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Nye 
naturlover

På 20 år har norsk klimaforsking gått  
frå å handle om naturvitskap  

til å handle om alt. Til dømes juss.
Side 16–21



LEDER

 Lunsjpraten
No skal ein snakke om undervising i lunsjen.

Undervising har gått frå å vere eit 
personleg traume som kvar og ein 
av oss kjenner at vi ikkje får til – til 
noko vi snakkar om og vert betre til 

i fellesskap. Dette skal fyrsteamanuensis Chris-
tian Jørgensen ha sagt i takketalen då han nyleg 
fekk Læringsmiljøprisen frå Universitet i Ber-
gen. Jørgensen er tilsett ved eininga bioCEED 
under Institutt for biologi, UiB, som i 2013 vart 
eit Senter for framifrå utdanning. Dette fagmi-
ljøet har arbeidd fram ein kultur der dei tilsette 
diskuterer undervising seg imellom – til og med 
i lunsjpausane. Alt ifølgje kunnskapsminister 
Torbjørn Røe Isaksen, som lét dømet illustrere 
eitt av punkta som kan forbetre høgare utdan-
ning: Universiteta og høgskulane må «skape ein 
kvalitetskultur». Les meir om dette på side 11.

Arenaen var Kunnskapsdepartementets 
kontaktkonferanse i Oslo 11. januar. Konferan-
sen er ein årleg møtestad for departementet og 
leiarane ved universitet og høgskular. I år var 
emnet kvalitet i høgare utdanning. Regjeringa 
vil leggje fram ei stortingsmelding om emnet i 
2017. Røe Isaksen nemnde sjølv samanhengen 
meldinga går inn i: ei strukturreform (eller sa-
manslåingsbylgje) som snart er tilbakelagd, og 
innføringa av ein langtidsplan for forsking og 
høgare utdanning. Båe desse politiske tiltaka er 
tenkt å vere eit fundament å byggje kvalitet på. 
Og no står utdanninga for tur.

Det er på høg tid. Kvalitetsreforma vart inn-
ført i 2003 med nytt gradssystem, mindre mo-
dular, nye arbeidsformer, fleire innleveringar 
undervegs og intensjonar om tettare oppfølging 
av studentane. Reforma har vorte ettertrykkeleg 
gjennomgått seinare. I 2007 vart den fyrste 
store evalueringsrunden avslutta. Blant kon-
klusjonane var at produksjonen av studiepo-
eng hadde auka klart etter innføringa. Ein fann 
samtidig at læringsmiljøet ikkje hadde vorte 
noko tettare enn før: «Studentene er gjennom-
gående mindre til stede på undervisningsstedet, 
andel studenter som kjenner sine lærere godt 
er redusert, og heller ikke det uformelle mil-
jøet studentene imellom synes å være styrket.» 
(Sluttrapporten frå Forskingsrådet). I fjor kom 
Riksrevisjonen med ein rapport som slo fast 
at problemet med fråfall frå studia er om lag 
som før innføringa av reforma. 42 prosent av 
dei som starta på ei høgare utdanning i 2002 
hadde ikkje fullført ei grad ti år seinare. Då har 
eg nemnt «lause» læringsmiljø og for dårleg 
gjennomføring som to problemområde. Eitt 
tredje, som styresmaktene plar nemne, er at 

studentane bruker for lite tid på studiane.
Kva tiltak kan ein setje inn? På den struk-

turelle sida, kan ein til dømes, slik styresmak-
tene alt har gjort, opprette sentra for framifrå 
undervising. Så langt har vi fire slike sentra, 
som det nemnde biologimiljøet i Bergen, og 
no lyser Nokut ut opp til seks nye. Eit breiare 
verkemiddel kunne ha vore å freiste med gul-
røter og meritering for god undervising. I så 
måte er undervisinga utkonkurrert av forskinga, 
med publiseringar som gjeld og kantar som 
tel. I dag har vi ikkje noko nasjonalt krav om 
pedagogisk utdanning for å verte tilsett som 
forskar/undervisar i høgare utdanning. Det er 
opp til institusjonane å leggje vekt på dette, og 
det gjer dei truleg i liten grad.

Tilbake til Røe Isaksen. I talen la han vekt 
på at det òg må kulturendringar til – «det er eit 
kollektivt ansvar å heve undervisingskvaliteten». 
Eg tykkjer han jamt over er ein god talar, men 
han kunne ha spart seg at «kultur et strategi til 
frukost». Dette forterpa sitatet kan tyde noko 
slikt som at det nyttar ikkje kva tiltak ein kjem 
med så lenge folk er lulla inn i sin gamle kultur. 
Eg trur eg har høyrt Petter Stordalen seie det 
på Skavlan. Røe Isaksen appellerte på eit vis til 
samvitet og innsatsviljen til dei fagleg tilsette for 
å få dei til å inkludere studentane meir sosialt 
og fagleg. Underforstått: No finst det ikkje ein 
allmenn kultur for dette, men nokre heiderlege 
unntak, som Røe Isaksen gav god plass målt 
i både tid og symbolverdi. For at han skal få 
oppfylt draumen sin om at fleire lunsjsamtalar 
skal dreie seg om undervisingskvalitet, trur eg 
ikkje ein kjem utanom å leggje forholda betre 
til rette. Er det ikkje nettopp dét dei har gjort 
ved sentra for framifrå utdanning?

Departementet ber om innspel til stortings-
meldinga, så no kan de tenkje dykk om. Og 
etter all denne frukost- og lunsjpraten, vil eg 
seie: God middag!

Undervisinga er utkonkurrert 
av forskinga, med publiseringar 

som gjeld og kantar som tel.

Korleis kan studentane verte betre rusta for eksamen og livet etterpå?
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Med kvinnekropp i felt
Kvinner som dekker krig og konflikt forteller 
andre historier enn menn. Kvinnelige korre-
spondenter er også mer sårbare, mener pro-
fessor Kristin Skare Orgeret.

Teknologi og musikk
Det var under et kurs i rytmeforskning musiker 
og førsteamanuensis Tone Åse skjønte det: 
sammenhengen mellom rytme og matematikk. 

Klima overalt
Klimaforskningen har spredd seg fra naturvi-
tenskap til samfunnsvitenskap, psykologi og 
humaniora. Og hva har klima med juss å gjøre?

4: De siste alene-høgskolene
På Vestlandet kan tre høgskoler bli til én, mens andre drømmer om å gå sammen  
i en øst-vest-allianse. Og noen få vil helst stå alene.

7: Misbruk av midlertidighet
Kortvarige, eksterne prosjektmidler får skylden. Men mange forskere kan være like lenge 
midlertidig ansatt på interne midler.

8: Forskere på lik linje?
Flere institusjoner har fusjonert med Folkehelseinstituttet. Tillitsvalgt ved 
Kunnskapssenteret advarer mot a-lag og b-lag av forskere.

11: – Studentene må jobbe mer
Torbjørn Røe Isaksen vil kreve mer av både studenter og ansatte. Studentene må også 
inkluderes i det akademiske fellesskapet, mener statsråden.

12: – Praksis blir skadelidende 
Høgskoler som vil bli universitet, mister sin egenart, mener førstelektor ved Høyskolen 
Kristiania. Rektor ved HiOA avviser problemstillingen.
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fusjon

DEI SISTE UFUSJONERTE
Nokre vurderer fusjon, andre ønskjer seg allianse. Og presset frå departementet aukar.

– Rapporten frå NIFU slår fast at ein ikkje opp-
når betre kvalitet berre ved å slå høgskulane i 
hop. Med tanke på kvalitetskrava er det arbeidet 
etter fusjonen som avgjer kva vinst ein har 
samanlikna med å stå aleine, seier Rasmus 
Stokke, rektor ved Høgskulen i Sogn og Fjor-
dane (HiSF). Han viser til ein ny rapport frå 
NIFU, som i fjor haust fekk i oppdrag å vurdere 
fordelar og ulemper ved ein fusjon mellom 
HiSF, Høgskulen i Bergen (HiB) og Høgskolen 
Stord/Haugesund (HSH).

I NIFU-rapporten, som er betalt av Kunn-
skapsdepartementet (KD), blir høgskulane 
vurderte opp mot dei tolv kvalitetskrava i struk-
turmeldinga, Meld. St. 18 (2014–2015).

– Dei tre høgskulane er per i dag relativt like 
når det gjeld å oppfylle desse kvalitetskrava, 
seier Stokke.

Han meiner NIFU har laga ein nøktern og 
realistisk rapport, som kjem med argument i 
begge retningar.

– NIFU har likevel vurdert fordelane med 

fusjon som større enn ulempene?
– Ja, og det går mest på at ein som ein samla 

høgskule lettare kan få fram nye mastergrads- 
og doktorgradsstudium, der kan det vere ein 
vinst å hente.

MANGELFULL RAPPORT
Gunnar Yttri ved HiSF seier rapporten har to 
hovudargument for fusjon: Det er politisk vilje i 
KD til større og sterkare institusjonar, og større 
høgskular kan lettare tilby femårig lærarutdan-
ning. Yttri, som er stipendiat og tidlegare dekan 
ved Avdeling for samfunnsfag ved HiSF, meiner 
rapporten har viktige manglar.

– Ein har ikkje sett på viktige skilnader mel-
lom dei tre høgskulane. Høgskulen i det minst 
urbaniserte fylket i Noreg skal slå seg saman 
med høgskulen i Noregs nest største by. Dette 
er ikkje problematisert, jamvel om det ligg føre 
ny forsking på feltet. Det får konsekvensar for 
korleis ein skal drive rekruttering av studentar, 
og for kva rolle høgskulen skal ha for arbeids- 
og næringslivet i regionen. I dag rekrutterer 
HiSF studentar frå heile landet, og vi er heilt 
avhengige av å marknadsføre Førde og Sogndal 
som synlege og attraktive studiestader. Om 
ikkje slike ting betyr noko for ein fusjon, då 
kan ein lure, seier Yttri.

STERKARE PRESS
HiSF har eit styrevedtak om at høgskulen aller 
helst vil halde fram som høgskule aleine. Stokke 
vart rektor ved HiSF 1. august 2015, og høgsku-
len har også ny styreleiar. Er dei to kanskje meir 
opne for fusjon?

– Vi er framleis restriktive, men det nye 
er at høgskulen i haust gjekk inn som part i 
fusjonsutgreiinga. I tillegg har vi hatt ei intern 
utgreiing ved høgskulen. Så vi har samla oss 
mykje meir kunnskap om korleis det kan bli å 
stå aleine samanlikna med å fusjonere.

Stokke legg ikkje skjul på at presset frå de-
partementet om å fusjonere er sterkare enn 
nokon gong.

Han fortel at mange tilsette ved HiSF er 
redde for å miste identiteten og posisjonen som 
høgskulen har i fylket.

– Kor mykje sjølvstende vi får, er også avhen-
gig av posisjonen vi får i ein fusjonert institu-
sjon, og kva modell vi skal organiserast etter. 
Dette blir avgjerande for om vi vel å gå inn i ein 
fusjon eller ikkje, seier han.

VEST-AUST-ALLIANSE
Men også andre høgskular ventar no på viktige 
avgjerder. Høgskulen i Volda (HVO), Høgskolen 
i Molde (HiMolde) og Høgskolen i Lillehammer 
(HiL) ønskjer å gå saman i ein allianse.

 ▪ Om Høgskulen i Sogn og Fjordane vel å stå aleine, kan det bli utfordrande å få godkjent den nye 
femårige lærarutdanninga.
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– Vi har kome med ei frivillig løysing som 
svarar på dei viktigaste utfordringane i sekto-
ren når det gjeld kvalitet. Tre av høgskulane i 
alliansen ligg kvar for seg svært høgt oppe når 
det gjeld kompetanseutvikling, og då bør depar-
tementet heie på oss. Men eg har vel ei kjensle 
av at det viktigaste for KD er større einingar, og 
at kvalitet har kome i bakgrunnen, seier Johann 
Roppen, rektor ved HVO.

– Ein allianse er ein mjukare måte å opptre 
på enn fusjon. Dei tre høgskulestyra vil halde 
fram som i dag, men styra vil samarbeide fagleg 
for å stå sterkare i lag.

Av dei tre høgskulane er det berre HVO som 
har lærarutdanning.

– Alliansepartnarane har heile tida vore klar 
over at når det gjeld lærarutdanning, må HVO 
også samarbeide utanfor alliansen, til dømes 
med HiSF og Universitetet i Bergen. Vi har 
venta lenge på kriteria for den nye femårige 
lærarutdanninga, men førebels veit vi ikkje kor 
store og breie fagmiljø vi må ha.

– Kva gjer du om KD seier nei til ein alli-
anse?

– Ein kan vel heller spørje kva KD vil gjere. 
NIFU-rapporten som har greidd ut fusjons-
spørsmålet mellom HiB, HiSF og HSH, er 
interessant. Det viktigaste argumentet for å 
tilrå fusjon er at departementet sjølv ønskjer 
det. I åtte av dei tolv kvalitetskriteria som er 
vurderte, har ikkje fusjon noko å seie. Og når 
det gjeld dei andre kriteria, vil ein berre oppnå 
fusjonsfordelar om ein flyttar ressursar frå for-
sking til undervisning.

– BURDE GJE OSS TILLIT
Roppen seier at det blant tilsette og i styret ved 
HVO er lite entusiasme for ein høgskulefusjon 
på Vestlandet.

– Skulle Volda bli med i ein 
fusjon på Vestlandet, måtte det 
bli etter ei heilomvending i styret 
ved HVO.

Han meiner dei tre høgsku-
lane burde få godkjend alliansen.

– Det mest oppsiktsvekkande 
er at Røe Isaksen så tidleg uttalte 
seg negativt om alliansen, trass i 
at vi ikkje hadde laga ferdig alli-
ansedokumentet. Eg synest han 
kunne vore litt meir open, i tråd 
med oppmodinga frå eit samla 
storting.

Rektor Hallgeir Gammelsæter 
ved HiMolde vonar også på ein 
allianse.

– Gjev ikkje KD oss eit klart 
svar på alliansemodellen, er vi 
framleis i villreie. Kva som skjer vidare, er heilt 
avhengig av heile kabalen, ikkje minst kva som 
skjer med resten av Vestlandet.

Gammelsæter trur KD ønskjer ein konsen-
trasjon av høgskulane på Vestlandet, kanskje i 
lag med Volda.

– I Molde ville vi i utgangspunktet helst stå 
aleine, for vi trur at store institusjonar som 

NTNU, og også ein stor fusjon på Vestlandet, 
ikkje vil ta vare på regionen. Men ein allianse 
vil ivareta den regionale rolla som høgskulane 
har i dag.

TO HESTAR
I Lillehammer sit HiL-rektor Kathrine Skretting 
og tenkjer på fleire ting enn allianse med HVO 
og HiMolde.

– Vi har hatt heilt uformelle 
samtalar med Høgskolen i Hed-
mark, seier ho.

Etter at planane om Innlands-
universitetet gjekk i vasken, har 
ikkje fusjon mellom institusjonar 
i innlandet vore eit naturleg val, 
seier rektoren. 

– Men no har tida gått, og 
mange tilsette hjå oss ser på 
Hedmark som ein naturleg sam-
arbeidspartnar, også på grunn av 
den geografiske nærleiken. Vi har 
mykje fagleg samarbeid som har 
eksistert lenge, og mange ser nok 
dette som det viktigaste. 

Men Skretting meiner fram-
leis at ein allianse med Volda og 
Molde er interessant.

– I alliansemodellen har vi laga ei fin platt-
form for korleis dei ulike styra kan ta eit re-
gionalt ansvar, og der vi kan samarbeide om 
næringsliv og offentleg sektor. 

Skretting ventar no på svar frå KD.
– Vi må etter kvart slutte å ri to hestar sam-

tidig, og berre ri ein hest, seier ho. 
Statssekretær Bjørn Haugstad seier KD har 

hatt eit konstruktivt møte med dei tre allianse-
partnarane.

– Vi er i alle fall glade for at dei ønskjer å ta 
grep for å heve kvaliteten. Samstundes er det 
delar ved alliansemodellen som eg er skep-
tisk til. Til dømes sikrar han ikkje nok styrke 
i lærar utdanninga, og eg er ikkje overtydd om 
at tre institusjonar med tre leiingar og tre styre 
klarer å ta vanskelege avgjerder saman på ein 
effektiv måte. No skal vi gå grundig gjennom 
materialet vi har fått frå alliansepartnarane, 
seier Haugstad.

Då Forskeforum gjekk i trykken, var det venta 
ei snarleg avgjerd frå KD. 

✒✒ av johanne landsverk

Aleine-høgskulane 

 ▪ Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og 
Fjordane, og Høgskolen Stord/Hauge-
sund: skal bestemme om dei vil gå i 
fusjonsforhandlingar 4. februar 2016. 

 ▪ Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde og 
Høgskolen i Lillehammer: ønskjer å gå 
saman i ein allianse om departementet 
godtek det. 

 ▪ Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i 
Hedmark: har innleia uformelle samtalar 
om mogleg fusjon. 

 ▪ Høgskolen i Østfold: held fram som sjølv-
stendig høgskule.

 ▪ – Mange er skeptiske til at høgskulen mistar sjølvstende og makt til å ta avgjerder, fortel rektor 
Rasmus Stokke ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

– Vi må etter kvart slutte 
å ri to hestar samtidig, 
seier Lillehammer-rektor 
Kathrine Skretting.

F
O

T
O

: G
R

O
 V

A
S

B
O

T
T

E
N

, H
IL

F
O

T
O

: H
Å

V
A

R
D

 N
E

S
B

Ø

forskerforum 2 • 2016 • side 5



forskerforum 2 • 2016 • side 6

FRA RETTEN

Når personalpolitikk utøves i rettssalen
Fins det grenser for hvor lenge en forsker kan jobbe på samme kontor uten å få fast jobb? Kanskje ikke. 

I 1997 trer en etiopisk mann inn på sitt nye 
kontor på Universitetet i Oslo. Han har fått 
et doktorgradsstipend som skal føre ham inn 
på en lang karriere som forsker 
innen samfunnsmedisin. Selv 
om kontoret er det samme de 
neste 17 årene, er dagene vari-
erte. Som stipendiat, postdoktor 
og forsker jobber han på flere 
forskningsprosjekter, i tillegg 
til at han underviser og veileder 
master- og doktorgradsstuden-
ter. I 2007 får han stilling som 
forsker 1109, og fra 2010 leder 
han et større prosjekt om tu-
berkulose, finansiert av Norges 
forskningsråd og universitetet. 
Fortsatt uten fast ansettelse. I 
2014 tar prosjektet slutt, og universitetet treffer 
vedtak om oppsigelse.

Begrunnelsen er at den eksterne finansier-
ingen av hans midlertidige stilling ikke lenger 
er til stede. I januar i år har den nå 51 år gamle 
mannen byttet ut kontoret med en rettssal i 
Borgarting lagmannsrett, hvor han hevder sin 
rett til å fortsette sitt arbeid. I realiteten kan 
hans personlige ønske få betydning for langt 
mer prinsipielle spørsmål.

PENGENE TOK SLUTT, JOBBEN FORTSATTE
Spørsmålene retten skal ta stilling til, er mange, 

men noen av dem kan bli avgjørende for uni-
versitetets personalpolitikk. 

Er mannen å anse som fast ansatt? Forsker-
forbundet som representerer 
mannen ved advokat Mariann 
Helen Olsen, mener det. Foru-
ten at fireårsregelen for lengst 
er overskredet, som innebærer 
at en midlertidig ansatt i staten 
oppnår tilsvarende oppsigel-
sesvern som fast ansatt etter 
fire år, har han utført andre 
oppgaver enn dem som lå til 
prosjektet. Han har overtatt 
undervisning i en lengre peri-
ode da sjefen var sykemeldt, og 
han har veiledet studenter. Har 
universitetet brukt ham som 

noe annet enn prosjektansatt, er han fast ansatt, 
mener fagforeningen.

Er prosjektet han har ledet, eksternt finansiert? 
Dette er sentralt. Bortfall av ekstern finansiering 
sidestilles med bortfall av arbeid, som er gyldig 
oppsigelsesgrunn. Prosjektet fikk nesten fire 
millioner fra Forskningsrådet, men underveis 
har universitetets andel av kostnadene økt. Pro-
sjektet ble videreført etter at de eksterne pengene 
tok slutt, på universitets regning. Hvis prosjektet 
ikke lenger har karakter av å være et eksternt fi-
nansiert prosjekt, har universitetet dårligere kort. 

Har han fortrinnsrett på en førsteamanuen-

sisstilling? Når en fast ansatt eller en midlertidig,  
internt finansiert ansatt etter fire år, får varsel om 
oppsigelse, plikter arbeids giver å vurdere annen 
passende stilling. Det vil si at arbeidsgiver må 
kartlegge om det finnes andre ledige stillinger 
som mannen kan få. Når en institusjon har 
6000 ansatte, skulle man kunne tro at det duk-
ket opp en ledig, passende stilling. Men nei. 
Det er på det rene at mannen er kvalifisert til 
førsteamanuensis- og professorstillinger, men 
universitetet vegrer seg sterkt for å tillate en 
slik overgang. Universitetet anser det som et 
opprykk. «Det er ikke noen holdepunkter for å 
si at det er en høyere rangert stilling, annet enn 
at UiO mener det. Han er ansett som kvalifisert. 
Han har gjort alle typer oppgaver som ligger til 
en førsteamanuensisstilling», fremholdt advo-
kat Olsen. Mens universitets poeng er at slike 
stillinger ikke skal gå til en som er kvalifisert, 
men til den som er best kvalifisert. Oslo tingrett 
har tidligere gitt universitetet medhold, men er 
lagmannsretten enig i avveiningen?

– FORTRINN TRUER KVALITETEN
Fra vitneboksen insisterte viserektor Knut Fægri 
på at «det vil føre til en reduksjon av kvaliteten 
hvis vi ikke kan bruke våre vanlige kvalitets-
sikringsmekanismer». Men rettens formann, 
lagdommer Harald Georg Venger, var klar på at 
dette ikke er det eneste hensynet retten må ta 
stilling til. I et forsøk på å klargjøre, både for seg 
selv og for partene, oppsummerte Venger at det 
som står mot hverandre, er universitetets behov 
for å rekruttere best mulig ansatte og de ansattes 
behov for trygghet rundt stillingen sin. «Dette er 
motstridende og avveid i et detaljert regelverk. 
Fortrinnsrett gjelder for en gruppe der ansattes 
behov for trygghet veier tyngre enn arbeidsgivers 
behov for å plukke fra øverste hylle. Det vi skal ta 
stilling til, er om førsteamanuensis er passende 
stilling for denne arbeidstakeren, der lovgiver 
har ment at han har et vern.»

«Det er som å sette noen fra Obos-ligaen på 
elitelaget bare fordi de har spilt lenge», smalt 
det senere fra Fægri i boksen.

FORSKER FORTSATT
Mens saken verserer i rettsinstansene, får 
mannen fortsette i sin stilling. Han jobber vi-
dere med data fra prosjektet, veileder fortsatt 
en doktorgradsstudent, og kan nå telle 19 år 
på samme kontor. Men motivasjonen er i ferd 
med å brytes ned. Om det blir et 20. år, avgjøres 
i løpet av februar. Uansett utfall er det en trist 
sak. Det er opplagt at Universitetet i Oslo kunne 
valgt annerledes. Det er opplagt at han har blitt 
utsatt for en mental påkjenning. Det er ikke 
like opplagt at han vil få rett når dommen faller. 

«Det er som å sette noen fra Obos-ligaen på 
elitelaget bare fordi de har spilt lenge.»

