelighet og gjennomsiktighet er sentrale intellektuelle og vitenskapelige verdier,
som også ModusA etterstreber. Kildekritikk er en grunnleggende metode i vitenskapene og et ideal for
det offentlige ordskiftet. I publikasjoner legger ModusA til grunn at:
•
•
•

påstander, i den grad det er mulig, skal belegges i kilder
kildenes troverdighet skal kommenteres
alternative kilder og perspektiver skal omtales.