Knut Fægri, viserektor

av Aksel Kjær Vidnes,
journalist i Forskerforum

En forsker ved UiO har 
kjempet om å beholde 
jobben i to rettsrunder. 
Dommen kan få mye å 
si for universitetets 
personalpolitikk.
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mellombelse stillingar

KORTSIKTIG FINANSIERING VIKTIG ÅRSAK
– Vi har fått dokumentert at ein del kjelder til mellombelse tilsettingar er uproblematiske. Men likevel står 
vi nok att med eit nivå som ikkje er bra.

Det seier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunn-
skapsdepartementet. I fjor auka delen mellom-
bels tilsette forskarar ved universitet og statlege 
høgskular til 18,5 prosent. Ei fersk kartlegging 
gjev meir detaljkunnskap om situasjonen.

Rett før jul fekk kommunal- og moderni-
seringsministeren eit framlegg til endringar 
i tenestemannslova, som også ser på mellom-
belse tilsettingar i UH-sektoren. Midt i januar 
fekk framlegget altså følgje av ein rapport frå 
Kunnskapsdepartementets arbeidsgruppe for 
mellombelse stillingar i UH-sektoren. Gruppa 
har kartlagt bruken av mellombelse tilsettingar 
ved fire institusjonar (sjå faktaboks).

– KAN SPISSE VERKEMIDLA
Kartlegginga viser at ein stor del av dei mel-
lombelse stillingane er bistillingar og vikariat.

– No har vi eit kunnskapsgrunnlag som gjer 
det mogleg å spisse verkemidla. Vi har jo ikkje 
noko ønske om å stramme inn på bruken av 
permisjonar eller gjere det vanskelegare for 
høgskulelektorarar å kvalifisere seg til første-
lektor- eller førsteamanuensisstillingar, sjølv 
om dette genererer eit behov for vikarar, seier 
statssekretær Haugstad.

Mellombelse tilsettingar blir ofte grunn-
gjevne med at dei er finansierte av kortvarige, 
eksterne midlar. Men kartlegginga viser at 
mange slike stillingar også er internt finansi-
erte, og at forskarar går like lenge i mellombelse 
stillingar anten midlane kjem gjennom grunn-
løyvinga eller gjennom eksterne prosjektmidlar.

– Eg er litt overraska over at det er så liten 
skilnad mellom ekstern og intern finansiering 
når det gjeld lengda på tilsettingsforholda, seier 
Haugstad.

FINANSIERING FÅR SKULDA
Hovudtillitsvald i Forskerforbundet ved Uni-
versitetet i Oslo (UiO), Kristian Mollestad, er 
samd i at vikar- og bistillingane i hovudsak er 
uproblematiske, sjølv om fleire bistillingar kan 
gjerast faste enn i dag.

– Problemet er tilfella der arbeidet eller fi-
nansieringa er tidsavgrensa. Der er det mykje 
misbruk. Det uroar meg også at delen mellom-
belse tilsette på intern finansiering er så stor. 
Han burde ha vore mykje mindre, seier han.

Mollestad viser til at institusjonane grunn-
gjev dei mellombelse forskarstillingane med 
uvissa knytt til finansiering og framtidig arbeid.

– Men vi ser jo at den delen av arbeidslivet 
som ikkje er dekt av tenestemannslova, tilset 
fast i slike situasjonar, og heller seier opp der-
som arbeidsoppgåvene fell bort. UH-sektoren 
må kunne skjele til privat sektor her. 

Etter UiO si oppfatning er finansierings-
systemet den største årsaka til bruken av mel-
lombelse tilsettingar, fortel personaldirektør 
ved UiO, Irene Sandlie, på e-post. Ho har vore 
representant for UiO i arbeidsgruppa.

– Ein stadig større del av verksemda be-
står av tidsavgrensa prosjekt med kortvarig 
finansiering frå eksterne kjelder, og høg indi-
viduell spesialisering hos prosjektdeltakarane 
gjer det vanskeleg å omdisponere dei til andre 
oppgåver etterpå. Då UiO i 2014 utarbeidde 
ein handlingsplan for å redusere mellombelse 
tilsettingar, gav vi uttrykk for at det ikkje er 
realistisk med ein større reduksjon i bruken av 
slike stillingar for denne forskargruppa.

INNARBEIDD PRAKSIS
Arbeidsgruppa konkluderer med at dei mellom-
belse tilsettingane har relevante heimlar, og er 
knytt til rammevilkåra for og samfunnsoppdraget 
til UH-sektoren. Kristian Mollestad er skeptisk 
til påstanden om at samfunnsoppdraget kviler 
på høvet til å bruke mellombelse tilsettingar.

– Arbeidsgruppa skriv at å avgrense høvet til 
å bruke mellombelse tilsettingar ikkje nødven-
digvis er eit udelt gode for dei tilsette. Seier ein 
då at valet må stå mellom mellombels jobb eller 
ingen jobb? Det tykkjer eg er tvilsamt.

Heller ikkje Bjørn Haugstad i KD vil kon-
kludere med at samfunnsoppdraget avheng av 
mellombelse stillingar.

– Det er ei genuin oppleving i sektoren 
av at det er lettare å gjere nødvendige nedbe-

manningar i næringslivet og instituttsektoren 
som kjem inn under arbeidsmiljølova, men 
spørsmålet er om det må vere slik? Det er eitt 
av momenta vi må sjå på framover, i lag med 
partane og Kommunal- og moderniseringsde-
partementet.

Rapporten frå tenestemannslov-utvalet og 
kartlegginga av mellombelse tilsettingar er 
begge grunnlag for samtalen mellom partane 
framover.

– Eg ser for meg at vi framleis har eit om-
fattande arbeid framfor oss, seier Haugstad.

✒✒ av kjerstin gjengedal

KDs rapport

 ▪ Arbeidsgruppa har kartlagt eit utval av 
mellombelse tilsettingar ved universite-
tene i Bergen og Oslo samt høgskolene i 
Hedmark og Østfold innanfor tre stil-
lingskategoriar: Høgare undervising og 
forsking, lågare undervising og forsking, 
og administrative stillingar.

 ▪ Av dei som var mellombels tilsette i 2010, 
var 30 prosent framleis mellombels til-
sette i 2015. For høgare undervisings- og 
forskingsstillingar gjaldt dette 43 prosent.

 ▪ Arbeidsgruppa bestod av personaldirek-
tørane ved dei fire institusjonane. Rappor-
ten skal danne grunnlaget for vidare 
dialog mellom arbeidsgjevarar, arbeidsta-
karar og staten i denne saka.

 ▪ – Eksternt finansierte forskarar er den 
største gruppa av mellombels tilsette ved 
UiO, seier Irene Sandlie.

 ▪ – Eksterne midlar er ikkje ein reell grunn 
til mellombels tilsetjing, seier Kristian 
Mollestad.
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fusjon

REDD FOR A-LAG OG B-LAG
Fortsatt stor usikkerhet blant ansatte etter at flere enheter i helseforvaltningen har fusjonert med  
Folkehelseinstituttet. Forskerforbundet ber om stans i ansettelser.

Fusjonsvinden blåser ikke bare over univer-
siteter og høgskoler, også institutter og for-
valtningsorgan slås sammen. Fra nyttår ble 
flere enheter i helseforvaltningen innlemmet 
i Folkehelseinstituttet (FHI).

Men ennå er organiseringen av fagmiljø-
ene ikke helt avklart. Det skaper usikkerhet 
hos de ansatte, forteller Vigdis Lauvrak, tillits-
valgt for Forskerforbundet ved en av de fusjo-
nerte enhetene, Nasjonalt kunnskapssenter 
for helsetjenesten (Kunnskapssenteret). En 
stor bekymring er at forskerne herfra skal 
bli et b-lag sammenlignet med forskerne ved 
FHI.

– Siden vi har mye oppdragsforskning som 
resulterer i rapporter og begrenset mulighet 
til publisering i internasjonale forskningstids-
skrifter, er vi redd for at vi ikke regnes med som 

fullverdige forskere i FHIs forskningsstrategi, 
sier Lauvrak.

– Mange ansatte vil føle at de tilhører et b-lag 
av forskere plassert i produksjonsenheter, mens 
et a-lag av forskere, basert på tidligere inter-
nasjonal publisering, får beholde stor frihet til 
egeninitiert forskning, sier hun.

Lauvrak ønsker at situasjonen for alle for-
skerne skal bli mer lik. Det vil virke motive-
rende og gi mer faglig styrke, mener hun.

– UAKTUELT MED B-LAG 
Direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stol-
tenberg sier at instituttet ikke har eller vil ha 
noe a-lag og b-lag av forskere.

– Vi ser i aller høyeste grad på forskerne 
i Kunnskapssentret som forskere på lik linje 
med alle FHIs forskere. Deres forsknings-

kompetanse er sterkt ønsket her og er en ve-
sentlig styrking av vår samlete forskningskom-
petanse. Kunnskapssenteret og medarbeiderne 
herfra kommer til Folkehelseinstituttet med 
et tydelig mandat og veldefinerte arbeidsopp-
gaver. Disse skal det selvsagt fortsatt leveres 
på, sier hun.

– Men Kunnskapssenteret har hatt et stort 
press på seg for å utarbeide rapporter til Hel-
sedirektoratet og helsetjenestene, og jeg kan 
forstå ønsket om mer fleksibilitet. Nå ønsker 
myndighetene enda mer for mindre, men dette 
gjelder oss alle. Det å være forsker med tid til 
egeninitiert forskning i FHI har alltid forutsatt 
at man søker eksterne forskningsmidler. Disse 
forskerne må skaffe midler i konkurranse med 
andre i inn- og utland. Også dette vil antagelig 
bli tøffere framover, sier hun.

 ▪ Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsker fusjoner. Det gjør også helse- og omsorgsminister Bent Høie.
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Stoltenberg understreker at alle forskerne 
i utgangspunktet vil få like arbeidsvilkår, men 
at arbeidsoppgavene avtales individuelt. For-
skerne fra Kunnskapssenteret vil kunne få flere 
muligheter til å søke forskningsmidler og andre 
oppgaver i instituttet.

– ALLE SKAL INVOLVERES
Selv om mange ansatte ble overrasket over be-
slutningen om fusjon, har de fleste begynt å 
se fram til å bli en del av FHI, som framstår 
som en ryddig og profesjonell organisasjon, 
mener Lauvrak.

– Men instituttet er stort, og vi er usikre på 
om alle våre oppgaver blir synlige, sier hun.

Kunnskapssenteret splittes opp ved at an-
satte knyttet til fellesfunksjoner flyttes over i 
tilsvarende avdelinger i FHI, mens én avdeling 
flyttes til Helsedirektoratet. 

Mye av usikkerheten kommer av at et nytt 
organisasjonskart for det nye instituttet ennå 
ikke er klart. Det tidligere FHI var dessuten 
allerede inne i en omorganisering da fusjonene 
ble bestemt. 

Lauvrak synes ikke at de ulike omstillingene 
er godt nok samkjørt. 

– Vi har ansatte med oppgaver som overlap-
per med FHI sine, men de har utlyst stillinger 
både internt og eksternt med oppgaver vi føler 
ligger naturlig hos oss. Dette gjelder for eksem-
pel innenfor helseøkonomi og kunnskapsopp-
summering. Det opplever vi som merkelig og 
frustrerende, og det skaper usikkerhet. Vi har 
derfor bedt om at nye ansettelser som følge av 
utlysningene blir stoppet til vi har fått kartlagt 
hvor det overlapper og gir mulighet for syner-
gieffekter, sier hun og håper ledelsen vil ta seg 
tid til å høre på de ansatte.

Stoltenberg forstår at endringene for Kunn-
skapssenteret skaper bekymring, men sier om-
organiseringen av FHI har blitt bremset med 
tanke på de nye fusjonene.

– Nå må vi se på hvordan ressursene i hele 
instituttet kan brukes best mulig. Ingenting 
er bestemt på forhånd, og målet er at de nye 
medarbeiderne skal påvirke hvordan organi-
sasjonskartet blir.

– Jeg kan ikke garantere at alt vil gå smerte-
fritt, men alle skal få oppfylt rettighetene sine 
og bli involvert i prosessen. Det er viktig at 
de ansatte og deres tillitsvalgte fortsetter å gi 
tydelig utrykk for sine bekymringer, samtidig 
som de peker på løsninger, sier Stoltenberg.

– KAN BLI OPPSIGELSER
Kunnskapssenteret må også håndtere et stramt 
budsjett.

– Ingen er sagt opp, men en rekke stillinger 
i de faglige enhetene blir ikke utlyst på grunn 
av den vanskelige økonomiske situasjonen, sier 
Lauvrak og er redd for å miste et godt fagmiljø, 
fordi innsparingene særlig rammer den faglige 
virksomheten. 

Stoltenberg sier det nye Folkehelseinsti-
tuttet nok også må takle store budsjettkutt 
framover.

– Men vi må passe på å ikke blande sammen 
utfordringene rundt omorganiseringen med 
utfordringene på grunn av budsjettkutt. Sam-
menslåingene kan gjøre oss mer økonomisk 
robuste, men det betyr ikke at kuttene vil gå 
ubemerket hen. Vi har aldri tidligere hatt så 
store kutt, sier hun. 

Hun håper oppsigelser ikke må til, men kan 
ikke gi noen garanti.

– Departementet åpner for oppsigelser om 
nødvendig. Jeg vil gjøre det jeg kan for å unngå 
det, og vi gjennomgår derfor hele økonomien 
vår med tanke på dette. Men jeg kan ikke garan-
tere noe. Det avhenger av størrelse og tempo i 
kuttene fra regjeringens side, og av mulighe-
tene for alternativ finansiering. 

MANGLENDE RESSURSER
I tillegg til Kunnskapssenteret ble Sekretariatet 
for Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 
og Statens institutt for rusmiddelforskning 
(Sirus) innlemmet i FHI. 

Hos VKM gikk prosessen med sammen-
slåing bra helt til sykdom i ledelsen gjorde 
at sluttføringen av prosessen ble tøff, sier til-
litsvalgt i Forskerforbundet ved VKM Danica 
Grahek-Ogden.

– Men det aller vanskeligste har vært mangel 
på ressurser. Siden det var Helse- og omsorgs-

departementet som krevde at vi omstilte oss, 
er det ganske uforståelig at det ikke samtidig 
fulgte penger med, sier hun. 

– Med dette sier departementet at vi enten 
vanligvis driver dank, eller så tar de det for gitt 
at vi skal gjøre dette på fritiden. Og slik har det 
blitt, mange har brukt ettermiddager og helger 
uten at vi har kunnet føre det som timer.

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen (Frp) 
i Helse- og omsorgsdepartementet sier i en 
uttalelse til Forskerforum at hun er klar over at 
omorganiseringen har vært en krevende opp-
gave både for lederne og de ansatte, men at 
prosessen er en del av regjeringens innsats for å 
forenkle, forbedre og effektivisere den sentrale 
forvaltningen. Samling av fagmiljøer skal bedre 
utnytte faglig kompetanse, mener hun.

– Målet er at vi skal stå bedre rustet til å 
møte fremtidens utfordringer i helse- og om-
sorgssektoren. Folkehelseinstituttet får gjen-
nom omorganiseringen en styrket rolle som 
forskningsinstitutt og kunnskapsprodusent 
for hele helseområdet, det vil si både folke-
helsearbeidet og helse- og omsorgstjenesten, 
sier Brein-Karlsen.

✒✒ av elin rekdal müller

 ▪ – Vi opplever et mer begrenset 
handlingsrom og at nærheten til 
beslutninger er blitt borte, sier Vigdis 
Lauvrak.

 ▪ – Jeg forstår at de ansatte i 
Kunnskapssenteret er bekymret, sier 
Camilla Stoltenberg.
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Forskerforbundet ved 
Folkehelseinstituttet

Etter sammenslåing har FHIs lokallag 325 
medlemmer, hvorav

 ▪ 60 kom fra Kunnskapssenteret

 ▪ 24 kom fra Sirus

 ▪ 8 kom fra Vitenskapskomiteen for mat-
trygghet
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Politikk

– BLIR EN NY MAKTFAKTOR
Kunnskapsdepartementet bør gi slipp på universitetene og høyskolene, foreslår ny rapport.

– Når et departement har mange oppgaver som 
ikke har statsrådens løpende oppmerksomhet, 
går det ofte galt, sier Svein Gjedrem. Sammen 
med Sven Ole Fagernæs har den tidligere sen-
tralbanksjefen utarbeidet rapporten «Kunn-
skapssektoren sett utenfra». Konklusjonen er 
klar:

– Det er for mye detaljstyring og for mange 
forvaltningsoppgaver i Kunnskapsdepartemen-
tet (KD), slik at de store spørsmålene kan for-
svinne i alt det små, sier Gjedrem.

– UBALANSERT OG FORUTSIGBART
Bestillingen fra departementet har vært å vur-
dere om organiseringen av sektoren er optimal. 
Det er den ikke, ifølge Gjedrem og Fagernæs. 
En av løsningene de foreslår, er at KD gir slipp 
på store deler av forvaltnings- og tilsynsopp-
gavene i universitets- og høyskoleavdelingen til 
et annet forvaltningsorgan. Problemet er bare 
at det forvaltningsorganet ikke eksisterer i dag. 
Derfor mener Gjedrem og Fagernæs at det bør 
opprettes et nytt organ, et slags «utdannings-

direktorat for høyere utdanning».
Ved Universitetet i Oslo er rektor Ole Petter 

Ottersen skeptisk til forslaget.
– Vi er positive til mange enkeltelementer i 

utvalgets rapport, men i stort er dette et ubalan-
sert og dessverre ganske så forutsigbart forslag.

– MEKTIG DIREKTORAT
– Det er en slags utkast til et nytt og mektig 
direktorat, med flere hundre ansatte, som vil 
bli en helt ny maktfaktor i det norske kunn-
skapslandskapet. Vi tror ikke dette er riktig vei 
å gå, selv om vi erkjenner at det er behov for 
opprydding i sektoren, sier Ottersen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 
understreker at ingenting er avgjort med denne 
rapporten, men at den danner grunnlag for 
videre diskusjon. Samtidig understreker han 
at han setter pris på den nære kontakten han 
i dag har med universitetene og høyskolene.

– Jeg lukker ikke noen dører nå, men jeg 
har sett i løpet av den strukturprosessen vi har 
vært inne i, at det er en stor fordel å ha en tett 
dialog med sektoren, sier Isaksen.

Rapporten er sendt på høring.

✒✒ av aksel kjær vidnes

mobilitet

EU MED FELLES FORSKERPENSJON
Snart kan det bli mulig for mobile forskere i Europa å ta ut all pensjon gjennom én ordning.

EU vil etablere en felles europeisk tjeneste-
pensjonsordning for forskere fra EØS- og 
EU-land.

– Hvis ordningen blir vellykket, vil den løse 
flere problem på én gang: Forskerne får det 
enklere, institusjonene kan rekruttere bedre, 
og Europa får økt mobilitet, sier Ragnar Lie, 
seniorrådgiver i Universitets- og høgskolerådet.

Ordningen, kalt Resaver, skal gjøre det 
mulig for forskere å være ansatt ved flere in-
stitusjoner i ulike land i løpet av karrieren, for 
så å hente ut pensjonen gjennom én og samme 
ordningen. Til nå har det vært en utfordring å 
samle inn pensjonen fra de ulike stedene man 
har vært ansatt.

Ordningen er tenkt som et mobilitetsfrem-
mende tiltak som skal gjøre det enklere å ta 
avgjørelsen om å reise til et annet land – også 
for norske forskere. Men å tilby Resaver vil i til-
legg være et strategisk tiltak for institusjonene, 
mener Lie. 

Å ha en slik ordning på plass når stillinger 
utlyses, vil kunne være et fortrinn i en skjer-
pet konkurranse om attraktive utenlandske 
forskere.

UNGE ER POSITIVE
Selv om ordningen nok interesserer eldre for-
skere mest, er Resaver likevel et tema blant de 
yngre. Leder for Akademiet for yngre forskere 
Guro Elisabeth Lind sier at de unge akademiene 
over hele Europa følger utviklingen.

– Vi er i utgangspunktet positive til at det 

tas initiativ til en diskusjon om internasjonale 
pensjonsordninger. Slike ordninger kan bli 
særlig viktig for en yngre og mer mobil for-
skergenerasjon, sier hun, men mener det er 
for tidlig å anbefale Resaver.

MÅ ENDRE LOVEN
I år skal de første institusjonene ta i bruk ord-
ningen. Men det kan ta en stund før Norge 
blir med.

– Det må en lovendring til før norske insti-
tusjoner kan tilby Resaver. Det må åpnes for at 
en arbeidsgiver skal kunne tilby to pensjons-
ordninger parallelt slik at arbeidstakeren kan 
velge, sier Lie.

Dessuten har statlig ansatte lovfestet og 
tariffestet plikt til obligatorisk medlemskap i 
Statens pensjonskasse. Sannsynligvis må også 
hovedtariffavtalen endres. Kunnskapsdeparte-
mentet ser nå på en mulig lovendring, men 
det kan ta tid.

Innen 2018 er målet at ni land skal være 
aktive deltakere.

✒✒ av elin rekdal müller
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 ▪ – Departementet har for mange og små 
oppgaver, sier Svein Gjedrem.

 ▪ – Resaver er svaret på en utfordring 
mobile forskere i Europa har, sier Ragnar Lie.
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studiekvalitet

VIL KREVE MER AV STUDENTENE
Men de ansatte må også gjøre mer, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Arbeidet for kvalitet i høyere utdanning er 
tvingende nødvendig og har på ingen måte 
blitt mindre viktig.

Det sa kunnskapsminister Torbjørn Røe 
Isaksen da han møtte landets universitets- og 
høyskoleledere på Kontaktkonferansen i januar. 

MÅ TA VARE PÅ STUDENTENE
Isaksen benyttet den årlige møteplassen mel-
lom Kunnskapsdepartementet og sektoren til å 
sette utdanningskvalitet på agendaen. I et år der 
mange universiteter og høyskoler har gått gjen-
nom store sammenslåingsprosesser, skal un-
dervisningskvaliteten få mer oppmerksomhet. 
Statsråden inviterte institusjonene til å komme 
med skriftlige innspill til en stortingsmelding 
om utdanningskvalitet i 2017, og introduserte 
selv fem områder som han mener det må satses 
på for å øke kvaliteten:
• øke studienærværet
• utvikle engasjerende og varierte lærings-

former
• skape kvalitetskultur
• inkludere studentene i det akademiske  

fellesskapet
• skape bedre samspill med arbeidslivet

– Det er god grunn til å anta at studentene 
jobber så mye som de mener er nødvendig 
eller er inspirert til. De må benytte nødvendig 
tid på studierelatert aktivitet. Vi må tenne den 
faglige gløden gjennom å ha høye forventninger, 
sa Isaksen og la videre til at institusjonene må 
bli bedre til å ta vare på studentene. – Enkelte 
lærere må bli flinkere til å ta personlig ansvar 
for den sosiale og akademiske integreringen av 
studentene, sa Isaksen.

– VAKKER TANKE
Forskerforbundet er positivt innstilt til Isak-
sens innspill, men garanterer samtidig sterkt 
engasjement i arbeidet med studiekvalitets-
meldingen.

– Vi vurderer å lage et ad hoc-ekspertutvalg 
blant medlemmene for å diskutere hva Forsker-
forbundet ønsker med stortingsmeldingen. Det 
er positivt at studiekvalitet kommer høyere på 
agendaen. Forskerforbundet har i noen sam-
menhenger etterlyst flere insitamenter som 

belønner studiekvalitet, men dette arbeidet er 
i startfasen. Vi ruster oss for det arbeidet og ser 
veldig frem til det, sier forbundsleder Petter 
Aaslestad.

Han bemerker at det også er velkomment 
med penger om studiekvaliteten skal opp.

– Forskerforbundet arbeider for at studen-
tene skal involveres i forskning, så der er vi helt 
på linje med statsråden. At de vitenskapelig 
ansatte skal engasjere seg mer i studentene, er 
en veldig vakker tanke, og noe man selvfølgelig 
gjerne gjør, men det er også et spørsmål om 
tidsressurser. Men dette betyr vel at statsråden 
arbeider for at det skal komme mer undervis-
ningsressurser til institusjonene. Det er posi-
tivt, sier Aaslestad. 

Til Forskerforum utdyper imidlertid Isaksen 
at poenget er å inkludere studentene, ikke at de 
ansatte skal få mer å gjøre.

– Det er ikke meningen at lærerne skal være 
tilgjengelig for studentene døgnet rundt. Ho-
vedpoenget er at studentene skal inkluderes i 
det akademiske fellesskapet. Å studere ved en 
høyere utdanningsinstitusjon er ikke bare å 
løse en oppgave, delta på en forelesning eller 
være med på kollokvier, men å komme inn i en 

institusjons akademiske fellesskap. Da er det 
også en fordel å kunne møte vitenskapelig an-
satte utenom undervisningstiden, sier Isaksen.

– FOR GODE KARAKTERER
Kunnskapsministeren er samtidig klar på at 
studiekvaliteten er for lav mange steder. Det ma-
nifesterer seg i for gode karakterer, mener han.

– Den enkleste måten å identifisere studiekva-
liteten på er å se til de stedene hvor studentene 
jobber 28–29 timer i uka og likevel får en god ka-
rakter, som C eller bedre. Hvis man kan få en god 
karakter ved en total arbeidsinnsats som er langt 
under tariff-forhandlet normalarbeidsuke, er det 
en indikasjon på at forventningene til studentene 
og kvaliteten ikke er høy nok, sier Isaksen.

– Et annet spørsmål er om arbeidslivet 
mener at kandidatene som kommer ut, har 
relevant kompetanse for bruk i arbeidslivet. 
Der mener jeg vi har et stykke å gå.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er langt 
på vei enig med statsråden i at studiekvaliteten 
må bedres og at studentene må inkluderes i det 
akademiske fellesskapet. NSO-leder Therese 
Eia Lerøen vil samtidig nyansere Isaksens be-
skrivelse av studentenes tidsbruk.

– Studenter er i dag i en ganske presset 
økonomisk situasjon, hvor man i snitt går 
med 4000 kroner i minus hver måned. Del-
tidsjobben tar også en del tid. Jeg tror også 
mange studenter oppgir timeantallet de var på 
forelesning, og så glemmer de de gode disku-
sjonene de hadde etterpå, sier Lerøen.

✒✒ av aksel kjær vidnes

– Enkelte lærere må bli flinkere til å ta 
personlig ansvar for den sosiale og 

akademiske integreringen av studentene.
Torbjørn Røe Isaksen

 ▪ Torbjørn Røe Isaksen vil at studentene skal jobbe mer. Studentleder Therese Eia Lerøen er 
usikker på om studentene oppgir riktig antall studietimer. 
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status

KRITISERER UNIVERSITETSDRØMMER
Profesjonsfagene blir skadelidende når høyskoler kjemper om å bli universitet, mener Karl-Fredrik Tangen.

– Institusjonene har veldig forskjellig opprin-
nelse, men når de slås sammen og alle streber 
etter å bli universitet, mister de sin egenart og 
vil vurderes og belønnes etter samme kvanti-
tative målestokk, sier førstelektor Karl-Fredrik 
Tangen ved Høyskolen Kristiania (tidligere 
Markedshøyskolen). I forrige nummer av For-
skerforum kritiserte han utviklingen mot at 
alle institusjoner skal inn i samme kategori, 
og dermed samme hierarki. I stedet for å bli 
fremragende på sin egenart, vil høyskoler som 
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) definere 
seg inn i et hierarki de aldri kan bli best i.

– I iveren etter universitetsstatus plasserer 
HiOA seg selv under Universitetet i Oslo (UiO), 
sa Tangen.

– STOR FISK
Rektor Curt Rice avviser problemstillingen. Han 
mener HiOA uansett vil beholde sin egenart.

– UiO er suveren i Norge når det gjelder 
forskningsproduksjon. Det er kun NTNU 
som kan utfordre UiO på mengden forskning 
og kvaliteten på forskningen. De har begge 
høy prestisje. HiOA bidrar på en annen måte 
og har høy prestisje som institusjon som 
forsker og utdanner i og for profesjonsfag. Vi 
har høy søkning og leverer kandidater som 
velferdssamfunnet trenger, 
og den prestisjen er vi tilfreds 
med.

– Vil dere heller være en 
liten fisk i en stor dam enn å 
være store som høyskole?

– Vi blir en stor fisk i uni-
versitetsdammen også, for vi 
er landets tredje største utdan-
ningsinstitusjon. Det er kun 
NTNU og UiO som er større 
enn oss, sier Rice.

Det gir Tangen ham rett 
i, men han tror likevel HiOA 
er best tjent med å satse på 
profesjonsutdanninger uten å 
strebe etter høyere akademisk 
status.

– RAMMER UTDANNINGEN
– Om HiOA blir universitet, 
ville de ikke nødvendigvis 
bli plassert under Universi-
tetet i Agder. Men i Oslo vil 
de plassere seg under UiO, mens de burde 
holde på med noe annet enn UiO. Og for an-
satte vil HiOA bli et steg på karriereveien for 
folk som egentlig ønsker seg til universitetet. 
Jeg tror ikke et underordnet universitet vil 
ha trøbbel med å skaffe folk, men det vil bli 

pålagt å skaffe folk etter metoder som ikke 
rekrutterer de beste underviserne, men de nest 
beste forskerne, sier Tangen. Han mener den 
praksisnære profesjonsundervisningen blir 

skadelidende fordi det krever 
både mer forskning og bredde 
for å bli universitet enn å være 
høyskole.

– Både forsknings- og 
bredde satsing vil gå på be-
kostning av praksisnærhet i 
de sentrale profesjonsområ-
dene som høyskolen er satt 
sammen av. Det er begren-
sede ressurser, og da går det 
på bekostning av noe.

Selv om flere høyskoler blir 
universiteter, endrer ikke det 
de ulike samfunnsoppgavene 
til institusjonene, mener Rice.

– Det er selvfølgelig viktig 
å opprettholde mangfoldet i 
tilbudet til landets studenter 
og mangfoldet i tilførselen 
av kandidater til samfunnet. 
Sånn sett vil UiO antake-
ligvis alltid produsere flere 
ph.d.-kandidater enn HiOA, 

mens HiOA bestandig vil produsere flere 
bachelorkandidater enn UiO. Det er et mang-
fold som er bra, men det mangfoldet har in-
genting å gjøre med hva slags navn man har.

✒✒ av aksel kjær vidnes

 ▪ Høgskolen i Oslo og Akershus får kritikk for å ville søke universitetsstatus  
i stedet for å rendyrke profesjonsutdanningene.

Venter med  
universitetssøknad

Høgskolen i Oslo og Akershus har lenge 
ivret etter å søke om å bli universitet, men 
konstaterer nå at ventetiden blir enda lenger. 
HiOA ønsket å søke i mars, før nye og stren-
gere kriterier trer i kraft. Nasjonalt organ for 
kvalitet i utdanning (Nokut) rådet imidlertid 
høyskolen til å vente. Selv om høyskolen 
skulle oppfylle dagens kriterier, påpekte 
Nokut at søknaden neppe ville bli godkjent 
av regjeringen. Kunnskapsdepartementet 
har nemlig bestemt seg for ikke å godkjenne 
kategoriendringer før kriteriene er på plass.

– Den prosessen Nokut skisserte for 
oss, starter med en dialog og innledende 
vurdering i påvente av nye forskrifter til 
høsten. Først tenkte jeg at vi ikke ville gå 
inn i en slik prosess, men at vi ville satse 
på å søke med dagens forskrift. Men så har 
det i det siste blitt klargjort at vi likevel må 
sende en ny søknad til høsten og forholde 
oss til den nye forskriften, forteller Rice. 
Det gjorde beslutningen enklere:

– Da anser jeg det ikke som god bruk 
av ressurser å be min organisasjon om å 
utforme to søknader, én nå til våren og én 
til høsten, sier Rice.

Det ligger an til at HiOA tidligst kan 
søke i oktober.

– Forskning er viktig, men det 
bør ikke være i førersetet for 
en høyskole, sier Karl-Fredrik 
Tangen.
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Forskerforbundets forsikringskontor 
forsikring@forskerforbundet.no         Tlf: 21 02 34 30          www.forskerforbundet.no/forsikring

Nytt om Forskerforbundets  
innbo- og boligforsikring for 2016

 Vet du at… 
 Forskerforbundets forsikringskontor har forsikret boliger med samlet  
 forsikringsverdi på over 7,7 milliarder kroner!

Innboforsikringen

 • Nyhet! Fra og med 1.1.2016 er veggdyrdekning inkludert i forsikringen.
 • Samme lave pris i 2016 som i 2015!

Boligforsikringen

 • Vi garanterer også i 2016 at vi har Norges billigste boligforsikring. 
 • Vi garanterer at vi er minimum 5 % billigere enn det du kan få noe annet sted, men 
	 	 de	fleste	sparer	mye	mer!
 • Sjekk våre rabatter som fort gir deg opp til 40 % rabatt på våre allerede lave priser.
 • Toppdekningen videreføres som i 2015.
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INNLAND

fusjon

 UIO SER PÅ SIMULA IGJEN

 I 
evalueringen «Kunnskapssektoren sett utenfra» heter det  
at Kunnskapsdepartementet har for mange og for små  
underliggende virksomheter. Blant annet foreslås 
forskningssenteret Simula overført til et universitet eller en 
høgskole. Det er rektor ved Universitetet i Oslo glad for.  

– Min første innskytelse var at det kan revitalisere en diskusjon 
om Simulas lokalisering, og at de kan flyttes tettere på oss,  
sier Ole Petter Ottersen til Forskerforum. Han understreker 
imidlertid at det her er to parter som må bli enige. 

humaniora

Tellekantene består
 ■ Kunnskapsdepartementet jobber med en stortingsmelding 

om humanistisk forskning og utdanning, men å endre på telle-
kantsystemet for humaniora sin del blir ikke tema der. – Det er 
ikke aktuelt å gjøre om på publiseringspoengene, men det kan 
være interessant å diskutere hvordan systemet brukes, hva det 
omfatter og kanskje også hvorvidt det burde vært bredere, sier 
statsråd Torbjørn Røe Isaksen til Klassekampen. Systemet gir 
uttelling for å publisere vitenskapelige artikler, men ikke for å 
skrive lærebøker.

helseforskning

Strategi ga mer penger
 ■ Akershus universitetssykehus (Ahus) fikk innvilget en høye-

re prosentandel av sine søknader i årets tildeling enn andre som 
søkte på forskningsmidler fra Helse Sør-Øst. Ahus hadde en inn-
vilgelsesprosent på 27 prosent mot Oslo universitetssykehus 
(OUS) sine 24 prosent. Forskningsdirektør ved Ahus Hilde Lurås 
sier til Dagens medisin at resultatet skyldes sykehusets  
strategiske arbeid med søknadene. OUS forsker likevel mest i  
regionen og står for rundt tre fjerdedeler av forskningen som  
foregår her.

utdanningskvalitet

Lyser ut nye sentre
 ■ Ordningen med Sentre for 

fremragende utdanning (SFU) 
skal videreføres, og Nokut lyser 
nå ut midler til opprettelse av 
opptil seks nye slike sentre.  
– Bevilgningen for SFU-ordningen 
i 2016 har økt med hele 25 milli-
oner kroner. Det at Kunnskaps-
departementet nå har besluttet å 
gi nye sentre anledning til å søke 
om mellom fire og åtte millio-
ner kroner i årlige midler, bidrar 
til økt handlingsrom for fagmiljø-
ene. Det gir dem også mulighet 
til å «satse stort», sier Nokut-di-
rektør Terje Mørland.

museum

Direktør disputerte
 ■ Direktøren for Nordnorsk 

kunstmuseum Knut Ljøgodt har 
tatt doktorgrad i kunsthistorie 
med avhandlingen «Historie-
maleriet i Norge» ved Universi-
tetet i Tromsø – Norges arktiske 
universitet. Ljøgodt bidrar der-
med til å sette forskning ved mu-
seene på dagsordenen, mener 
de ansatte. – Forskning spiller en 
sentral rolle i museene, og vi er 
stolte over at museets direktør nå 
disputerer, sier konservator  
Charis Gullickson, tillitsvalgt for 
Forskerforbundets lokallag ved 
museet til iTromsø. 

+25 mill.
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museum

– HVA KAN SKROTES?

 E
r det verk i museumssamlingene det ikke er verdt å gjem-
me på? spør direktør for Kode – kunstmuseene i Bergen 
Karin Hindsbo i en kronikk på nrk.no. Hva skal i så fall 
skrotes? undrer hun og finner spørsmålet vanskelig. Sam-
lingene må reduseres fordi magasinene er fulle, men de 

mindre gode verkene har også verdi, fordi de tilfører perspektiv og 
historieforståelse. Hindsbo foreslår at institusjonenes samlinger 
reduseres med ti prosent, og inviterer kulturministeren til å inter-
essere seg for saken.
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«Jeg vet det finnes verk i 
museumssamlinger som 
ingen fagfolk bryr seg 
om, og som heller aldri 
vises til publikum», 
skriver Kode-direktør 
Karin Hindsmo. Her en 
brudekrone fra Trønde-
lag folkemuseum.

høgskole

Privatskole skal kontrolleres
 ■ Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal granske 

Kunnskapsdepartementets kontroll med privatskoler. Bakgrun-
nen er at privatskolekonsernet Anthon B. Nilsen ulovlig tok ut 
105 millioner kroner fra privatskolene Westerdals, NISS og NITH 
da de fusjonerte i 2013, skriver Dagens Næringsliv. I dag er alle 
en del av Westerdals Oslo ACT. KD må blant annet svare for 
hvorfor de ikke stanset konsernet fra å ta ut pengene. Millionene 
er imidlertid tilbakeført etter press fra studenter og ansatte.

universitet

UiA vil bli best
 ■ Universitetet i Agders nye rek-

tor Frank Reichert har som ambi-
sjon at universitetet skal bli Nor-
ges beste universitet. – Det er 
ingen hemmelighet at jeg mener 
at vi skal bli best på utdanning i 
Norge. Det må være vårt mål å 
gi studenter utdanning med høy-
est kvalitet samt være best på 
forskning. Mange universitet er 
opptatt med å fusjonere nå. Men 
vi kan jobbe med å bli best, sier 
Reichert til Grimstad adresseti-
dende. Nå skal UiA starte arbei-
det med en ny strategiplan, og 
rektoren inviterer både ansatte og 
studenter til å bidra med innspill.

arbeidsledighet

Økning for høyt 
utdannede

 ■ Antall ledige med universitets- 
og høgskoleutdanning økte med 
13 prosent fra 2014 til 2015. For 
befolkningen som helhet var øk-
ningen på 11,5 prosent, og vek-
sten i ledighet var dermed størst 
for denne gruppen, ifølge Sta-
tistisk sentralbyrå. Økningen er 
knyttet til problemene i oljerela-
terte næringer hvor utdannings-
nivået blant de ansatte er høyt. 
Koblingen til oljenæringen gjorde 
at Rogaland hadde sterkest vekst 
i ledigheten, med Hordaland som 
nummer to. De fleste andre fylker 
hadde nedgang i ledigheten.

institutt

Norut i vekst
 ■ Forskningsinstituttet Norut 

Narvik har på to år gått fra ned-
leggingstrussel til å måtte re-
kruttere nye medarbeidere for å 
ta unna oppdrag, skriver avisen 
Fremover. – Etter en tøff og ut-
fordrende periode tilsetter vi nå 
noen nye medarbeidere, blant 
annet et par stipendiater. Vi le-
verte et lite overskudd i 2014, 
regner med noe tilsvarende for 
2015 og planlegger et overskudd i 
2016, sier direktør for Norut Nar-
vik Terje Nordvåg. Han håper å 
komme opp i 40 ansatte, som til-
svarer nivået instituttet lå på før.
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– Forskarane seier oftare i søknadene at dei vil sjå på 
temaet sitt i lys av klimaendringane, seier avdelingsdirektør 
i Forskingsrådet, Camilla Schreiner. (Foto: Erik Norrud)



Klimaforundringar
Ein gong var klimaforsking noko meteorologane dreiv med.  
No er også psykologar, kunstnarar og historikarar på saka.

av Kjerstin Gjengedal

FORSKINGSKLIMA



– Vi har ein økonomi som krev vekst. Det er ein premiss vi utfordrar i forskinga 
vår, seier jussprofessor Beate Sjåfjell. (Foto: Erik Norrud)

FORSKINGSKLIMA
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 G
enerelt kan ein seie at det 
har vore ei heilt naturleg 
utvikling, seier direktør 
Camilla Schreiner i Avde-
ling for klima og polar i 
Forskingsrådet. 

– Det er jo nødvendigvis 
naturvitarane som gjer målingar og ser at no 
er klimaet i endring. Det må starte der. Så går 
ein vidare og spør kva faktorar som har noko å 
seie, kor stor rolle spelar sola eller skyene. Når 
vi så har fått ein del naturvitskaplege forklarin-
gar, kan andre forskarar melde seg på og stille 
spørsmål om konsekvensar for naturen, for 
infrastrukturen vår, for husa våre. Og neste steg 
blir å spørje: Kva har desse endringane å seie 
for menneske og samfunn? Korleis skal vi møte 
dei? Og ikkje minst, korleis kan vi omstille oss 
og slutte med utsleppa våre?

Frå demografi til visuell kunst
Ser ein på prosjekta som har fått midlar frå 
Forskingsrådet sitt store program for klima, 
KLIMAFORSK, går mykje av pengane til na-
turvitskaplege prosjekt. Men mykje går også til 
prosjekt i samfunnsvitskap, psykologi og huma-
niora. «Tverrfagleg» er ein merkelapp som går 
att. For eksempel studerer forskarar ved Norsk 
institutt for kulturminneforsking samfunn-
sendringar i reindriftssamfunn i det nordlege 
Eurasia i lys av klimaendringane. Samfunns-
forskarar ved Cicero senter for klimaforsking 
spør kva demografiske endringar i Kina får å seie 
for klimaet. Ved Noregs miljø- og biovitskaplege 
universitet skal samfunnsøkonomar utvikle 
betre økonomiske modellar for å lage kostnad–
nytte-analysar av klimatiltak. Psykologar ved 
NTNU skal, i lag med eit internasjonalt team 
som er så tverrfagleg at medlemmane knapt let 
seg kategorisere i det heile, finne ut om visuell 
kunst kan stimulere folk til å handle til beste 
for klimaet. For no berre å nemne eit lite utval.

– Over tid er klima blitt ein viktig kompo-
nent innanfor fleire område enn forsking på 
sjølve klimasystemet, seier Fridtjof Unander, 
direktør i Divisjon for energi, ressursar og miljø 
i Forskingsrådet.

– Skjer dette av seg sjølv fordi nye forskings-
område opnar seg, eller fordi det no er i klima-
forsking at det er forskingsmidlar å hente?

– Eg vil heller seie at det skjer fordi klima-
endringane grip inn i mange sektorar og sam-
funnsområde, og det er blitt tydelegare at vi 
treng ei stor kunnskapsbreidde for å kunne 
tilpasse oss klimaendringane og finne løysingar 
for å redusere utslepp. I våre budsjettframlegg 
har vi dei siste åra vore klare på at klima er ein 
viktig komponent som bør bli prioritert med 

forskingsmidlar i mange av programma våre, 
seier Unander.

Signal frå politisk debatt, frå stortingsmeldin-
gar, frå EU og frå forskingsmiljø er med på å legge 
føringar for korleis programma vert innretta.

– No ser vi til dømes eit stort behov for fleir-
fagleg, politikkorientert forsking, og det prøver 
vi å få til.

Stadig raskare auke
Gisela Böhm er professor ved Institutt for sam-
funnspsykologi ved Universitetet i Bergen (UiB), 
og ein av forskarane som har fått prosjektstøtte 
frå KLIMAFORSK. Ho har allereie forska på 
haldningar til klimakrisa i mange år, og fortel 
at talet på publikasjonar om klimaendringar 
innanfor psykologi og nærskylde fag har auka 
eksponentielt.

– Den amerikanske psykologforeininga 
sette i 2008 ned ei gruppe som skulle sjå på 
psykologien si rolle i å forstå og undersøke kli-
maendringane, og det har medverka til å drive 
fram feltet, fortel ho.

Når klimaendringar no er blitt ei strategisk 
satsing ved UiB, og eit prioritert felt hos For-
skingsrådet, ligg alt til rette for at forskarar tek 
teoriane sine med seg inn på dette området.

– Mykje av veksten kjem av at det ligg meir 
pengar i feltet enn før, samtidig som støtta til den 
frie forskinga er redusert. Men klimaendringar 
er eit kollektivt problem, med konsekvensar 
som for mange er fjerne i tid og stad, og det er 
eigenskapar som gjer temaet fagleg interessant, 
seier Böhm.

Forskar på løysingar
– I starten handla mykje av klimaforskinga inn-
anfor samfunnsvitskap og humaniora om kvifor 
det skjer så lite, politisk, når vi veit så mykje om 
klimaendringane. Det var også mykje forsking 
på haldningar og korleis folk tenkjer om risiko. 
Og mykje om mediedekning, seier professor 
Dag Elgesem ved Institutt for informasjons- og 
medievitskap ved UiB. 

Han leier programstyret for forskingspro-
grammet om samfunnsutviklingas kulturelle 

føresetnader (SAMKUL) i Forskingsrådet og 
har følgt med på korleis klimaendringar har 
spreidd seg som forskingstema i samfunnsvit-
skapane og humaniora. Elgesem nemner øko-
nomi, der forskarar studerer korleis ein skal 
verdsette gode for framtidige generasjonar opp 
mot gode for oss som lever i dag, eller organi-
sere berekraftige marknader. Fattigdoms- og 
utviklingsforskarar slepp ikkje unna å ha klima-
endringane i bakhovudet. Statsvitarar forskar 
på korleis ein kan byggje institusjonar som kan 
handtere klimaendringane.

– Og spørsmålet om klimarettferd er noko fi-
losofar arbeider med. Kva tenkjer vi om kva som 
er rettvist overfor framtidige generasjonar eller 
folk som bur langt unna? Historikarar stude-
rer korleis klima har prega tidlegare samfunn. 
Vitskapshistorikarar ser på korleis den natur-
vitskaplege klimaforskinga, som er ei nokså 
ny form for hybridforsking, har vakse fram og 
funne sin plass i systemet. Klimaforsking har 
dessutan mange politiske implikasjonar, og 
tilhøvet mellom vitskap og politikk er eit eige 
forskingstema.

Men det at temaet grip om seg, må ikkje 
forståast slik at alle no driv med klimaforsking.

– Innanfor humaniora og samfunnsvitska-
pane er det eit mindretal som driv med klima-
relaterte problemstillingar, og vi kjem ikkje dit 
at alle må ha eit klimaperspektiv på forskinga si. 
Men det er fleire og fleire fag som blir relevante. 
No blir det stadig meir forsking på klimatilpas-
sing, og der trur eg vi vil sjå mest tverrfagleg 
samarbeid.

Faglege klimaendringar
Éin ting er at fleire fagfelt arbeider med 
klimarelaterte problemstillingar. Men har klima-
krisa ført til fagleg utvikling i seg sjølv?

– Då eg starta på doktorgradsprosjektet mitt, 
fekk eg klar beskjed om at miljøspørsmål ikkje 
hadde noko i selskapsretten å gjere, seier pro-
fessor Beate Sjåfjell ved Institutt for privatrett 
ved Universitetet i Oslo.

I 2008 disputerte ho med ei avhandling om 
det overordna føremålet med europeisk sel-

– Mykje av veksten kjem av at det ligg 
meir pengar i feltet enn før.

Gisela Böhm

– Eg bestemte meg for å nemne  
«miljø» og «selskapsrett» i same  

setning så ofte eg kunne, heilt til folk 
slutta å hoppe i stolen.

Beate Sjåfjell
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skaps- og børsrett. Sidan har ho forska vidare 
på temaet, og slått fast – hald deg fast – at det er 
ein myte at selskap berre er til for å skape størst 
mogleg profitt for aksjonærane. Tvert imot gjev 
selskapsretten stort rom for å inkludere langsik-
tige og samfunnsmessige interesser i føremåla 
til selskapa, og den største hindringa for dette er 
nettopp den sterke sosiale norma om at profitt 
til aksjonærane er det viktigaste.

– Då eg starta å forske på dette, bestemte 
eg meg for å nemne «miljø» og «selskapsrett» 
i same setning så ofte eg kunne, heilt til folk 
slutta å hoppe i stolen, seier Sjåfjell.

Økonomi i rørsle
Sjølv innanfor mastodontfaget økonomi er det 
endringar å spore. Det meiner i alle fall Ove 
Jakobsen, leiar for Senter for økologisk økono-
mi og etikk ved Nord universitet. Senteret har 
eksistert i ti år og er framleis det einaste i sitt 
slag her i landet.

– Heilt frå Adam Smith si tid har økono-
mifaget vorte kritisert for å leve sitt eige liv i 
modellar, og ikkje ta omsyn til økologi og viktige 
samfunnsspørsmål, fortel han.

Økologisk økonomi prøver å endre det 
økonomiske systemet slik at problem som 
ressursøyding, fattigdom – og altså klima-
endringar – i utgangspunktet ikkje oppstår, i 
staden for å reparere dei i etterkant. I dei tjue 
åra fagmiljøet i Bodø har arbeidd med økologisk 
økonomi, har det skjedd mykje ny teoriutvik-
ling. Rett nok mest internasjonalt, i land der 
problema knytt til det etablerte økonomiske 
systemet er meir påtrengjande.

– Økologisk økonomi er ikkje eintydig, det 
finst fleire skular. Såkalla termodynamisk øko-
nomi, som legg vekt på at ressursane er av-
grensa, er mest utbreidd i USA. Ein europeisk 
tradisjon byggjer på darwinisme og nyttar ana-
logiar til økosystem og samspel mellom artar. 
Så har vi ei retning inspirert av Rudolf Steiner 
og antroposofien, der pengar ikkje er eit mål, 
men eit middel til å realisere samfunnsmessige 
verdiar. Og noko som blir kalla buddhistisk 
økonomi, som ikkje har med religion å gjere, 
men som legg vekt på individuell endring, det 
å forandre det individuelle konsumbehovet.

Då han deltok på den seinaste årlege konfe-
ransen i økologisk økonomi, i Leeds, fekk han 
vite at faget hans har fått innpass på fire nye bri-
tiske universitet. Det finst som masterprogram i 
ei rekkje europeiske land, og fleire stader i USA. 
Sjølv blir Jakobsen stadig oftare oppringd av folk 
som vil vite om alternative måtar å organisere 
økonomien på. Ofte er det folk frå praksisfeltet. 
Avfallsbransjen, helsevesenet, kommunane, 
bankvesenet. Men han snakkar også oftare enn 
før på andre akademisk institusjonar.

– Eg har ei kjensle av at systemet er meir 
villig til å la seg endre enn det var, seier han.

Tvinger fram det tverrfaglege
Då Beate Sjåfjell fekk napp hos Forskingsrådet 
til prosjektet «Sustainable Companies» i 2010, 
låg det pengar i potten til éin samarbeidspartnar 

– Vi ønskjer at forskarane skal vere tydelege om implikasjonane av 
forskinga, seier Camilla Schreiner i Forskingsrådet. (Foto: Erik Norrud)

FORSKINGSKLIMA
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i Finland og éin i Sverige. Ved avsluttinga av 
prosjektet fire år seinare leia ho eit lag på 40 
personar frå 26 land over heile verda.

– Kvar gong eg snakka om temaet på konfe-
ransar, kom det folk bort og spurde om eg trong 
ein partnar frå deira land. Mange sa at endeleg 
kunne dei arbeide med selskapsrett og kjenne 
at det var viktig, seier Sjåfjell.

No førebur ho seg på å ta forskinga eit langt 
steg vidare, inkludere fleire marknadsaktørar, 
ikkje berre selskap, og studere hindringar og 
moglegheiter for berekraftig handel i eit livs-
løpsperspektiv, frå eit produkt blir laga i Kina, 
via kjøp og bruk i Vesten til det endar på ei søp-
pelfylling i Afrika. Denne gongen kjem finan-
sieringa frå EUs rammeprogram for forsking, 
Horisont 2020.

– Her må vi inkludere både økonomi, natur-
vitskap, sosiologi og ei rekkje område av jussen 
og meir til. Det meiner eg er heilt naudsynt. 
Ein kan ikkje forske på slike spørsmål utan 
å ha planeten sine tolegrenser i bakhovudet. 
Klimaspørsmålet er berre eitt aspekt ved ein 
heilskap som også inkluderer andre tema som 
naturmangfald og fordelingsspørsmål. Alt dette 

gjer at ein treng tverrfagleg forsking, seier ho.
Men ho er tvilande til premissen om at alle 

no skal forske på klima fordi det er der pen-
gane er.

– Det er ei vanleg skulding at vi forskar på 
klima for å få pengar, men vi måtte jobbe hardt 
for å grunngje at «Sustainable companies» var 
relevant innanfor klimaprogramma. Ein må 
leite for å finne dei rette utlysingane.

Politiske forskarar?
Den merksame lesaren vil no ha notert seg at 
både juristen og økonomen forskar for å endre 
eit system dei meiner ikkje fungerer. Er viljen 
til endring ein logisk konsekvens av at klima-
endringar får meir plass i forskinga? Inviterer 
problemstillinga forskarane til å bli aktivistar?

Camilla Schreiner i Forskingsrådet fortel at når 
dei samlar folk til dialogmøte, høyrer ho mange 
seie at forskarar som arbeider med klimarelaterte 
problemstillingar, må våge å vere tydelege, at dei 
ikkje kan vere som andre forskarar. Fordi midlane 
er retta mot klima som samfunnsutfordring, er 
det ein føresetnad at det meste av kunnskapen 
skal liggje til grunn for endring.

– Det er mange som kjenner seg utfordra av 
det, og som tykkjer det er ubehageleg å bli kon-
frontert med politikk. Men dette er strategisk 
forsking. Resultata er meint å vere grunnlag 
for utforming av politikk og tiltak, og då ønskjer 
vi at forskarane skal vere tydelege om verdien 
og implikasjonane av forskinga – til skilnad frå 
den heilt frie forskinga, der samfunnsrelevans 
ikkje er noko kriterium for å få støtte, seier ho.

Beate Sjåfjell var i 2008 med på å stifte Con-
cerned Scientists Norway. Ho fortel at dei har 
hatt mange diskusjonar om kor langt forskarar 
kan eller bør gå i å låne ut den faglege legitimi-
teten sin til aktivisme.

– Vi er forskarar, og måten vi kan bidra på, 
er ved å føre kunnskapen vår inn i debatten. 
Men når det ikkje er nok å skrive avhandlingar 
og ein og annan kronikk, meiner vi at vi også 
har eit ansvar for å organisere oss for å finne 
meir effektive måtar å få ut den kunnskapen 
på, seier ho.

SAMKUL-styreleiar Dag Elgesem trur det er 
både faglege og praktisk-økonomiske grunnar 
til at fleire forskar på klima, men nemner også 
ein annan, openberr grunn:

– Folk er interesserte i å drive med ting som 
er relevante.

Kanskje er det ikkje meir mystisk enn det. ■✒✒✒✒✒✒

Kan du sjå for deg 
å forske på klima-
endringane?

THEA SELLIAAS THORSEN
førsteamanuensis, Institutt 
for historiske studium, 
NTNU
– Sjølv har eg for mange 
andre ting på lista, men mo-

ralsk uro knytt til menneska sine inngrep 
i naturen er svært tydeleg i dei klassiske 
tekstane eg studerer. Kanskje noko for 
ein av studentane mine?

PER HENNING UPPSTAD
professor, Nasjonalt senter 
for leseopplæring og lese-
forsking, UiS
– Det høyrest kanskje naivt 
ut, men på ståande fot kan 

eg faktisk ikkje kome på nokon måte 
klimaendringar skulle vere relevant for 
forskinga mi på.

TOR VEGGE
professor, Institutt for reli-
gion, filosofi og historie, UiA
– Eg ser temaet dukkar opp 
i prosjektutlysingar, men det 
er lite relevant i forskinga 

mi på gamle religiøse tekstar. Men eg har 
studentar som har knytt slike tekstar til 
klima, så utenkeleg er det ikkje.

– Klimaspørsmål blir oftare nytta som 
døme i tverrfaglege prosjekt utanfor sjølve 

klima forskinga, seier Dag Elgesem. 
(Foto: UiB)

– Globalt ser vi stadig fleire praktiske døme 
på økonomiske system som spring ut av 
økologisk økonomi, seier Ove Jakobsen. 

(Foto: Nord universitet)

– I starten handla mykje av  
klimaforskinga innanfor samfunns - 
vitskap og humaniora om kvifor det  

skjer så lite når vi veit så mykje.
Dag Elgesem
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UTLAND

storbritannia

 KVINNER FÅR 
 MEDIETRENING

 M
enn dominerer fortsatt i gruppen «eksperter» i 
britiske medier, men enkelte jobber aktivt for for-
andring. Julia Barry har startet selskapet Media 
Woman som bistår kvinnelige forskere med 
medietrening. – Ekspertise og kunnskap er aldri 

problemet. Det er selvtilliten, sier Barry til The Guardian. En stu-
die av professor Lis Howell fra 2013–14 viste at kun én av fem 
eksperter i de største nyhetsprogrammene var kvinner. Howells 
nyeste tall fra det siste året viser en liten forbedring til én av fire.

storbritannia

50 000 jukset
 ■ Nær 50 000 studenter har blitt tatt i juks ved britiske universiteter de 

siste tre årene, skriver The Guardian. Tallene stammer fra 129 univer-
siteter og viser at kun 362 studenter ble utvist på grunn av juks. Dette 
utgjør 1 prosent av alle som ble tatt. Ifølge avisen ble studenter fra land 
utenfor EU tatt for juks i større grad enn europeiske studenter. Denne 
gruppen sto for 35 prosent av tilfellene, men utgjør bare 12 prosent av 
studentpopulasjonen. 

finland

Innfører 
studieavgifter

 ■ Det finske parlamentet har ved-
tatt å innføre studieavgift for stu-
denter som kommer fra land uten-
for EU og EØS. Med 173 mot 46 
stemmer ble det vedtatt at uten-
landsstudenter må betale en avgift 
på minst 1500 euro per år, tilsva-
rende 14 500 kroner. Avgiften gjel-
der kun studier som ikke undervi-
ses på finsk eller svensk, og den 
skal ikke gjelde for doktorgradsstu-
denter eller forskere, melder Yle.

brasil

Krever sosial utjevning
 ■ I løpet av 2016 stilles det krav til at Brasils føderale universiteter 

skal ha en studentmasse som er mer representativ for befolkningen. 
De prestisjetunge universitetene må kunne vise til at halvparten av 
de nye studentene har bakgrunn fra offentlige skoler. I tillegg må an-
delen studenter som identifiser seg selv som svarte, fargede eller ur-
befolkning, samsvare med andelen i befolkningen. I dag utgjør svar-
te eller fargede femti prosent av befolkningen, men bare ti prosent 
av studentene, skriver Truthout.

Universitetet i Sao Paulo.
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finland

Ph.d. uten jobb
 ■ Arbeidsledigheten blant doktorgradsutdannede i Finland har 

steget helt siden 2010. I fjor nådde antallet arbeidsløse med 
doktorgrad for første gang over tusen personer. Det var en øk-
ning på 19 prosent fra året før og mer enn en dobling fra 2010, 
melder Sveriges Radio. Samtidig har antallet arbeidsledige i 
gruppen forskere steget fra over 700 til nesten 1600. – En dok-
torgrad åpner muligheter for å gjøre internasjonal karriere. Vi 
risikerer «brain drain», advarer rektor ved Helsingfors universi-
tet Thomas Wilhelmsson.
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sverige

– LØY PÅ SEG TITLER

 K
arolinska institutet (KI) i Stockholm har i det siste fått 
uønsket internasjonal oppmerksomhet rettet mot seg. 
I en omfattende artikkel beskriver det amerikanske ma-
gasinet Vanity Fair hvordan en av KIs besøkende gjeste-
forskere, kirurg Paolo Macchiarini, skal ha svindlet i 

kjærlighetslivet og på sin CV. Han er anklaget både for å ha inn-
gått en falsk forlovelse mens han var gift, og for å ha løyet på seg 
akademiske titler. Han er tidligere renvasket av KI for uredelighet, 
men de nye opplysningene kan føre til en ny gjennomgang.

Paolo Macchiarinis arbeid 
med kunstige struperør har 
gjort ham kjent og omstridt.
Foto: Karolinska institutet

kina

Bekjemper 
korrupsjon

 ■ Kinesiske myndigheter ser ut 
til å ha gått til en storoffensiv mot 
korrupsjon blant universitetslede-
re. Ved årsskiftet ble en universi-
tetsrektor dømt til livstid for å ha 
mottatt bestikkelser. Totalt ble 32 
universitetsansatte anklaget for 
korrupsjon i 2015, ifølge nettavisen 
Quartz. Samtidig melder The Wall 
Street Journal at et uvanlig høyt an-
tall direktører for statlige selskaper 
har gått av. Blant dem er det 270 
universitetsledere eller professorer. 
Avgangene følger et direktiv som 
forbyr partiansatte eller myndig-
hetspersoner å ha flere inntekter. 

thailand

Arresterer 
professorer

 ■ Thailands militærregime har 
gått hardt til verks for å kneble 
motstandere. Ifølge Human Rights 
Watch har landet vært i en mennes-
kerettighetskrise siden militærkup-
pet i 2014, og det har også ram-
met universitetene. Ifølge Voice of 
America skal 65 universitetslærere 
ha blitt arrestert siden kuppet. Or-
ganisasjonen Scholars at Risk har 
bekreftet ni tilfeller av forfølgelse av 
akademikere i fjor. Senest i novem-
ber ble fire professorer siktet etter 
en offentlig uttalelse mot militært 
nærvær på universitetene.

verden

Internasjonalisering i 
praksis

 ■ Verdens mest internasjona-
le universiteter for 2015/2016 er 
kåret, melder Times Higher Educa-
tion. Kåringen måler institusjone-
nes andel av internasjonale ansatte 
og studenter, og andelen forskning 
som gjennomføres med minst én 
internasjonal medforfatter. På top-
pen troner Qatar universitet, etter-
fulgt av Universitetet i Luxemburg 
og Universitetet i Hong Kong. Nor-
ske bidrag er Universitetet i Ber-
gen på 177. plass, Universitetet i 
Oslo på 191. plass og Universitetet 
i Tromsø på 199. plass.

sverige

Inviterer flyktninger
 ■ Gøteborgs universitet har vedtatt å tilby praksisplasser til 80 flyktnin-

ger i tiden fremover. Initiativet er et svar på den store flyktningstrøm-
men høsten 2015. Universitetet ser også på mulighetene for å arrangere 
språkundervisning og bistå evalueringen av kompetansen til nyankom-
ne flyktninger. – Vi undersøker også mulighetene for å drive undervis-
ning av studenter i flyktningleirene i landene utenfor Syria, i samarbeid 
med en hjelpeorganisasjon, sier prorektor Helena Lindholm.
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Hvis NTNU-ledelsen noen gang får spørsmålet «Hvordan passer de myke 
estetiske fagene, som musikk, inn i et universitet med en så teknologisk 
profil?», da kan de i grunnen bare vise fram et bilde av Tone Åses kontor.1 

Langs den ene veggen i det lille rommet på Dragvoll-campusen i Trond-
heim står et blankt Grøndahl-piano med fotokopierte noter av jazz-stan-
dardlåten «Au Privave» – akkurat det man i et halvt århundre har kunnet 
forvente hos en førsteamanuensis på musikkvitenskapelig institutt 
som underviser i sang og improvisasjon. Hyllene på den motstående 
veggen er mindre tidløs, med elektroniske bokser og ledninger, og ved 
skrivebordet hennes er en mikser og flere digitale lydprosessorer stablet 
på en bulkete flightcase.

Åse begynte med en bachelorgrad i klassisk sang ved konservatoriet 
i Trondheim, før hun gikk over til jazz-sang da hun tok hovedfag. Siden 
nittiårene har hun også i økende grad anvendt elektroniske verktøy for 
å modifisere stemmen live, en praksis hun utforsket i sitt kunstneriske 
utviklingsarbeid ved NTNU: «The voice and the machine – and the voice 
in the machine – now you see me, now you don’t».

Brytningen mellom menneske og maskin har vært et produktivt område 
i musikken lenge. Fra de første sangerne som utforsket mikrofonens 
muligheter for nye registre i sangen, til Miles Davis’ elektrifiserte 
jazz, 70-talls-synthbandet Kraftwerks robot-romantikk, rockebandet 
Radioheads bruk av en datastemme som leser selvhjelpsmantra i 
1997-klassikeren «Fitter Happier», og dagens hyppige anvendelse av 
autotune-syntetiserte stemmer i popen.

Tone Åse har gått mer systematisk inn i denne utforskingen enn de 
fleste, med et uttrykk som innen samme låt kan veksle mellom relativt 
vanlig jazz-sang, stemmer som kunne vært på lydsporet i en kyborg -
thriller fra 90-årene, og abstrakte lydlandskaper som minner mer om 
knitringen av verdensvevens informasjonsstrømmer.2

– Hva er det som interesserer deg med disse lydene?
– Noen musikalske og soniske opplevelser var med på å trigge ønsket 
om å begynne med elektronisk bearbeidelse av stemmen: Starten 
på «Oh Superman» med Laurie Anderson, og Joseph Zawinul sin 
vocoder-sang på «You understand» – den miksen mellom  menneske 
og maskin. Skal jeg prøve å beskrive hva som kan være grunnen til 

den intuitive tiltrekkingen til det soniske her, gjør denne miksen kan-
skje at man blir ekstra oppmerksom på hva som er en menneske-
lig lydkvalitet – og kanskje hva som er menneskelig i det hele tatt? 
 
I refleksjonsdelen av det kunstneriske utviklingsarbeidet sitt beskriver 
også Åse teknologibruken som løsningen på et problem hun hadde 
som utøvende improvisatør i et band.
– Å være sanger er annerledes enn å være instrumentalist. I den tradi-
sjonelle sangerrollen har sangeren teksten og melodien. Stemmen er 
den lyden vi skiller fra alle andre lyder, helt fra vi er født. Stemmen er 
lyden av livet vårt, og oppfattes som meningsbærende.

Denne posisjonen som frontfigur og fokuspunkt opplevde Åse både 
som et privilegium og en ulempe, siden stemmen alltid syntes å stikke 
seg ut i lydbildet.

– Da jeg begynte å jobbe med elektronikk, oppdaget jeg at jeg kunne 
blande meg mer med det instrumentelle lydbildet, og at det ga meg 
større frihet i den kollektive improvisasjonen. Du jobber plutselig med 
et lydmateriale som ikke har alle referansene til stemmen.
– Det minner meg litt om hvordan Laurie Anderson i åttiårene brukte en 
nedpitchet syntetisk «mannestemme» for å albue seg ut av kjønnsrollene?
– Ja, det ligner litt – jeg fokuserte i det kunstneriske utviklingsprosjek-
tet mitt på hvordan elektronikken har en frigjørende effekt overfor 
vokalistrollen. Likevel er det en stor forskjell. Min frigjøring var først 
og fremst praktisk og instrumentell. Anderson brukte elektronikken 
til å fremstå som noe annet – mannen. Jeg kunne faktisk også være noe 
annet – lydmakeren.3 Jeg kunne helt konkret gå inn i roller det ikke var 
mulig å ta med den akustiske stemmen alene.

Når Åse opptrer, sender hun stemmen sin gjennom et arsenal av digitale 
remedier, så den kan høres ut som synthesizer, digital knitring eller støy, 

Tone Åse fant sin egen stemme ved å manipulere den teknologisk.

MASKINSANG
Tone Åse | Førsteamanuensis og musiker i samtale med Bår Stenvik  

Foto: Erik Norrud

1 Født 1965, førsteamanuensis på Institutt for musikk ved NTNU.  
Utøvende musiker med band og artister som BOL, Trondheim Voices, 
Thomas Strønen og Marilyn Mazur.

2 «Åse cracks all category orientations apart and invents new language», 
skrev The New York City Jazz Record i 2012.

3 I refleksjonen beskriver hun hvordan folk stadig reagerer på en måte 
som viser at denne rollen er noe annet enn forventet, som den gamle 
damen som ville ha pengene tilbake etter en BOL-konsert. «Sånn en søt 
pike, med en vakker stemme – og så gjør hun DET DER!» Eller lydtekni-
keren som etter en konsert hun gjorde med Marilyn Mazurs ensemble 
ganske enkelt sa: «Synger du ordentlige sanger også?»

– Å spille musikk er ikke bare en 
refleksjonsløs intuitiv suppe.
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pluss at hun kjører den i loops og sampler seg selv, så lydene hennes kan 
ligge mange steder i lydbildet samtidig, i alle grader av menneskelighet 
og umenneskelighet.

– Da jeg begynte å forske på det, åpnet det seg et enda større og mer 
differensiert materiale for meg. Det elektroniske åpner ikke bare for å 
forandre lyden, du kan organisere den på nye måter, gjennom sampling, 
opptak, delay – plutselig blir du et slags orkester. Stipendiatperioden 
viste meg at du har ikke bare de to posisjonene – enten instrument eller 
stemme. Andreas Bergsland har forsket på opplevelsen av stemmen i 
elektroakustisk musikk, og skriver om den «maksimale» og «minimale» 
stemmen. Den maksimale er radiostemmen, slik jeg snakker nå, og 
du forstår hva jeg sier. I den helt andre enden har du den som du ikke 
gjenkjenner som stemme. Men på veien der har du hele spillet. For 
eksempel den stemmen hvor du skjønner ikke hva jeg sier, b-lø a æ tg e … 
 
Plutselig faller ordene hennes fra hverandre i halvspråklige nonsens-
lyder. Heldigvis har hun ikke fått slag, men bare gått over i en kort 
demonstrasjon av stemme-abstraksjon, før hun fortsetter:

– Du hører at det er et språk, men ikke noe som betyr noe. Så har 
du stemmen som synger, og de forskjellige gradene av manipulert 
 stemmelyd som til slutt ikke ligner på stemme lenger. Du har en hel 
skala som ikke bare utgjøres av det soniske, men med relasjonen 
 mellom stemme og ikke-stemme, der du definerer nye verdener.

To andre verdener som gjerne ses som motsetninger, er den praktisk 
utøvende og den teoretiske sfæren, særlig innen musikk, forteller Åse.

– Når man jobber med improvisasjon, spontanitet og det som skjer 
i nuet, er refleksjon ofte sett på som noe negativt. Både da jeg begynte 
på hovedoppgaven og stipendiatprosjektet, hadde jeg mange djevler på 
skulderen som sa at nå svikter du feltet, nå går du over til den andre siden, 
nå intellektualiserer og teoretiserer du. Jeg var veldig redd for å fjerne meg 
for langt fra virkeligheten og bli «usann». Men på et tidspunkt fikk også 
jeg det akademiske kicket, gleden ved å begrepsgjøre og organisere ting.
– Kan du huske når det skjedde?
– Det som tok hull på myten om «det unødvendige ved akademia», var 
et kurs vi hadde i rytmeforskning. I begynnelsen oppfattet jeg det som 
ganske absurd, matematiske målinger av at når du spiller en melodisk 
oppadgående bevegelse, vil åttendedeler tendere til å gå fortere. Det var 
snakk om mikrovariasjoner i det rytmiske spillet sammenlignet med det 
matematisk presise. I begynnelsen føltes det som et skritt langt vekk fra 
musikken, men på et eller annet tidspunkt gikk det opp for meg at de 
matematiske funnene pekte på det menneskelige og ekstremt komplekse 
i musikkfremførelsen – som nettopp skiller det fra matematikk. Så kan 
musikeren si at selvfølgelig, det bare er sånn, det vet alle. Men gjennom 
å gjøre det vitenskapelig kan man peke tydeligere på kompleksiteten.
– At først mente du at en matematisk beskrivelse gjorde musikken 
fattigere, men så kunne den også gjøre den rikere, på et vis?
– Ja, sånn sett så snudde det i mitt hode.

Selv om det er mye mistro til det intellektuelle i musikermiljøet, handler 
det også om hva man egentlig tror «teori» er, mener Åse.
– Ta for eksempel det akademiske begrepet «kontekstualisering». Det 
er et fint ord, som ikke automatisk gir mening for utøvende musikere 
og musikkstudenter. Men hvis du spør folk: «Hvem har du hørt på, 
og hvorfor?» Da er språket der. Det er ikke sikkert de drar opp kunst-
historien i samme slengen, slik en billedkunstner kanskje ville gjort, 
men det finnes et språk innenfor feltet. I stipendiatperioden prøvde jeg 
å finne det språket og bli konkret: Jo, det store kicket fikk jeg av Jøkleba 
og Veslefrikk i nittiårene. Hvorfor det? Jo, de holdt på med en spesiell type 

improvisasjon. Hva slags improvisasjon? Jo, det var kollektiv  improvisasjon, 
ikke komp og solist. Når jeg skulle kontekstualisere meg selv, måtte jeg 
begynne der.
Åse presiserer at «å spille musikk ikke bare er en refleksjonsløs intuitiv 
suppe»: Utøverne reflekterer hele tiden, lytter til hverandre, kommenterer 
under øvinger, evaluerer framføringer i ettertid.
– Men hva er det da som kommer i tillegg med det kunstneriske ut viklings-
arbeidet?
– I tillegg til bevisstheten om spillet med stemmens meninger og refe-
ranser, var det først og fremst oppmerksomheten på hvilke roller 4 jeg 
inntok: Her kan jeg være akkompagnerende, her kan jeg være mer lydmaker, 
her ønsker jeg ikke å være i fokus. Det viktigste, når jeg tenker over det, var 
at jeg stilte meg i en annen posisjon. Jobben min akkurat da var ikke 
nødvendigvis å levere vellykkede musikalske løsninger, men først og 
fremst å stille gode spørsmål. Det ga en stor frihet i arbeidsprosessen – og 
det er selvsagt den posisjonen jeg ønsker å ta med meg videre i forhold 
til det meste av det jeg holder på med, ikke bare musikk og forskning.
– Kan det kunstneriske utviklingsarbeidet sammenlignes med for eksem-
pel en kjemiker som tenker ut en hypotese og så tester den i laboratoriet?
– Jo, på sett og vis er det eksperimentell forskning, du driver med 
praktisk testing og finner ut konkrete ting. Men det er jo ikke sånn at 
du har en tese på forhånd, de oppstår heller underveis, mens du jobber: 

4 For eksempel, ifølge Åses refleksjonstekst, rollene som singer, speaker, 
soundmaker, soundsinger og real-time producer.

Tone Åse underviser musikkstudenter i både 
stemme- og teknologibruk, som her på en 
workshop ved Musikkhøgskolen i Oslo.

– De matematiske funnene pekte på det 
menneskelige og ekstremt komplekse i 

musikkfremførelsen.
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om jeg legger den linken der, kommer de til å gå inn på noen av låtene, 
og så kanskje lese mer.

Åse klikker på skjermen og viser hvordan innskrevne kommentarer 
i Soundcloud-filer i sanntid viser hvilke effekter hun skrur av og på i 
musikken, og hvordan hun tenker om sine egne manøvre i lydbildet til 
enhver tid. Svært praktisk orientert, nesten på samme måte som gitarma-
gasiner i alle år har trykket analyser av musikalske fraser, lyder og soloer.
– Det er mange beskrivelser i arbeidet ditt av hva du gjør, men ikke like 
ofte forklaringer på hvorfor, utover at noen lyder er mer «interessante» 
enn andre?
– Til syvende og sist er det min musikalske intuisjon som ligger til 
grunn for valgene, og det kan muligens ikke beskrives nærmere på 
en meningsfull måte – i denne sammenhengen. Dette er kanskje et 
premiss jeg ikke har snakket nok om – fordi det er så selvsagt for meg.
– Fordi musikkutøvelsen til sist handler om «feeling»? Har intuisjon per 
definisjon ikke et språk?
– Du har kanskje rett i at jeg setter min musikalske intuisjon som et 
grunnpremiss for det arbeidet jeg driver med. Og at dette faktisk er 
en av de tingene som skiller en kunstnerisk forskning fra en akade-
misk. Jeg er nødt til å stole på opplevelsen, ikke analysen. Når du sier 
at jeg ikke går inn på hva som gjør en lyd interessant for meg, mener 
du selvsagt at jeg ikke beskriver det med ord. Men kanskje språket 
ligger i handlingen. Kanskje nettopp musikken er et eksempel på 
intuisjonens språk. ■

«Hva om jeg gjør sånn – og sånn samtidig?»
Hun strekker ut hendene og skrur på knottene på boksene ved 

skrivebordet.
– Det skjer i kontakt med instrumentet. En del av «aksjonsforsknin-

gen», hvor man forsker på seg selv og sin egen aktivitet, handler om at 
teorien og hypotesene blir til underveis. Men det tror jeg skjer i forskning 
generelt. At «man har en teori og en hypotese, og så tester man» – det er 
vel mer myten om forskning. I min verden starter du i alle fall ikke med 
en teori, du finner en – eller som regel flere – underveis.

Åse har valgt å presentere sitt kunstneriske utviklingsarbeid på nettet, 
og har gitt prosjektet to innganger: En av dem er en lang avhandlings-
aktig tekst, med innlagte lyd- og videofiler som illustrasjon. Den andre 
inngangen består av bare lydfiler, hvor brukerne kan spille av, lytte – og 
så klikke seg videre til beskrivelser og kommentarer av hva som skjer.
– Poenget for meg er at om noen går inn og bare hører på musikken, 
skal de få en enkel inngang til noen viktige punkter. Dette skal være for 
feltet mitt, og studentene jeg har workshop med ved Musikkhøgskolen, 
vil neppe klikke seg inn og bare begynne å lese 120 sider tekst. Men 

– Jeg er nødt til å stole på opplevelsen,  
ikke analysen.
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Kvinner i krigssona
Dei vil vere journalistar, ikkje kvinnelege journalistar. Men kvinner som dekker krig og konflikt, 
er meir sårbare enn menn, meiner forskar.

av Johanne Landsverk

Utanrikskorrespondent Kristin Solberg i NRK bruker burka berre i farlege område i 
Afghanistan. Kledd som lokal kvinne er risikoen for kidnapping mindre.  

(Foto: Martin Slottemo Lyngstad/Aftenposten)



– Verda blir farligare, og kvinner som dekker krig og konflikt vil trenge betre 
tryggingsopplæring, meiner Kristin Skare Orgeret. (Foto: Erik Norrud)

 E
g må klare å halde meg på beina, eg 
må klare å halde meg på beina! Dett 
eg over ende, er det over. Mennene 
trengde seg på kroppen hennar, slo, 
dytta og drog i henne. Til slutt vart 

ho redda av kollegane og klarte å flykte i ein bil.
Nei, dette er ikkje frå nyttårsfeiringa i Köln 

eller ein konsert i Sverige, men ei historie henta 
frå kvardagen til ein journalist. Den pakistan-
ske tv-journalisten Quatrina Hosain vart angri-
pen og fysisk «antasta» av 30 aggressive menn 
under eit valkampmøte i Pakistan i 2013.

– Overgrep eller seksuell trakassering av 
kvinnelege journalistar er underrapportert. 
Dette er tøffe kvinner som ikkje har lyst til å bli 
stempla som redde. Men ein del får posttrau-
matiske reaksjonar etter slike opplevingar. Dette 
er også eit overgrep mot ytringsfridomen, seier 
Kristin Skare Orgeret, professor i journalistikk 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Historia til Hosain, som er ein kjend  journalist 
i Pakistan med eige talkshow, vart fortald under 
ein rundebordskonferanse i  Tunisia i 2014, i 
regi av Orgeret og forskarkollegaen Elisabeth 
Eide ved HiOA. Her var forskarar og kvinnelege 
journalistar som dekker krig og  konflikt, samla.

– Vi såg det under den arabiske «våren», kor 
utfordrande det var for journalistane å jobbe 
i store folkemengder, og mange kvinner vart 

 angripne av grupper av menn og trakasserte. 
Men det er tabubelagt å snakke høgt om over-
grep, og ein vil ikkje bli oppfatta som eit offer. 
Difor er det så viktig at ein stjernejournalist 
som Quatrina Hosain vågar å fortelje om det, 
seier Orgeret.

Kvinner i bukser
I samarbeid med journalistutdanninga i Ugan-
da, Nepal og Sør-Sudan leier ho eit stort inter-
nasjonalt forskingsprosjekt om kva rolle media 
spelar i konflikt- og postkonfliktsituasjonar.

– Situasjonen etter ein konflikt er ofte ikkje 
ein lineær prosess frå A til Å, men kan gå frå 
fred tilbake til konflikt. Det er i dette rommet 
vi ser på kva rolle media spelar for demokrati-
utvikling og fredsbygging.

I sitt eige delprosjekt har Orgeret studert 
arbeidsvilkåra og erfaringane til kvinnelege 
 journalistar ut frå eit kjønnsperspektiv.  Forskinga 
hennar blir blant anna presentert i artikkelen 
«Women making news – bodily presence in 
fields of conflict» i ein antologi som kjem ut 
i mars. Ho har intervjua norske kvinnelige 
utanrikskorrespondentar, og også journalistar 
frå Egypt, Pakistan, Sør-Afrika og Uganda som 
først og fremst dekker konflikt og postkonflikt i 
sitt eige land. Orgeret har snakka med Kristin 
 Solberg og Sidsel Wold, begge frå NRK.

– Vestlege reporterar blir i land med 
 tradisjonelle kjønnsrollar sett på som noko midt 
mellom kvinne og mann. Dei kjem der som 
kvinner i bukser. Wold fortel at dette også kan 
vere ein fordel, fordi dei får tilgang til kvinne-
lege kjelder på ein heilt anna måte enn menn. 
 Samtidig som dei får intervjue militære leiarar, 
blir dei også invitert inn til kvinnene der menn 
ikkje har tilgang, som til dømes i Afghanistan. 
Dei historiene som då kjem til overflata, er utru-
leg viktige, seier Orgeret.

Fortel andre historier 
Ein av hypotesane til Orgeret var at kvinner som 
dekker krig og konflikt, fortel andre historier 
enn menn.

– Kvinner får fram andre perspektiv enn 
menn gjer. Det mest overraskande er kor uni-
sont einige kvinnene er om dette, både dei nor-
ske korrespondentane og journalistar i andre 
land: Kvinnelege krigsreporterar får tilgang til 
andre historier, og ser ofte konflikten frå andre 
vinklar.

Mange har ikkje har lyst til å kalle seg kvin-
nelege journalistar, dei vil berre vere journa-
listar. 

– Men som krigsreporterar i ein tøff kvardag 
omgitt av militære menn må ein utvikle stra-
tegiar for å handtere ulike situasjonar. Kristin 
Solberg fortel at ho i spesielt farlege situasjonar 
i Afghanistan brukar burka, rett og slett for ikkje 
å bli lagd merke til. Og i mange samfunn blir 
det oppfatta som flørting om du ser ein mann 
inn i augo. Samtidig var nokre av dei afrikanske 
journalistane, som er utruleg tøffe damer, heilt 
opne om at dei kan bruke kvinnerolla som eit 
verktøy og iblant blunke litt ekstra for å kome i 
kontakt med militære leiarar. 

Sjølv om kvinnelege journalistar sjeldan blir 

Prosjekt:  
«Journalism in Conflict and Post-

Conflict Societies»

forskar:  
professor Kristin Skare Orgeret ved 
journalistutdanninga, Høgskolen i 

Oslo og Akershus 

metode:  
kvalitative intervju, 

rundebordssamtalar, innhaldsanalyse

uunnverleg verktøy:  
interkulturell kommunikasjon

– Kvinnelege reporterar får  
tilgang til andre historier, og ser ofte 

konflikten frå andre vinklar.
Kristin Skare Orgeret 
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behandla ulikt menn av redaksjonane, finst det 
døme på det motsette. 

– Då den sørafrikanske tv-reporteren Renée 
Horne skulle dekke krigen i Bagdad, fekk ho 
god respons på dekninga av krigen, men me-
diehuset i Johannesburg meinte ho var for stygg 
på håret! Ho stod jo midt i ein krig, og utan vatn 
fekk ho ikkje vaska seg. 

Må takle netthets 
På den nemnde konferansen i Tunisia fortalde 
Sidsel Wold om netthetsen ho vart utsett for då 
ho sommaren 2014 dekte Midtausten-konflikten 
for NRK. Ho fekk mengder av hatmeldingar der 
ho vart ho skulda for å vere partisk, stygg og ubru-
keleg. Og nesten alle meldingane var frå menn.

– Det var kjempesterkt då ho fortalde om kor 
sårbar ho vart då ho stod midt i krigen i Gaza, 
langt unna sitt eige nettverk og skulle takle alt 
dette. Til slutt begynte ho å stille spørsmålet: 
Er det meg det er noko gale med? Wold valde 
å vere open om hetsen, og det at ho stod fram, 
er svært viktig.

Orgeret seier at også mannlege journalistar 
opplever netthets.

– Ein blir utruleg sårbar for den grove het-
sen. Også menn får trugsmål, men blant kvin-
ner er hetsen i tillegg ofte seksualisert. 

Vil ikkje vere annleis
Orgeret har brukt to ulike tilnærmingar til for-
skinga: likskapsfeminisme og forskjellsfeminis-

me. Medan forskjellsfeminismen tek utgangs-
punkt i at det er ein grunnleggande forskjell 
mellom kvinner og menn, legg likskapsfeminis-
men vekt på at det er mykje større individuelle 
skilnader innanfor dei store bolkane ein kallar 
menn og dei ein kallar kvinner, enn mellom dei.

– I 1984 lanserte Gayatri Spivak omgrepet 
«strategisk essensialisme», som ein slags «to 
tankar i hovudet samtidig»-strategi. Vi må til 
dømes kunne seie at kvinnelege journalistar 
treng spesiell tryggingsopplæring, og kanskje 
dei treng ein annan type oppfølging av heime-
redaksjonen enn menn når dei er ute i felten, 
seier ho.

Orgeret meiner det vanskelege er at kvinner 
ikkje ønskjer å vere annleis enn menn i profe-
sjonen. Men i realiteten kan det tvinge seg fram 
eit behov for eigne strategiar for kvinner.

Kvinner viktig i fredsprosess
Det overordna forskingsprosjektet som ho leier 
saman med William Tayeebwa ved journalistut-
danninga ved Makerere-universitetet i Uganda, 
er eit femårig prosjekt støtta av Norad.

– Eg er rettleiar for fem ph.d.-studentar frå 
journalistutdanningane i Sør-Sudan, Uganda og 
Nepal. Vi ser blant anna på kva rolle kvinner og 
kvinnelege journalistar har i overgangen frå krig 
til fred. Eit viktig funn er at kvinner kan ha ei 
sentral rolle lokalt i ein frigjeringsprosess, men 
etterpå er tendensen at ein gløymer kvinnene. 
Under den siste krigen i Nepal vart kvinnene 

trekte med i arbeidet for å få til endring. Men 
då krigen var over og makta skulle fordelast, 
overtok mennene. Kvinnene vart skvisa ut.

Eitt av spørsmåla Orgeret stiller, er om kvin-
ner er meir opptekne av fred.

– I FN-resolusjon 1325 som kom i 2000, og 
som løfta fram kvinner i fred og tryggleik, går 
ein langt i å seie at kvinner er fredelegare enn 
menn. I mange samfunn er mennene i krigen, 
medan kvinnene er heime for å passe born og 
halde hjula i gang. Men det er ikkje grunnlag 
i materialet vårt for å seie at kvinner er meir 
opptekne av fred. 

Fleire vegrar seg 
Orgeret meiner det aldri har vore viktigare enn 
i dag å sende journalistar til krigssonene. Men 
verda har blitt farlegare, både for journalistar 
og for hjelparane dei har med seg. I 2015 vart 
95 journalistar og 3 mediearbeidarar drepne, i 
følgje tal frå organisasjonen Reporters Without 
Borders.

– Det er ein tendens til meir bruk av lokale 
stringerar, og dei står endå svakare når det gjeld 
tryggleik og utstyr.

Mange nyheitsmedium kuttar ut utanrikskor-
respondentar, men Orgeret meiner vi i dag treng 
denne funksjonen meir enn nokon gong.

– Vi ser at ein del kvinner vegrar seg. Men 
det er svært viktig med kvinnelege journalistar, 
fordi dei opererer annleis. Vi treng kvinnene, 
fordi dei får fram andre perspektiv. ■

Saman med forskarkollegaer og ph.d.-studentar ved Makerere-universitetet i Uganda. Frå venstre: Annette Kezaabu, Charlotte Ntulume,  
Florence Namasinga, Kristin Skare Orgeret og Goretti Nassanga. (Foto: Samiksha Koirala)
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Professor på likstrå
«Professor O.J. Broch på likstrå» er tittelen på dette maleriet av Erik 
Werenskiold. Maleriet fra 1889 er 50 x 61 cm stort, og er malt med olje 
på lerret. Det tilhører Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Ole Jacob Broch (1818–1889) var en norsk matematiker, fysiker, 
sosialøkonom og politiker. Han var født i Fredrikstad og studerte høy-
ere matematikk alt som skoleelev. Han studerte – hovedsakelig mate-
matikk – i Paris, Berlin og Königsberg. Tilbake i Norge opprettet han 
Nissens skole (i 1843) sammen med Hartvig Nissen. I 1848 ble han 
lektor i ren matematikk ved Universitetet i Oslo. Han stod bak flere 
avhandlinger i fysikk og matematikk.

Han hadde en rekke offentlige verv, var jernbanedirektør og admi-
nistrerende direktør i Den norske Creditbank. Han ga ut statistisk 
årbok for Norge, og ble i 1879 bestyrer for det internasjonale byrået 
for mål og vekt i Sèvres. Der hadde han som oppgave å grunnlegge et 
internasjonalt mål- og vektsystem, et arbeid som opptok ham resten 
av livet. Da han døde, gjenstod bare et par måneders arbeid før det 
kunne avsluttes.

Store Norske Leksikon oppsummerer Broch slik: «Brochs vitenska-
pelige arbeider vitner om skarpsindighet og usedvanlig energi, men 
ved siden av disse egenskaper hadde han praktisk skjønn, vidsyn og 
evne til å omgås mennesker.»

Kilder: Wikipedia, Store norske leksikon
Foto: Anne Hansteen Jarre, 

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
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2015 – KLIMA OG MILJØ
a) Paris

b) Ein temperaturauke på mel-
lom 1,5 og 2 grader (eller «godt 
under 2 grader»)

c) Kvart femte år

d) Vidar Helgesen (H)

e) Rutil

2015 – DØDSFALL
a) Natalie Cole

b) I Mekka (under pilegrims-
ferda, hajj)

c) Oliver Sacks

d) Nils Christie

e) Tomas Tranströmer  
og Günter Grass

2015 – HEIDER OG ÆRE
a) Lionel Messi

b) Det grøne skiftet

c) Børning

d) Therese Johaug

e) Mohsan Raja

 

2015 – HENDINGAR
a) Irland

b) New Horizons

c) Cuba

d) Houthiane (eller Ansar Allah)

e) Pablo Picasso
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2015 – HENDINGAR

a) I kva for europeisk land vart 
likekjønna ekteskap legalisert 
etter ei folkeavrøysting i mai?

b) Kva heitte romsonden frå 
NASA som i juli sende bilete 
av Pluto på nært hald?

c) Kva for nasjon fekk offisielt 
gjenoppretta det diplomatiske 
sambandet med USA etter 54 
år med fiendskap?

d) Kva for sjiamuslimsk opprørs-
gruppe i Jemen tok i januar 
kontroll over presidentpalasset 
– og vart i mars offer for eit 
blodig terrorangrep i IS-regi?

e) Kven er kunstnaren bak 
Kvinnene i Alger, som sette 
prisrekord for eit måleri då ein 
versjon av motivet vart seld på 
auksjon for nær 180 millionar 
dollar?

2015 – KLIMA OG MILJØ

a) Kor gjekk klimatoppmøtet 
COP 21 av stabelen i novem-
ber/desember?

b) Kva vart deltakarane på møtet 
einige om å sette som tempera-
turmål for å stagge den globale 
oppvarminga?

c) Kor ofte skal dei 195 landa opp-
datere og skjerpe klimamåla 
sine, ifølgje avtalen?

d) Tine Sundtoft (H) gav seg 
som klima- og miljøminister 
etter toppmøtet. Kven tok over 
posten hennar?

e) Deponi av gruveavfall i Førde-
fjorden vart ei kampsak i året 
som gjekk. Kva for mineral er 
det meininga å utvinne i den 
planlagde gruva i Engebø-
fjellet?

2015 – HEIDER OG ÆRE

a) Kva for mannleg fotballspelar 
fekk nyleg Gullballen som 
årets spelar i verda?

b) Kva vart kåra til årets nyord av 
Språkrådet? (Tips: det består av 
tre ord)

c) Kva heitte bilfilmen med 
blant andre Anders Baasmo 
Christiansen og Jenny Skavlan 
på rollelista som vart premiert 
med Amanda for beste norske 
kinofilm?

d) Kven vart «dronninga» 
under ski-VM i Falun med to 
individuelle triumfar i tillegg 
til stafettgull?

e) Kven vart av Aftenposten kåra 
til årets Oslo-borgar 2015 – ei 
avgjerd som førte til heftige 
diskusjonar?

2015 – DØDSFALL

a) Ho døydde på årets aller siste 
dag. Kva er namnet?

b) Kor i verda omkom minst 
2200 menneske i trengselen 
den 24. september?

c) Kva for britisk nevrolog og 
forfattar som døydde i august, 
var blant anna kjend for boka 
Mannen som forvekslet kona med 
en hatt?

d) Kva for 87 år gammal 
professor med internasjonalt 
renommé døydde i mai etter 
å ha blitt påkøyrd av Oslo-trik-
ken?

e) Nemn minst éin av dei to 
nobelprisvinnarane i litteratur 
som døydde i 2015.
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Holder foredrag i bilen
– Hva jobber du med akkurat nå?
– Forbereder tur til Kina og et kurs 
jeg skal ha der om geoparker og for-
midling av geologi. Vi holder også 
på å ferdigstille en attraksjon, en 
geologisk tidslinje.

– Hvor tenker du best?
– Dessverre må jeg kjøre en del bil, 
så da lager jeg både taler og fore-
drag – som det gjelder å huske i 
etterkant. Jeg har holdt mangt et 
foredrag for meg selv i bilen.

– Hva er den viktigste boken i ditt 
akademiske liv?
– Det er litt flaut, men jeg har selv 
vært med på å redigere den: Landet 
blir til – Norges geologi. Den har blitt 
en suksess og er mitt viktigste verk-
tøy i hverdagen. 

– Hva skal til for å bli en god for-
midler av geologi?
– Du må kunne faget ditt godt og 
ikke være redd for å forenkle det så 
folk forstår det. 

– Hva er tabu i ditt arbeid?
– Når det gjelder formidling, er det 

ikke å ta tilhørerne på alvor. Du kan 
ikke ha en dårlig dag, alle skal få full 
pakke hver gang.

– Hva karakteriserer kontor-
plassen(e) din(e)?
– Begge to er like rotete og fulle av 
rare ting som steiner og fossiler, 
samt alt jeg tenker jeg snart skal se 
på. Det samler seg litt opp.

– Om du kunne ha tilbrakt et år ved 
en annen institusjon hvor som helst 
i verden, hva ville du ha valgt da?
– Et sted hvor formidling av geofag 
har en høy stjerne. Slik er det dit jeg 
nå skal, på China University of Geo-
sciences i Beijing. Et år der hadde 
vært spennende.

– Om du måtte ha valgt deg et 
annet fagfelt, hva ville du ha falt 
ned på da?
– Planteforskning. Kunnskap om 
hva som skjer i planter, hvordan de 
dyrkes, og hvordan man kan utvin-
ne medisin, har alltid fascinert meg.

– Hvilket tiltak ville du ha gjennom-
ført om du var kunnskapsminister?
– Jeg ville sørget for at geofag ble 
sikret en sterk plass i skolens læ-
replan, og for at forskere måtte ut i 
skolen og formidle. 

– Hva vil du lese mer om i Forsker-
forum?
– Utfordringer unge forskere møter, 
og forskere som brenner for formid-
ling. God formidling må til for at 
folk skal forstå at forskere faktisk 
gjør noe samfunnsnyttig. 

✒✒ av elin rekdal müller

KRISTIN RANGNES
Medlem nummer: 30201156
stilling: daglig leder i Gea Norvegica Geopark og universitetsbibliotekar 
ved Universitetet i Oslo
utdanning: hovedfag i geologi ved Universitetet i Oslo
karrieremål: Jeg er fornøyd hvis jeg har bidratt til å spre viktig 
informasjon om naturarv og ressursbruk

«Det å være størst er ikke 
en kvalitet i seg selv.»
En problemstilling som har 
hjemsøkt menn siden tidenes 
morgen, har innhentet UiO- 
rektor Ole Petter Ottersen.  
(Universitas)

«Det er ikke viktig å være 
størst. Det som er 
viktigst, er å oppfylle 
samfunnsoppgaven 
vår.»
NTNU-rektor Gunnar Bovims  
trøstende ord er fine å ha med 
seg inn i herregarderoben.  
(Universitas)

«Jeg kommer ikke til 
konferansen for å fortelle 
hvor David kjøpte ølet.»
Kunnskapsminister Torbjørn Røe 
Isaksen ankom konferansen om 
humaniorameldigen med et 
forskningsoppdrag til språk-
miljøet: Hva mener jeg egentlig?  
(Klassekampen)

«Vi trenger en viten
skapelig holdning  
til rus.»
Dagbladets lederskribent virker å 
være på linje med kunnskaps-
ministeren.

GEOPARK
• område med betydningsfull 

geologi som har påvirket 
samfunnsutviklingen og det 
biologiske mangfoldet

• skal bidra til bærekraftig 
utvikling

• Gea Norvegica Geopark 
åpnet i 2008, og ligger i 
Vestfold og Telemark
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Rom for teori
Fengende, opplysende og faglig 
brede tekster som samler teori om 
interiørarkitektur på norsk.

Ellen S. Klingenberg (red.)
Interiørarkitektur
Spartacus forlag, 2015
458 sider
Veil. pris: kr 449

En alminnelig oppfatning av in-
teriørarkitekturen i akademiske 

kretser kan se ut til å være at det 
er en svak disiplin med et useriøst 
preg. Kanskje er det fordi «hvem 
som helst» kan holde på med det, 
og basert på sin egen smak alene 
gjøre seg til eksperter. En annen 
grunn kan være at faget ramler 
mellom andre, mer tradisjonstunge 
fag disipliner, som arkitektur eller 
kunsthistorie. En tredje grunn kan 
være at det har eksistert begrenset 
med teoretisk litteratur på norsk. 
Det gjør nå redaktør Ellen S. Klin-
genberg, arkitekt og interiør arkitekt, 
noe med. Det gjør hun svært godt.

Hun har samlet bidragene til 
boka i løpet av de årene hun har 
undervist i faget, men hun har også 
hentet inn nye tekster til boka. Etter 
en innledning fra redaktøren selv, 
og fra samfunnsdebattant, byfor-
sker og førsteamanuensis Erling 
Dokk Holm, følger seks kapitler. 
Alle har fått en kort tematisk inn-
ledning, og avsluttes stort sett med 
et intervju med en praktiserende 
interiørarkitekt. Til sammen er det 
blitt en omfattende tekstbok, med 
illustrative bilder og 24 relativt teo-
ritunge artikler, ført i pennen av et 
bredt tilfang fagpersoner.
De to første kapitlene er som inn-
føring å regne. Først blir begrepet 
interiørarkitektur problematisert, 
hovedsakelig ved å forstås opp mot 
bygningsarkitektur, design og urba-

Døren høy og porten vid
For lite bearbeidet om hvordan kunsten bearbeider religionen.

 D
et er mye man kan få ut av en bok. 
Etter å ha lest Jeanette Skys bok 
Religion og fortelling, ønsket jeg å 
se Nattverdsgjestene av Bergman. 
Som tenkt, så gjort – filmen lig-
ger enkelt tilgjengelig på nettet. 
Bergman får 

stor plass i Skys bok, og en av 
de nærlesningene vi finner her, 
dreier seg blant annet om denne 
filmen. I likhet med flestepar-
ten av Bergmans filmer er dette 
en film spekket med alvor, den 
handler om presten Tomas, 
Tomas som tviler og fortviler, 
og det er en film som griper. Fil-
men setter i gang tanker, så at 
noen ønsker å arbeide nærmere 
med dette materialet, er høyst 
forståelig. Undertittelen på Re-
ligion og fortelling er Fra Ingmar 
Bergman til Harry Potter, men 
sistnevnte kan få være i fred for 
meg. Bortsett fra at jeg en gang 
bedrev høytlesning av første bok 
i serien, har jeg ikke klart å fatte 
noen interesse for den. Jeg kla-
rer ikke det nå heller, og da er vi 
ved det som jeg opplever som et 
problem ved Skys bok, og som 
gjør at jeg aldri helt får tak på 
den: Den mangler en klar tanke 
om hva den vil med alt det stoffet 
som den presenterer.

Nå er det mye interessant stoff som presenteres, 
mange kjente filmer, bøker, kunstverk, og skaperne 
bakom dem. Det er nesten en biografi vi får over 
Bergman. Sky skriver om oppveksten hans og viser 
at et begrep om «svart pedagogikk» (Alice Miller) 
kan brukes som en nøkkel, vi får høre om påvirk-
ning fra Ibsen og Strindberg, og hun sammenligner 
Bergmans og Munchs kamp med indre demoner. Vi 
dulter også borti Fellini og noen norske og svenske 
samtidsforfattere før vi går tilbake til Bergman igjen, 
denne gangen dypere, med nærlesning av tre av hans 
filmer. Så følger Potter og til slutt en introduksjon av 
utvalgte samtidskunstnere. Hvorfor skjer alt dette? 
Jo, fordi kunsten ifølge Sky tenker omkring religion 
på en måte som kan virke opplysende for samtidens 
forståelse av den. Bokas prosjekt er med Skys egne 
ord å «utdype bildet av en moderne tids omgang med 
religion i sekulære sammenhenger». Det er et vidt 
prosjekt, og mindre vidt blir det ikke ved følgende 
presisering: «Jeg forsøker å gi noen grep for å forstå 
det samspillet mellom religion, populærkultur og 
politikk som omgir oss i hverdagen.»

Innledningsvis er jeg med på dette, for en innled-
ning kan jo godt være litt vag, der venter vi ennå, gjør 

oss klare, så det er greit at vi bare sneier innom, ennå 
ikke helt forstår, for vi skal jo få mer. Glisne kirkeloka-
ler, slik viser åpningsbildet i Nattverdsgjestene, og slik 
er tilstanden også rundt omkring i Norge. Men må vi 
inn i debatten omkring Hallesbys «helvetespreken» 
eller den svenske filosofen Hedenius’ sterke kritikk 

av kristendommen for å få et 
perspektiv på dette? Er det dette 
som er den sentrale bakgrunnen 
for de kunstnerne som vi skal 
møte? Selv om det ikke gjør noe 
å bli oppfrisket på hendelsene, 
og Sky fører hele veien en lett 
og ubesværet penn, skjønner jeg 
egentlig ikke hva dette har med 
religion uttrykt i kunst å gjøre. 
Det er i hvert fall dette som er 
problemet med Skys bok: Alt 
kan egentlig passe inn så lenge 
rammene er så pass vide, og når 
feltet i tillegg er så stort som det 
faktisk er, er det perspektiver å 
hente nærmest hvor som helst 
fra. Hvorfor da det ene og ikke 
det andre? Hva er grunnlaget for 
avgrensningene, men også, hva 
er grunnlaget for alle de forskjel-
lige momentene som trekkes 
inn? Jeg blir ikke overbevist av 
de mange sammenligningene vi 
finner i boka; det står ofte å lese 
at noe «kan minne om». Det er 
jo mye som kan det.

Kanskje er ikke boka tenkt som en utforsking av 
noe, men mer å se på som en journalistisk rundreise? 
Som leser blir du i hvert fall sendt hit og dit: inn i 
det mytiske med Potter og ut av det ellers kristne 
perspektivet med den amerikansk-iranske samtids-
kunstneren Shirin Neshat. Neshat tematiserer livet 
som tilslørt muslimsk kvinne. Men hva enn boka er, 
så viser den til en utfordring som antakelig gjelder 
for de fleste som ønsker å uttrykke noe: Et stoff må 
formes for at noe virkningsfullt kan bli sagt. Boka 
mangler altså en klar tanke, en idé å forme sitt stoff 
ut fra, og når det mangler, blir ikke stoffet egentlig 
bearbeidet. I stedet blir det gjengitt, vist frem. Ja, re-
ligion uttrykkes i kunsten, til tross for eller på grunn 
av sekularisering. Dette skjer på forskjellig vis, og 
på mange interessante vis, det minner Sky oss på. 
Men å si noe interessant om dette, eller å gi noen 
gode redskaper for leseren til å tenke videre selv, det 
klarer ikke boka. Det den likevel altså klarer, er å vise 
en fascinasjon overfor en del kunstneriske uttrykk. 
Så da er det der jeg ender, med å gå til kildene. Og 
kanskje skal jeg gå dit en gang til, nok en gang se 
Nattverdsgjestene? For det var jo noen tanker å ta en 
nærmere titt på der. 

av Aasne Jordheim

Jeanette Sky
Religion og fortelling. 
Fra Ingmar Bergman  

til Harry Potter
Pax, 2015
272 sider

Veil. pris: kr 349



NYE BØKER 
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nisme (som kort fortalt dreier seg 
om byens offentlige rom). Siden 
presenteres vi for interiørets his-
torie. Her får vi blant annet bli 
bedre kjent med arkitekten, «rom-
kunstneren» og mennesket, Arne 
Korsmo, som regnes som den som 
etablerte en utdanning i interiørar-
kitektur. I en annen artikkel får vi 
en etnologisk analyse av hvorfor 
norske hus gjennom historien har 
sett ut som de gjør, både inni og 
utenpå.

De neste kapitlene er mer kon-
krete med nåtidige problemstillin-
ger. Her får vi ulike perspektiver 
på opplevelsen av rom, hvor det 
blir stadig tydeligere hvor nært 
knyttet interiørarkitekturen er 
til mennesket, både kropp, sinn, 
sanser og vår interaksjon med, og 
tilhørighet til, andre. Siden følger 
et kapittel om betydningen av lys 
og farge, og møbler og ting. Det 
siste kapittelet handler om vern og 
bærekraft – også med et internasjo-
nalt perspektiv.

Det mest slående med bidra-
gene er bredden av fagkompe-
tanse. Arkitekter, kunst- og arkitek-
turhistorikere, billedkunstnere og 
romanforfattere, møbelsnekkere 
og konservatorer er bare noen av 
alle retningene som er represen-
tert. I tillegg fungerer intervjuene 
med «praktikerne» svært godt, og 
bør være et eksempel til etterføl-
gelse for andre fagformidlere. De 
bidrar ikke bare til en befriende va-
riasjon, de gjør også det teoretiske 
enda mer håndgripelig og forståe-
lig. Bruken av illustrasjonsbilder er 
også svært vellykket. Noen bilder 
kan bli litt små, men gjennom-
gående fungerer illustrasjonene 
som effektive fagformidlere. Men 
viktigst er det at bokens overskudd 
av innfallsvinkler og historiske og 
teoretiske redegjørelser gjør boken 
til en særdeles spennende bok å 
lese. Den fremstår som fengende, 
engasjert og opplysende, og som 
særdeles oppdatert på aktuell og 
relevant teori ikke bare for interi-
ørarkitekturen, men også for andre 
gamle travere som arkitektur og 
kunsthistorie.

av Ragnhild Fjellro 

 
 

Fordøyelig  
og fornøyelig
Mye informasjon og godt formid-
let kunnskap i en litt sprikende 
bok om gift og forgiftning.

Erik Andrew
Gift og forgiftninger i Norge
Cappelen Damm Akademisk, 2015
217 sider
Veil. pris: kr 349

Erik Andrew, tidligere leder av 
Giftinformasjonen og profes-

sor 2 ved Farmasøytisk institutt ved 
UiO, i dag forskningsleder hos Haf-
slund Nycomed, har skrevet boken 
om toksikologi i et historisk, kultu-
relt og samfunnsmessig perspek-
tiv, et «spennende og mytebelagt 
tema» som «fortjener en samlet og 
bred presentasjon, også for de som 
ikke er involvert i det medisinske 
feltet», som han skriver i forordet.

Det er lett å være enig, og for-
fatteren skriver tilforlatelig, noe 
som gjør at boken er svært enkel å 
lese, selv om – eller kanskje fordi 
– den er full grafer, tabeller og tall. 
Disse gir oss oversikt over alt fra 
«forgiftningsdødsfall etter agens» 
(med heroin, opiater, metadon og 
øvrige narkotika som en klar vin-
ner, ansvarlig for over 50 prosent 
av dødsfall ved forgiftning), antall 
behandlinger per sykehus som 
følge av forgiftninger av sopp eller 
planter de siste ti årene, oversikt 
over større hendelser med kje-
mikalieforgiftninger (fra en kir-
kebrann i Grue i 1882 med over 
100 døde av kullosforgiftning, til 
gasseksplosjonen i Sløvåg i 2007), 
eller antall giftdrap i Norge fra 
1969 til 2013 (23). Underveis gir 
forfatteren korte historiske intro-
duksjoner, der vi får et innblikk 

i tidligere bruk og misbruk ved 
giftige agenser (biskop Fredrik 
Nannestads visitasberetning om 
ti tilfeller av meldrøyesoppfor-
giftning på Skjervøy i 1752, med 
kramper, smerter og hallusinasjo-
ner), eller presentasjon av noen 
utvalgte vitenskapsfolk (om Albert 
Hofman, mannen som først syn-
tetiserte LSD, nettopp fra soppen 
meldrøye). Bokens siste kapitler 
omtaler giftmord i Norge, berømte 
norske personer og ekspedisjons-
deltakere som har blitt forgiftet, 
gift i mytologi og trollskap, og gift 
i kunst og kultur. Boken byr i det 
hele tatt på interessant lesning, 
selv om kanskje spesielt de to siste 
kapitlene er litt for korte og over-
fladiske til å gi annet enn et lite 
innblikk i giftens rolle i folklore og 
kunst, og dermed også gjør at den 
spriker litt. Boken er rikt illustrert 
med faksimiler og fotografier av 
omtalte personer, preparater, dyr, 
planter, myter og kunst, mange 
tatt av forfatteren selv. Disse glir 
lett inn i teksten, og gir den et lett 
journalistisk preg. Men selv om 
fotografiene står godt i teksten, 
syns jeg spesielt fotografiene er 
for ujevne, og ofte av direkte lav 
kvalitet.

Boken er likevel først og fremst 
faglig svært solid. Introduksjons-
kapitlene redegjør kort for forgift-
ningsbegrepet i biologisk forstand 
og historiske og strukturelle for-
hold rundt forgiftningsepidemio-
logien som fag. Hoveddelen er en 
kapittelvis detaljert gjennomgang 
av forgiftning med narkotiske stof-
fer, legemidler, kjemikalier, plan-
ter, sopp, bakterier og mat og dyr, 
alt belagt med et solid tallmateriale 
og referanser. Underveis får vi også 
gjengitt flere (både aktuelle og his-
toriske) pasientkasus, med forgift-
ningsforløp, behandling og utfall, 
som aktualiserer de ulike temaene 
på en fin måte. Det siste kapitlet 
gir en skjematisk oversikt over 
aktører og ansvarsfordeling i for-
giftningsfeltet i Norge, og sammen 
med forfatterens hjertesukk over 
for eksempel mangler ved regis-
trering av spesifikke detaljer ved 
forgiftningssaker, får boken også 
en helsepolitisk dimensjon. Det er 
mye informasjon som formidles, 
bokens sideantall tatt i betraktning, 
og jeg føler meg rett og slett mer 
kunnskapsrik etter lesning.

av Kjetil Vikene

Inge Lorange Backer
Norsk sivilprosess
Universitetsforlaget, 2016
536 sider
Veil. pris: kr 749

Dette er en framstilling av dom-
stolenes oppgaver i sivile saker 

og behandlingen av sivile saker. 
Norske domstoler står internasjo-
nalt i første rekke i å bidra til effektiv 
tvisteløsning. Tvisteloven av 2005 
innebærer en omfattende reform 
av domstolsbehandlingen av sivile 
saker. Forfatteren legger hovedvek-
ten på loven og på rettspraksis etter 
at den trådte i kraft i 2008. Backer 
er professor ved Institutt for offent-
lig rett, Universitetet i Oslo.

Hans Morten Haugen
Kampen om utviklingen. Teorier,  
strategier og globale utfordringer
Cappelen Damm Akademisk, 2016
195 sider
Veil. pris: kr 349

Boka drøfter hvorfor noen stater 
får til en positiv og inkluderen-

de utvikling, mens andre opplever 
fattigdoms- og voldsspiraler. Pre-
misset er at enhver utviklingspro-
sess handler om sosial kamp mel-
lom grupper i samfunnet, og derfor 
ikke er en harmonisk prosess. For-
fatteren bruker empiri og perspek-
tiver fra flere fagdisipliner. Haugen 
er professor ved VID vitenskapelige 
høgskole (tidligere Diakonhjemmet 
Høgskole).

Tine S. Prøitz
Læringsutbytte
Universitetsforlaget, 2016
128 sider
Veil. pris: kr 299

Hva anses som verdifull læring? 
Læringsutbytte har som be-

grep og fenomen fått en sentral 
plass i norsk grunnopplæring og 
høyere utdanning. Boka gir et empi-
risk fundert grunnlag for refleksjon 
omkring læringsutbytte i pedagogis-
ke og fagdidaktiske sammenhenger. 
Her diskuteres også begrepet som 
utdanningspolitisk fenomen. Prøitz 
er førsteamanuensis ved Institutt 
for pedagogikk og skoleutvikling 
ved Høgskolen i Sørøst-Norge.



KRONIKK

Museene trenger 
gode rammer!
ABM-sektoren i året som gikk – og året som kommer, med noen 
museale råd til den nye kulturministeren. 

 I 
Forskerforbundets lokallag ved Nasjonal-
museet for kunst, arkitektur og design har 
vi fulgt debatten om museenes rammebe-
tingelser og pensjon nøye. Nå som vi nylig 
har fått ny kulturminister, vil vi anspore 
til å løfte blikket fra balanse i lokale bud-
sjetter til hvilke rammebetingelser som 

bør ligge til grunn for ABM-sekto-
ren (arkiv, bibliotek og museum). 
Tiden under kulturminister Thor-
hild Widvey gir flere grunner til å 
reflektere over hva som har skjedd, 
og hvor vi er på vei.

Først et tilbakeblikk på hva 
som har rørt seg i pressen den 
siste tiden:

I Aftenpostens serie «Kunst-
samlerne» episode 2 diskuterer 
samlerekteparet Brundtland hvor 
lite av kunstmuseenes budsjetter 
som går til innkjøp (01.11.2015). Vi 
får inntrykk av at det ikke er åpen-
bart hva det i dag koster å bevare 
en samling, drifte museer, skape 
ny kunnskap og formidle den.

Direktør Gunn Mona Ekornes 
fra Østfoldsmuseene sier i Forskerforum at pen-
sjonen er for dyr for museene (nr. 9/2015). Hun 
varsler at det snart kan bli slutt på det hun kaller 
en gullkantet løsning for museumsansatte.

Erik Orskaug, sjefsøkonom hos Unio under-
streker, også i Forskerforum, at innskuddspen-
sjon garantert gir dårligere pensjon, og han rådet 
museene til å avvente, i det minste til staten har 
gjennomgått tjenestepensjonen (nr. 10/2015).

Førstekonservator Thomas Walle fra Norsk 
Folkemuseum minner i Forskerforum om at 
pensjon og lønn henger sammen (nr. 10/2015).

Er vi i ferd med å få et omdømmeproblem 
for museene? Er pensjonene i ABM-sektoren en 
del av Widveys lange liste til etterfølgeren Linda 
Hofstad Helleland? Sikkert er det at Kulturde-
partementet i Widveys periode har oppfordret 
museumsledelsen til å se på pensjonen. Det er 
nødvendig å legge fram fakta. 

Våre kuratorer og konservatorer er høyt ut-
dannede og kommer derfor relativt sent ut i 
arbeid. Men vi trives! Ansatte i museene står 
gjerne i jobb så lenge de kan.

Lønnsnivået er lavt sett i forhold til sammen-

liknbare stillinger i andre sektorer. Medlemmer i 
Forskerforbundets lokallag ved Nasjonalmuseet 
som kom til oss fra skoleverket eller privat sek-
tor, ser i dag at de har tapt betydelig på dette øko-
nomisk, selv når de er blant våre best lønnede.

Situasjonen for ABM-sektoren kan sammen-
lignes med forskjellene som bygges opp mellom 

universitets- og høyskolesektoren 
på den ene siden og videregående 
skoler på den andre. Grasrotpro-
sjektet, som omtales i Forsker-
forum 10/2015, arbeider for bedre 
lønn for universitets- og høysko-
lelektorer. Ifølge deltakerne i pro-
sjektet er gjennomsnittslønnen 
for denne gruppen 541 000 mot 
592 200 for lektorer i videregå-
ende skole. For ABM-sektoren er 
utfordringen enda større.

Gjennomsnittet for universi-
tets- og høyskolelektorer er ofte 
topplønn for våre medlemmer. 
Dette kan være ansatte som kan-
skje er Norges eneste – eller en 
av få – spesialister på et fagfelt. Vi 
mener dette misforholdet må un-

derstrekes i disse tider da så mange museumsle-
dere omtaler både sine ansatte og sine samlinger 
som for dyre i drift. Slik kan det ikke være, og da 
er det på tide med litt museal støy igjen!

Museumsansatte jobber for å oppfylle et sam-
funnsoppdrag, lønnet med fellesskapets penger 
og på moderate lønninger. Om det dannes en 
oppfatning av at det er galt at ABM-sektoren skal 
ha like gode pensjonsordninger som staten gir 
sine egne ansatte, er dette meget problematisk.

Museenes to viktigste grunnstener er sam-
lingene og de ansatte. Det tar tid og ressurser å 
utvikle en ekspertise på for eksempel en tekstil-
samling som strekker seg over 1000 år. Det tar 
et liv, ikke et åremål. Om vi skal sørge for at de 
beste søker seg til et langt liv i ABM-sektoren, 
må det følge med en forståelse av rimelige vilkår 
og gode rammebetingelser. Dette er et statlig 

ansvar å tilrettelegge for. 
Fjoråret hadde flere saker som gir grunn til 

bekymring for utviklingen av Museums-Norge. 
16. oktober 2015 uttalte Erlend Høyersten, di-
rektør i ARoS Aarhus Kunstmuseum, at norske 
museumsledere bør få kutt i bevilgningene og 
ikke fungerer som kreative ledere (Aftenpos-
ten). Hva er egentlig kreativ ledelse i denne 
sammenhengen? Det å drive et museum er 
ikke det samme som å drive en kunsthall eller 
et galleri. Det som ikke regnes som god smak 
eller viktig i 2015, vil kanskje være av viktighet 
i 2115? En museumsleder skal ha et blikk mot 
fremtiden og et ben godt plantet i fortiden. Vi 
mener at kreativ ledelse er å være ambisiøs på 
sin samling og sine ansattes vegne!

For å være kreativ i det museale feltet må 
man i hvert fall forstå hva et museum er og 
skal være. Flere saker i 2015 som avspeiler store 
endringer i museenes kjernevirksomhet, gir 
grunn til å være årvåken.

I Drammens Tidende 23.10.2015 kan vi lese 
at styret i Drammens Museum har vedtatt at de 
skal avhende bygninger i friluftsmuseet, altså 
en del av samlingen som de er ansvarlige for å 
bevare og formidle. 1. desember i samme avis 
uttaler jurist Peter Vogt at dette kan være i strid 
med museets vedtekter. Denne forvirringen i 
Drammen burde ryddes opp i raskt. Vi har både 
Norges Museumsforbunds og ICOMs (Inter-
national Council of Museums) etiske regler for 
avhending som er retningsgivende. Vi må kunne 
stole på at museene våre har grundig og forsvar-
lig saksgang før de avhender noe som er ment å 
bevares for ettertiden. La oss håpe det blir gjort 
et godt stykke arbeid i Drammen i 2016.

For mange i fagforeningene var fjorårets 
museale hendelse i Bergen oppsigelsen av de 
fast ansatte maleri- og papirkonservatorene – 
nettopp de med kunnskap om samlingene og 
ansvar for å bevare dem. Museets ledelse har 
lovet at de skal sørge for bedre bevaring av sam-
lingene gjennom dette grepet. Kan vi ha tillit til 
dette? La oss håpe at denne endringen var godt 
begrunnet, og at det kommer et grep for den 
samlingen i 2016 som vil berolige oss.

Om Aftenposten har rett i at Widvey låner 
øre til ARoS-direktør Høyersten, håper vi vår 
nye kulturminister fikk med seg museumsdi-
rektørene Karin Hindsbo og Audun Eckhoffs 
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«Kuttes pensjonen, må 
lønningene opp.»



GJESTESKRIBENTEN

Forskning som idrett

 Når ble forskning en konkur ranse-
idrett? spurte Forsker for bundets 
leder Petter Aaslestad ved åpningen 
av forbundets forskningspolitiske 

konferanse i oktober 2015. Det snakkes mye 
om priser og utmerkelser, og rankinger av 
universiteter og forskergrupper er blitt like 
selvsagte som VM- og EM-plasseringer. Men 
er det dette som er forsknin-
gens – vitenskapens – egentlige 
mål?

Fridtjof Nansen stilte seg 
det samme spørsmålet drøyt 
hundre år tidligere, i en artik-
kel i Morgenbladet i 1911. Han 
kom til at dette var en utvikling 
som ikke ville gi gode resulta-
ter. «Videnskabsmænd er ikke 
veddeløbsheste», skrev Nansen.

Nansens foranledning til 
å skrive i avisen var et forslag 
som var fremmet om å opp-
rette et nytt universitet i Norge, 
i Bergen. W.C. Brøgger, profes-
sor og rektor ved Norges den 
gang eneste universitet i Kristiania, hadde 
engasjert seg entusiastisk for ideen. Konkur-
ranse mellom universiteter i Norges to største 
byer kunne bare gi fordeler, mente han. Bare 
se på hva tevlingen mellom Uppsala og Lund 
og den nye høyskolen i Stockholm hadde 
gjort for det vitenskapelige livet i Sverige, 
skrev Brøgger.

Det gagnlige ved konkurrerende uni-
versiteter var ingen ny tanke for hundre år 
siden. Da de tyske universitetene seilte opp 
som de ledene i Europa – og i verden – på 
begynnelsen av 1800-tallet, var det mange 
som fant forklaringen på suksessen nettopp i 
den innbyrdes konkurransen mellom de tyske 
universitetene, og mellom de tyske professo-
rene som fikk betalt direkte av studentene 
for undervisningen. Når foreleserne måtte 
anstrenge seg for å tiltrekke seg studenter i 
konkurranse med andre, ble det både bedre 
undervisning og mer publisering. Vitenskape-
lige skrifter var viktige som reklame.

Ikke alle var like overbevist om konkurran-

sens fortrinn. Den unge Anton Martin Schwei-
gaard fikk stipend til å reise til Tyskland i 1833 
og kom tilbake med et nedslående inntrykk av 
kvaliteten ved universitetene der. Mye av det 
som ble forelest ved de tyske universitetene, 
var etter hans mening overflatisk nonsens – 
bombastisk i formen og tomt for innhold. Alt 
var innrettet på å lage sensasjon og tiltrekke 

seg betalende tilhørere. Og vi-
tenskapen ble skadelidende.

For Brøgger stod prinsippet 
om konkurranse for mye mer 
enn vitenskapelig kvalitet alene. 
Fredelig kappestrid mellom for-
skere i Bergen og Oslo var bare 
en detalj i et større bilde. Det 
overordnede var kappestriden 
mellom nasjonene. Fremtiden 
for folkenes selvstendighet 
ville bli avgjort i konkurransen 
mellom nasjoner og stater, hvor 
den svakeste ubønnhørlig ville 
bukke under i striden med den 
sterkeste. Dette var ikke meta-
forer hentet fra Adam Smith 

og markedsliberalismen, men fra Darwin og 
utviklingslæren. Det stod om folkenes evne 
til å hevde seg i en kamp som bare den ster-
keste kunne overleve. Og styrken til et folk fant 
Brøgger i dets kulturelle nivå. Bare det folk 
som kunne mønstre selvstendig åndskraft, 
hadde noen fremtid som politisk selvstendig 
nasjon. Forsømte nasjonen sin forskning, var 
den dømt til å bukke under.

Med sine argumenter stod Brøgger trygt 
plantet i sin samtid. «Sosialdarwinismen» 
var et utbredt tankemønster ved forrige 
århundreskifte. Nasjonene kjempet for sin 
tilværelse, og bare den sterkeste kunne over-
leve. Den fredelige kappestriden som Brøgger 
skrev om, ble avløst av en kamp om makt. Og 
ut av den kom to verdenskriger og ufattelige 
lidelser for millioner, kolonisering av andre 
verdensdeler og folkemord.

Før vi overtar begrepsapparatet som hører 
idretten til, bør vi stille oss spørsmålet om 
vitenskapens formål er det samme.

av John Peter  
Collett,  

professor i historie  
ved Universitetet  

i Oslo

svar 20.10.2015 i samme avis. De understreket 
at det er store forskjeller mellom Danmark og 
Norge. Her må vi håpe at det er de gode eksem-
plene på samarbeid mellom museene og de 
private som vil føre an. Kanskje vil Nils Messels 
snart rykende ferske bok om Nasjonalgalleriets 
venneforening ligge på nattbordet til kultur-
ministeren neste gang en journalist spør? Vi 
kan alle ha godt av å reflektere mye om hvilke 
kunstverk som glapp, og hva som henger på 
veggene i Universitetsgata 13, nettopp på grunn 
av private aktører!

Mange var og er dypt uenige i Widveys tolk-
ninger av hvordan det private og museene skal 
bygge relasjoner og økonomiske bindinger. Det 
kan oppstå mange spennende muligheter for 
samarbeid og utvikling mellom de private ak-
tørene og museene i Norge. Det som er viktig i 
denne sammenhengen, er at staten har en god 
forståelse for sin egen oppgave. Det er ikke de 
private som skal betale for husleie, fagkompe-
tanse, vakthold og drift. Om vår kunst og kultur 
er av varig verdi og skal bevares for ettertiden, 
må dette sikres av staten. Først må vi vite at 
vi som et minimum sikrer en fremtid for den 
arven som nettopp skal oppleves av våre barne-
barn og deres barnebarn – så kan de private og 
museene gjerne i samarbeid skape opplevelser 
for oss som lever nå.

Lønn, pensjon og driftsmidler er en helhet. I 
en økende digital hverdag må vi som samfunn 
huske at det er stadig viktigere å bevare origina-
lene – både de fysiske og de digitale. Når stadig 
flere håndverksfag dør ut, må noen fordype seg 
i tekstilteknikker fra middelalderen og forstå 
byggeskikken på 1700-tallet. Så mye kunnskap 
ligger i kilder som ikke lar seg digitalisere. Mis-
ter vi originalene, kan de ikke lenger oppleves, 
formidles eller forskes på. Vi har ansvar for å 
huske, formidle og forvalte. Sektoren trenger 
derfor de beste. Så for å gå tilbake der vi begynte: 
Kuttes pensjonen, må lønningene opp. Det er 
ikke de ansatte i kulturfeltet som skal betale for 
økte krav til profesjonell og etisk drift, eller for 
økte utgifter til flytteprosjekter eller sammenslå-
inger. Vi trenger ledere – både i institusjonene 
og i politikken – som ser helheten. Og vi tren-
ger at staten forstår hva god ledelse av nettopp 
kulturfeltet er. Sektoren trenger ikke ledere som 
oppfordrer til å svekke rammebetingelsene eller 
samlingene våre!

Styret i Nasjonalmuseet har sett på pensjo-
nen, og vi er fortsatt medlem av SPK. Så håper 
vi det blir med det, og at flere i ABM-sektoren 
følger etter. Se, men ikke røre.

Rattkjelke-hendelsen, hvor Widvey ga pris 
til Maja Ratkje, under Ultima-åpningen i fjor 
kommer til å være noe som huskes lenge. Her 
kan vi i kultursektoren være tilgivende både i det 
gamle og nye året når vi omtales med feil navn 
– men det viktige er at vi vet at det er forståelse 
for hva vi er, om ikke alltid for hva vi heter. 

Vi ønsker vår nye kulturminister Linda Hof-
stad Helleland lykke til i sitt arbeid med å sikre 
oss gode og riktige rammebetingelser. Velkom-
men til sektoren!

«‘Videnskabsmænd er ikke 
veddeløbsheste’, skrev Nansen.»
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Gjesteskribentene skriver 
sant og subjektivt om forskning. 

De faste gjestene er John Peter Collett, 
Hanne Sigrun Byhring, Oddveig Storstad 

og Lorenz Khazaleh.



DEBATT

La studentene forske!
Regjeringen bør sette høyere krav til forskningsdeltagende undervisning, 
skriver Torkel Brekke.

HØYERE UTDANNING: Profes-
soren som hevdet at norsk høyere 
utdanning er en sammensvergel-
se mellom studenter som ikke vil 
studere, og lærere som ikke vil 
undervise, var nok litt urettferdig. 
Det finnes mange utmerkede stu-
dietilbud i Norge. Likevel er det 
også mye som kan bli bedre. Regje-
ringen planlegger en stortingsmel-
ding om kvalitet i høyere utdanning 
som skal komme våren 2017, og 
10. februar vil kunnskapsminister 
Torbjørn Røe Isaksen delta i fro-
kostmøte i regi av Civita om mel-
dingens innhold.

Faglig læring handler om fakta-
kunnskaper, men også om overfø-
ring av taus kunnskap fra fagperson 
til student. Den tause kunnskapen 
omfatter verdier, hold ninger og 
perspektiver på fagstoff, som ikke 
enkelt kan formuleres tydelig i 
en tekst eller i en forelesning. 
Læringstrykk må komme fra an-
satte som er genuint interessert 
i studentenes læring, og som har 
nær kontakt med studentene.

Med sine romslige bevilgninger 
kan ikke sektoren skylde på res-
surssituasjonen der hvor den nød-
vendige kontakten er fraværende. 
Personlig oppfølging av studenter 
handler om å dyrke fram en kultur 
hvor de ansatte føler ansvar for at 
studentene integreres i gode læ-
ringsmiljøer.

Begrepet integrasjon forteller 
noe viktig om hva kvalitet i høyere 
utdanning bør handle om. Vi kan 
skille mellom sosial integrasjon og 
akademisk integrasjon, hvor det 

første handler om studentenes 
deltagelse i sosialt liv med andre 
studenter og med lærere, mens 
det andre handler om studentenes 
deltagelse i det akademiske livet 
ved institusjonen. Akademisk, so-
sial og kulturell deltagelse og ut-
veksling av kunnskap og verdier 
mellom studenter – og mellom 
studenter og forskere – har av-
gjørende betydning for hvor mye 
studentene lærer, og for hvilke re-
sultater de oppnår i studiene sine. 
Deltagelse forutsetter utstrakt bruk 
av problembasert læring. Her har 
mange fagtradisjoner i Norge en 
utfordring. 

Studenter gjør det bedre – de 
lærer mer, trives bedre og har min-
dre sannsynlighet for å avbryte stu-
diene – hvis de blir del av integre-
rende læringsmiljøer. Vi trenger 
større oppmerksomhet mot klasse-
rommet som et miljø hvor det skjer 
samhandling, og hvor studentene 
er med på å forme egen læring. 
Den tradisjonelle forelesningen 
er ikke den beste måten å under-
vise på, bortsett fra hvis man som 
lærer liker å høre sin egen stemme 
i halvannen time. En dreining vekk 
fra forelesninger og over mot pro-
blembasert undervisning bør være 
sentralt i kvalitetsarbeidet ved in-
stitusjonene. Utviklingen av nett-
baserte undervisningsformer gjør 

det også mulig å opprettholde 
kontakt i læringsmiljøer på en ny 
måte, selv om kontakt i virtuelle 
rom ikke kan erstatte personlige 
møter mellom studenter, og mel-
lom studenter og lærere.

En viktig vei å gå for å integrere 
studentene i et godt læringsmiljø, 
er å gjøre dem til forskere tidlig i 
studieløpet. Universitets- og høy-
skolelovens paragraf 1.3 a) sier at all 
norsk høyere utdanning skal «tilby 
høyere utdanning som er basert på 
det fremste innen forskning, faglig 
og kunstnerisk utviklingsarbeid 
og erfaringskunnskap». Dette om-
tales gjerne som forskningsbasert 
utdanning, og det oppfattes som et 
sentralt mål i alle undervisnings-
miljøer.

Problemet er at de mange for-
skjellige undervisningsmiljøene i 
sektoren ofte legger helt forskjel-
lige forståelser til grunn for hva 
forskningsbasert undervisning 
egentlig betyr. Det største spriket er 
mellom det vi kan kalle forsknings-
oppdatert og forskningsdeltagende un-
dervisning. Mange tenker at kravet 
om forskningsbasert undervisning 
er ivaretatt så lenge undervisnin-
gen gjøres av en lærer som selv er 
oppdatert om forskningen i faget. 

Men vi må legge lista høyere 
og si at forskningsbasert under-
visning krever at læreren faktisk 
involverer studenter i forsknings- 
og utviklingsarbeidet. Den store 
tyske forskeren og pedagogen Wil-
helm von Humboldt (1767–1835), 
som grunnla den universitetstra-
disjonen vi gjerne bekjenner oss 

til her i Nord-Europa, mente at 
forskning og undervisning måtte 
være en enhet. Dette idealet må 
fram i lyset! 

Akkurat hvordan studenter kan 
trekkes inn i forskningen vil selv-
sagt variere veldig etter hva slags 
studieløp og fagtradisjon man ser 
på. I kurset Religion og politikk, som 
jeg underviste ved UiO i høsten 
2015, brukte vi noen uker midt i 
semesteret på å sende studentene 
ut i verden og samle data gjennom 
intervjuer. Slikt gir gevinst. Det gir 
bedre forståelse for hvordan kunn-
skap skaffes, for hva slags metoder 
vi kan bruke, og det gir studentene 
et mer kritisk forhold til kunnskap 
om fagfeltet som presenteres i 
lærebøker og i annen litteratur. I 
tillegg er det morsommere enn 
bare å høre prekener fra kateteret. 
Mulighetene er mange. Melding 
til Stortinget 18 (2012–2013) Lange 
linjer – kunnskap gir muligheter, pre-
senterte forskjellige eksempler på 
hvordan undervisning kan trekke 
studenter med i forskning (s. 66).

Flere tiltak kan bedre kvaliteten 
i høyere utdanning. God under-
visning bør åpenbart premieres 
bedre, slik at undervisning ikke 
fortsetter å miste status i forhold 
til forskning blant de ansatte. Men 
spesielt mener jeg regjeringen i 
den planlagte stortingsmeldingen 
bør sette høyere krav til forsknings-
deltagende undervisning. Slik kan 
vi oppnå bedre faglig integrasjon 
av studenter og heve kvaliteten på 
undervisningen vi tilbyr.

«Faglig læring handler om faktakunnskaper, 
men også om overføring av taus kunnskap 
fra fagperson til student.»

«Den tradisjonelle forelesningen er ikke 
den beste måten å undervise på.»
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Civita og UiO



DEBATT

Saka om 
Aaron Swartz

«Sjølv om Aaron Swartz hadde hatt  
psykiske problem tidlegare, etterlet saka  
ein svart skugge over amerikansk  
påtalemakt og MIT.»

RETTING: I det interessante inter-
vjuet med Jill Walker Rettberg i For-
skerforum nr. 1/2016 kjem det fram 
opplysningar om Aaron Swartz og 
saka mot han som ikkje stemmer. 
Aaron Swartz vart ikkje dømd til 
35 års fengsel, men tiltalepunkta 
frå påtalemakta hadde ei maksi-
malstraff på 35 år. Men før saka 
kom opp for retten, tok dessverre 
Swartz sitt eige liv.

Aaron Swartz var ein inter-
nett-«wonderboy» som alt i ein 
alder av 14 år deltok i utviklinga av 
viktige internett-standardar! Han 
var ein entreprenør og ein akti-
vist – ein ekte «hacker» i ordets 
eigentlege og positive forstand. 
Han var mellom anna med på å 
starta diskusjonsforumet Reddit, 
ein av dei mest brukte nettstadene 
i dag. 

Tiltalen mot han kom fordi 
han lasta ned store mengder aka-
demisk litteratur frå databasen/
forlaget JSTOR ved Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) i 
2011. Påtalemakta la fram ein til-
tale basert på 13 brot på «Computer 
Fraud and Abuse»-lova og med ei 
maksimal strafferamme på 35 år. 

Tiltalen hang over Aaron Swartz 
i nærmare to år, og i januar 2013 
enda det med at han tok sitt eige liv.

Sjølv om Swartz hadde hatt 
psykiske problem tidlegare, et-
terlet saka ein svart skugge over 
amerikansk påtalemakt og MIT. 
Der JSTOR trekte politimeldinga, 

valde MIT å vera passive og gjorde 
ikkje noko. Dei kunne truleg ha 
fått påtalemakta til å trekkja saka 
om dei hadde gått aktivt inn og 
forsvart Aaron Swartz. 

Saka skapte mykje oppstyr ved 
den renommerte institusjonen, 
og det vart sett ned eit internt 
granskings utval. Utvalet kom 
fram til at MIT ikkje hadde gjort 
noko klanderverdig, men like fullt 
er det mange som meiner at MIT 
ikkje levde opp til sine eigne ideal, 
og at dei faktisk svikta ein av sine 
eigne i denne saka.

Forskerforum takkar for rettinga,  
og sluttar seg til! 
Red. 

Ledige stillingar
Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og 
samfunns  vitskap i Møre og Romsdal. Vi er ein 
spanande kompetanse organisasjon i vekst med 
omtrent 4000 studentar og 350 tilsette. 

Ved Høgskulen i Volda, Avdeling for samfunnsfag 
og historie, er det no ledig:

• Fast stilling som professor i statsvitskap/
samfunnsvitskap.

• Fast stilling som professor i sosialpsykologi, 
eventuelt samfunns psykologi eller kultur psykologi. 

Professorstillingane er lagt til Institutt for sosialfag 
(ISF) som utdannar barneverns pedagogar og 
sosionomar. Det blir også gjeve tilbod om master-
utdanning og PhD-studium i helse- og sosialfag.

Kontakt: leiar for institutt for sosialfag Jan Einar Flø 
70 07 50 94 | jef@hivolda.no  |  
dekan Odd Ragnar Hunnes 700 75296  |  
orh@hivolda.no

Les meir på hivolda.no/stilling

SØKNADS-
FRIST:

25.02.2016

«Swartz var ein 
entreprenør og ein 
aktivist – ein ekte 
«hacker» i ordets 
eigentlege og posi-
tive forstand.»
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av Svein Ølnes,  
Vestlandsforsking
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FINANSIERING: I Forskerforum 
nr. 1/2016 var det en artikkel om de 
kraftige kuttene som gjøres i uni-
versitets- og høyskolesektoren i Fin-
land. Universitetet i Helsinki ser for 
seg at de må si opp så mange som 
1200 ansatte. Dette vil kunne ha be-
tydelige konsekvenser for både finsk 
forskning og næringsliv i fremtiden.

I 2010 ledet jeg et internasjo-
nalt panel som evaluerte finsk 
kjemisk forskning. Allerede den 
gang pekte vi på utfordringer for 
forskningen i Finland, og kanskje 
spesielt for finansieringen av den. 
De kuttene som nå er foreslått, vil 
forsterke disse utfordringene. 

Vår hovedkonklusjon i 2010 var 
at finsk kjemisk forskning jevnt 
over var på et veldig godt interna-
sjonalt nivå, med flere internasjo-
nalt ledende forskningsgrupper. 
I 2009 ble også norsk kjemisk 
forskning evaluert av et internasjo-
nalt panel, og min personlige vur-
dering av disse to evalueringene er 
at finsk kjemisk forskning i 2010 
hadde en høyere faglig kvalitet enn 
den norske, selv om de beste grup-
pene i begge landene var på et høyt 
internasjonalt nivå.

Det er interessant å sammen-
ligne funnene i disse evaluerin-
gene. Begge landene har en desen-
tralisert universitetssektor.

De fleste universitetene har 
en eller flere meget gode eller 
fremragende forskningsgrupper. 
Institusjonenes størrelse er ikke 
ensbetydende med høy kvalitet på 
alle forskningsgrupper, men små 
institusjoner er ofte mer sårbare 
hvis flere fagmiljø er svake.

Både i Norge og Finland var 
det en lav andel internasjonale 
forskere i faste vitenskapelige 
stillinger. I enkelte tilfeller fant vi 
i Finland også en motstand mot 
internasjonal rekruttering, ofte be-
grunnet i et ønske om å beholde 
morsmålet som forsknings- og 
undervisningsspråk. Ofte var det 
de svenskspråklige institusjonene 
som hadde dette synet, til tross for 

at de kanskje i større grad burde 
kunne rekruttere internasjonalt, 
ikke minst fra de andre nordiske 
landene. Samtidig var de svensk-
språklige miljøene de minste, noe 
som førte til lav mobilitet og liten 
grad av faglig fornying.

Forskningsfinansieringen var 
allerede i 2010 mer utfordrende i 
Finland enn i Norge. Basisfinan-
sieringen var ofte lav, og det var 
et stort press for å skaffe eksterne 
midler. De eksterne forskningsbe-
vilgningene var ofte ganske små, 
mange ganger ikke engang tilstrek-
kelige til å dekke alle kostnadene 
for en ph.d.-student. Dette gjorde 
at gjennomføringsgraden på ph.d. 
var lav og gjennomføringstiden 
lang. Til tross for dette var det lav 
søknadsaktivitet rettet mot EU.

Jeg tror at en grunn til den 
svake internasjonale rekrutterin-
gen til faste vitenskapelige stillin-
ger i Finland var det presset som 
var på å skaffe eksternfinansiering. 
På sikt er en slik rekrutterings-
svikt alvorlig, da det er nødvendig 
å kunne rekruttere de beste inter-
nasjonale talentene for å kunne 
holde tritt på forskningsfronten.

Med de kuttene som er foreslått 
i den finske universitets- og høy-
skolesektoren, så vil de utfordrin-
gene utvalget vårt pekte på i 2010, 
bli ytterligere forsterket. Ikke bare 
vil den internasjonal rekrutterin-
gen bli svakere, men man står også 
i fare for å miste de beste nasjo-
nale forskningstalentene. Dette vil 
kunne få alvorlige konsekvenser 
for finsk forskning, innovasjons-
styrke og omstillingsevne i lang tid.

Det kan være interessant å se 
til et land hvor økonomiske ut-
fordringer i lengre tid har preget 
universitetssektoren. I 2014 deltok 
jeg i evalueringen av portugisisk 

forskning, og for min egen del 
spesielt forskningsgrupper innen 
kjemi og materialvitenskap. Selv 
om undervisning og forskning er 
aktiviteter som foregår på univer-
sitetene også i Portugal, så finan-
sieres disse ulikt. Universitete-
nes grunnbevilgning og det fast 
ansatte personalet er i stor grad 
knyttet til undervisning. Forsknin-
gen finansieres dels gjennom 
prosjektbevilgninger, men også i 
betydelig grad gjennom en kon-
kurranseutsatt basisbevilgning ba-
sert på en evaluering gjennomført 
hvert femte år. I 2014 ble denne 
for første gang utført av et inter-
nasjonalt panel. Konsekvensene 
av å miste grunnfinansieringen 
er stor, og vår evaluering fikk stor 
medieoppmerksomhet.

Utfordringene for forskning og 
høyere utdanning i Portugal har 
vært betydelige i flere år. De unge 
ph.d.- og postdoktor-kandidatene 
som vi snakket med, så veldig få 
fremtidsmuligheter, både innen-
for akademia og i næringslivet. 
Universitetene hadde ikke gjort 
nyansettelser av fast personale på 
flere år, og i industrien ble ikke en 
ph.d.-grad ansett for å være verdt 
de ekstra lønnskostnadene den 
ville medføre. Noe overraskende 
var det likevel at få av kandidatene 
vurderte å forlate Portugal.

Nivået på forskningen innenfor 
materialvitenskap og spesielt kjemi 
var jevnt over ikke spesielt høyt. 
Mange miljø fremhevet deres re-
gionale betydning som en begrun-
nelse for i liten grad å orientere 
seg internasjonalt. Dette førte til at 
nivået ofte ble lavt, og forsknings-
miljøene hadde derfor sjelden nød-
vendig kvalitet eller kapasitet til å 
bidra til omstilling og utvikling av 
det regionale næringslivet.

Det fantes unntak der nivået 
på forskningen var på høyde med 
den internasjonale forsknings-
fronten. Ofte var det da større 
forskningsenheter som frem-
hevet seg. Noe av dette skyldtes 
nok de ulike rammebetingelsene 
for enhetene gjennom forskjel-
ler i basisfinansieringen, men et 
kjennetegn ved de suksessrike 
miljøene, uavhengig av tidligere 

basisfinansiering, var at de hadde 
en sterk internasjonal orientering. 
Dette ble kanskje klarest uttrykt av 
gruppen for tekstilkjemi i den lille 
byen Guimaraes med 20 000 inn-
byggere. Deres oppmerksomhet 
var ikke rettet mot egen tekstilin-
dustri, men derimot mot EU. Dette 
var ifølge dem den beste måten å 
heve kvaliteten – og dermed styrke 
konkurranseevnen – til det lokale 
næringslivet på. Dette ble reflektert 
i forskningskvaliteten og i et blom-
strende lokalt næringsliv.

Nå som norsk økonomi ser ut 
til å gå mot tøffere tider, kan vi 
trekke noen lærdommer fra disse 
evalueringene? Jeg vil trekke frem 
to momenter:

1) Grunnlaget for fremragende 
forskning er en internasjonal orien-
tering og et fokus på kvalitet. Dette 
gir også ringvirkninger på regionalt 
næringsliv. Ved å bruke en interna-
sjonal målestokk vil kvaliteten på 
forskningen heves og bidra til at 
lokalt næringsliv har den kvaliteten 
og innovasjonsevnen som kreves for 
å lykkes i et internasjonalt marked. 
På Forskningsrådets FORFI-konfe-
ranse i 2015 fremhevet også profes-
sor Ammon Salter fra Universitet i 
Bath at de universitetene som har 
størst innovasjonskraft, også er de 
med høyest faglig kvalitet.

2) Fremragende forskningsmiljø 
preges ofte av enkeltpersoner som 
klarer å skape ringvirkninger også 
utenfor eget forskningsmiljø gjen-
nom å tiltrekke seg gode forskere 
som spiller på lag, og de blir dermed 
drivkrefter for hele miljøet. Rekrut-
tering av de beste forskningstalen-
tene er en investering for fremtidig 
kvalitet og omstillingsevne. 

Erfaringene fra Finland og Por-
tugal viser at kutt i forskning og 
utdanning ikke er rett medisin for 
å møte økonomisk krevende tider. 
Regjeringen og Stortinget skal ha 
ros for å ha økt forskningsinnsatsen 
selv når det er mørke skyer på den 
norske økonomiske himmelen. Et 
fortsatt fokus på kvalitet og interna-
sjonalisering er viktig for fremtidig 
omstillingsevne og innovasjons-
kraft i norsk næringsliv. 

De kandidatene som utdannes 
ved våre universiteter og høyskoler, 
er et av de viktigste bidragene til 
omstillingsevne og innovasjons-
kraft i Norge i norsk industri og 
offentlig sektor. En enda tettere 
integrering av forskning av høy 
kvalitet med fremragende utdan-
ning er den beste investering for 
å møte en samfunnsutvikling i 
stadig hurtigere endring.

«Regjering og Storting skal ha ros for å ha 
økt forskningsinnsatsen selv når det er mørke 
skyer på den norske økonomiske himmelen.»
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Av Kenneth Ruud, 
professor i kjemi ved 
UiT – Norges  
arktiske universitet

Kutt er ei det beste
Erfaringene fra Finland og Portugal viser at kutt i forskning og utdanning ikke 
er rett medisin for å møte økonomisk krevende tider, skriver Kenneth Ruud.
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Fakta om  
Forskerforbundet 

• Forskerforbundet er landets 
største og ledende fag- og inte-
resseorganisasjon for ansatte 
i forskning, høyere utdanning 
og kunnskapsformidling. 

• Forskerforbundet har snart  
20 000 medlemmer og er 
tilsluttet Unio – hovedorgani-
sasjonen for universitets- og 
høyskoleutdannede.

• Forskerforbundet arbeider for 
høyere lønn og bedre arbeids-
vilkår for medlemmene.

Kurs og seminarer
Forskerforbundet arrangerer føl-
gende tillitsvalgtkurs i mars 2016:
• 2.–4. mars: Grunnopplæring 

trinn II for nye tillitsvalgte
• 31. mars: Sektorseminar for 

tillitsvalgte i ABM-virksomhe-
ter (arkiv, bibliotek, museum).

Program og påmeldingsinforma-
sjon blir lagt ut på forskerforbun-
det.no/kurs. Der finner du også 
oversikt over alle kursene i første 
halvår 2016.

Vervekampanje 2016
Alle medlemmer som verver 
ett eller flere nye medlemmer 
til Forskerforbundet i 2016 får 
vervepremie i form av et gavekort 
på 350 kroner. I tillegg er du med 
i trekningen av en el-sykkel fra 
Ecoride. Alle medlemmer som 
verver ett eller flere nye student-
medlemmer er med i trekningen 
av vervepremier. Hovedpremien 
er en Macbook Air. 

Les mer på forskerforbundet.no/
vervekampanje.

Hjernekraften fortjener 
bedre vilkår

Dagens samfunnsutfordringer er mange, 
og krevende. Det er forskning som skal 
gi oss morgendagens løsninger, likevel er 
Norge dårligst i Norden når det gjelder 
investering i forskning. 

Regjeringen og Stortinget må øke 
forskningsinnsatsen til samme nivå som 
våre naboland. Skriv under på vårt opprop 
for å gi norske forskere bedre vilkår! 
Oppropet finner du her: hjernekraftverk.
no/opprop.

Akademisk frihet  
under press?
Akademisk frihet er ikke et privi-
legium for noen professorer i et 
elfenbenstårn. Den er essensiell for et 
demokrati som bygger på kunnskap og 
forskning. Trues den, trues samfunnet. 
Det skriver Forskerforbundets leder 
Petter Aaslestad i et debattinnlegg i 
Stavanger Aftenblad.

Den akademiske friheten er lovfestet 
for ansatte ved universiteter og høysko-
ler i Norge. Likevel mener 49,1 prosent 
av norske akademikere i sektoren at 
beskyttelsen av denne friheten er blitt 
dårligere de siste årene. Dette kom frem 
i en undersøkelse utført av professor 
Terence Karran ved Universitetet i 
Lincoln.

I 2007 kom loven som påla universite-
ter og høyskoler å fremme og å verne aka-
demisk frihet. Forskerforbundet ønsker 
at regjeringen oppretter en arbeidsgruppe 
som ser på hvordan institusjonene har 
oppfylt dette pålegget. Gruppen må se 
på hva skal til for at institusjonenes au-
tonomi styrkes, og hvordan den enkeltes 
akademiske frihet ivaretas.

Verdiplattform og arbeids-
program 2016–2018 
Verdiplattformen og arbeidsprogrammet 
er Forskerforbundets fremste politiske 
dokumenter og angir Forskerforbundets 
overordnede mål og hovedoppgaver. 
Begge dokumenter ble vedtatt på 
 Forskerforbundets representantskaps-
møte i oktober 2o15. Hefte med verdiplatt-
form og arbeidsprogram kan bestilles 
fra sekretariatet. Det kan også hefte med 
Forskerforbundets vedtekter, oppdatert 
etter representantskapsmøtet. Du kan 
også laste ned pdf fra forskerforbundet.
no/materiell. 

Godt nytt for de  
uten fast jobb
I desember la et regjeringsnedsatt utvalg 
fram sine anbefalinger til ny tjeneste-
mannslov.

– Forslaget er godt nytt for alle de som er 
midlertidig ansatt i staten, og må følges opp 
av regjeringen, sier Petter Aaslestad, leder 
av Forskerforbundet.

Tjenestemannsloven gjelder for 
ansatte i staten, og gir i dag en utvidet 
adgang til bruk av midlertidig ansettelse 
sammenlignet med arbeidslivet ellers. 
Utvalget foreslår å stramme inn denne 
muligheten. 

– Endelig foreslås det noe som virke-
lig monner i kampen mot den unormalt 
høye bruken av midlertidighet i akade-
mia. De mange tusen som har gått i åre-
vis uten fast jobb fortjener at regjeringen 
følger rådet fra utvalget, sier Aaslestad.

Kvalitet i høyere utdanning
– Det finnes ingen snarveier til økt 
 kvalitet. Kunnskapsminister Torbjørn 
Røe Isaksen må anerkjenne at det er 

mye som ligger bak et godt utdannings-
tilbud, sier Petter Aaslestad, leder av 
Forsker forbundet i en kommentar til at 
Kunnskapsdepartementet skal lage en 
stortingsmelding om kvalitet i høyere 
utdanning. Meldingen skal legges fram 
våren 2017 og var tema på årets Kontakt-

konferanse, den årlige møteplassen mel-
lom Kunnskapsdepartementet og univer-
sitets- og høgskolesektoren, 12. januar.

Innspill til Forsknings-
rådets rekrutteringspolicy
Forskningsrådet ønsker innspill fra 
forskningsmiljøene til sin nye policy for 
forskerrekruttering og -karriereløp. Fristen 
for å sende inn innspill er 10. februar 2016.
Forskningsrådet ønsker særlig innspill til 
følgende spørsmål:
1. Hvordan kan Forskningsrådet bidra 

til økt mobilitet blant doktorgrads- og 
postdoktorstipendiater?

2. Bør det settes et måltall for rekrutte-
ring på områder der rekrutteringen er 
svak og behovet stort?

3. Er det behov for å tydeliggjøre bruken av 
postdoktorstipend som kvalifiseringsstil-
ling til vitenskapelig toppstilling?

Lars Kolltveit (41) er ansatt i vikariat som 
kommunikasjonsrådgiver i Forskerfor-
bundet. Han kommer fra stilling som 
politisk rådgiver og kommunikasjons-
rådgiver i SVs stortingsgruppe. Kolltveit 
starter i vikariatet 1. mai 2016. Han skal 
vikariere for presse- og samfunnskontakt 
Robert Kippe, som har ett års permisjon 
fra 1. mars 2016. Frem til 1. mai vil Line 
Haugland (29) vikariere som kommuni-
kasjonsrådgiver. Hun har tidligere vært 
politisk rådgiver i Arbeiderpartiet.

Ny kommunikasjons rådgiver



INNSPILL FRA HOVEDSTYRETINNSPILL FRA SEKRETARIATET

Faste innlegg fra generalsekretær Hilde Gunn Avløyp, forhandlingssjef 
Frank O. Anthun, administrasjonssjef Birgitte Olafsen,  

avdelingssjef Bjørn T. Berg og organisasjonssjef Joar Flynn Jensen
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Likhet for loven, men ikke for forskriften?
Universiteter, høyskoler og andre statlige 
forskningsinstitusjoner sorterer fortsatt under 
tjenestemannsloven, selv om det ved noen tilfel-
ler har blitt foreslått å lage en felles lovgivning 
for alle arbeidstakere i Norge.

Vi er mange som har ment at det er gode 
grunner til å beholde tjenestemannsloven, og 
som ser med spenning fram til det lovarbeidet 
som vil skje i 2016.

Tjenestemannsloven gjelder for alle ansatte 
ved universiteter og høyskoler. I god norsk retts-
tradisjon er vi alle like for loven, og bestemmel-
sene i de enkelte paragrafene gjelder for alle 
som er omtalt, selv om tryggheten er svakere 
for dem som har vært ansatt i kortere tid enn 

fire år – sammenhengende.
Og loven er demokratisk vedtatt av Stortinget. Det er også noe av det 

fine med lovarbeid i Norge. Grundig forarbeid, høringer, Stortingsbe-
handling før vedtak. Det gir loven en tyngde, og en oppfattet forståelse 
for bestemmelsene.

Men så løftes plutselig noe ut av den demokratiske kontrollen. De-
partementene vedtar forskrifter. Og da er vi ikke lenger like for loven. 
Dette får meg til å tenke på Kamerat Napoleon: «Alle dyr er like, men 
noen dyr er likere enn andre.»

For i forskriften til tjenestemannsloven ligger det en tilnærmet retts-
løshet for visse typer arbeidstakere i vår sektor, en situasjon som rammer 
dem som allerede er i en svært usikker situasjon: «Midlertidig tilsatt 
undervisnings- og forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag 
som er eksternt finansiert.»

Dette er en gruppe ansatte som blir stadig større. Dette er en gruppe 
ansatte som i svært stor grad bidrar til våre institusjoners forsknings-
resultater, og som konkurrerer seg til stillinger med tunge forsknings-
oppdrag.

Og så er de altså en stadig større gruppe som den dagen finansier-
ingen forsvinner, og det gjør den jo med NFRs og andre bidragsyteres 
relativt korte tidshorisont på forskningsfinansiering, står uten noen ret-
tigheter. Selv med forsterket stillingsvern. Joda, de har krav på seks må-
neders oppsigelse. Men der stopper det. Arbeidsgiver plikter ikke å for-
søke å finne noen annen passende stilling til dem. Og om det skjer, blir 
de utsatt for en ydmykende prosess hvor de anses som ikke kvalifisert 

til noen ledige stillinger. Dette er 
forskere som har bidratt til store 
prosjekter og resultater, skaffet 
institusjonene forskningsmid-
ler og publikasjonspoeng, men 
som den dagen de blir sagt opp, 
viser seg å være totalt ubrukbare 

i institusjonens øyne. De har heller ikke fortrinnsrett til noen andre stil-
linger, slik alle vi andre i staten – og i resten av det regulerte arbeidslivet 
– har. Alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre.

Jeg skulle ønske at NFR og andre som bevilger midler til forsknings-
prosjekter, kunne tørre å bevilge for mye lengre perioder. Det er mulig å 
tenke langsiktig, også når det gjelder forskning, så en stadig større gruppe 
forskere slipper å bruke all sin tid på å søke om kortsiktige prosjekter.

Jeg skulle ønske at Stortinget og departementene kunne se at den 
måten lov og forskrift fungerer og praktiseres på, skaper en underklasse 
av forskere, en gruppe ansatte som er fratatt rettigheter, og som arbeids-
giver – med lov og forskrift i hånd – kan behandle svært dårlig.

Jeg skulle ønske at våre universiteter og høyskoler turte å satse på 
forskere, at de så at forskere som har konkurrert seg til midlertidige 
forskerstillinger, kunne ansettes fast ved institusjonen og på den måten 
bidra til at forskningen blir enda bedre. Da når de kanskje sine mål om 
å bli «ledende internasjonale universiteter og høyskoler».

Praksis uten strategisk tenkning?
Forskerforbundet har en pågående sak ved 
Borgarting lagmannsrett der sluttprosedyre er 
foretatt, og vi avventer domsavsigelse. Saken er 
anket for å avklare rettssituasjonen for undervis-
nings- og forskningsansatte som er midlertidig 
ansatt på eksterne midler. For denne gruppen 
midlertidig ansatte har man et stillingsvern 
som er dårligere enn noen annen stillings- eller 
yrkesgruppe i norsk arbeidsliv.

Rettssaken har naturlig nok en individu-
ell side – den ansatte forskeren har vært ved 
institusjonen i over 18 år, og arbeidsgiver har 
ingen forpliktelser til å finne passende stilling 
dersom oppsigelsen anses gyldig. Saken rei-
ser spørsmål om en så alvorlig sanksjon som 

oppsigelse må begrenses ved at man tolker strengt oppsigelseskriteriet 
«tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert». Det vil si at 
forskerens arbeid ved institusjonen kun er på eksterne midler, at de 
eksterne midlene finansierte stillingen på oppsigelsestidspunktet, og at 
vedkommende var tilsatt kun for å utføre selve oppdraget og ikke interne 
oppdrag som undervisning.

Men saken har også en mer overordnet side. «En langtidsplan er 
nødvendig fordi forskning og høyere utdanning i sin natur er langsiktig 
og krever stabile og målrettede investeringer over flere år», uttalte statsråd 
Torbjørn Røe Isaksen til Forskerforum høsten 2014 da langtidsplanen 
ble varslet fremlagt.

Institusjonene i akademia både skal og må hente inn midler fra 
norske og europeiske programmer. Med denne utviklingen følger også 

flere ansatte forskere på eksterne 
midler. Og praksisen er klar – de 
ansettes i økende grad i midler-
tidige forskerstillinger og ikke 
i faste. Når bortfallet av de ek-
sterne midlene kommer, likestil-
les dette med bortfall av arbeid, 

og den ansatte sies opp uten rettigheter. Eller kanskje han er heldig og 
får nok en tidsbegrenset kontrakt. Det blir stadig flere midlertidig ansatte 
forskere på eksterne midler, og antallet kortvarige oppdrag øker. Medias 
fokusering på de negative sidene ved denne praksisen i akademia øker, 
og situasjonen omtales ikke positivt.

Hvor attraktiv klarer vi å gjøre akademia i konkurransen om de dyk-
tige unge studentene som skal velge karrierevei? Mister vi de kvinnelige 
talentene i større grad i jungelen av institusjonshensyn fremfor satsing 
på forutsigbare og faste arbeidsforhold og utviklingsmuligheter?

Stabile og målrettede investeringer betyr også satsing på kompe-
tansen som skal utføre forskning som skal bringe samfunnet videre i 
velferdsutviklingen etter oljeøkonomien. Forskning må ha rammevilkår 
som tiltrekker seg de beste i konkurransen både om de nasjonale og de 
internasjonale talentene. Institusjonene må sette sin egen praksis under 
lupen og tenke overordnet strategisk på konkurransesituasjonen og ikke 
fra ansettelse til ansettelse.

Mitt råd er at statsråden satser på stabile og målrettede rammevilkår 
for undervisnings- og forskningspersonale i samsvar med hans gode og 
klare ord for langtidsplanen.

Av Kristian 
Mollestad, 

medlem i 
Forskerforbundets 

hovedstyre

Av Hilde Gunn 
Avløyp, 

general sekretær 
i Forsker forbundet

«Men så løftes plutselig noe  
ut av den demokratiske  
kontrollen.»

«Hvor attraktiv klarer vi å gjøre 
akademia i konkurransen om 
de dyktige unge studentene 
som skal velge karrierevei?»
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ytterligere forpliktelser til den (ifølge Wikipedia). Det kan selvsagt være 
lurt å herde seg mot mulige fremtidige skuffelser, men det må være lov 
å kjenne det som staselig at selveste Stortinget skal sette av tid til å drøfte 
humaniora. Kanskje øyner vi her en slags dårlig samvittighet fra politisk 
hold over de forutgående forskningsmeldinger, langtidsplan og Horisont 
2020, som overveiende har vært tause om humanioras betydning og 
plass i «kunnskapsallmenningen»?

På seminaret minnet jeg kunnskapsministeren om at han i dette 
arbeidet må involvere de andre statsrådkollegene som har et lovpålagt 
ansvar for humanistisk forskning. Innenfor den såkalte ABM-sektoren 
(arkiv, bibliotek, museer) sliter vi med å få kulturminister og kommu-
nal- og moderniseringsminister til å forstå til fulle de forpliktelser de 
er underlagt.

Arbeiderpartiets forskningspolitiske talsperson, Marianne Aasen, 
understreket (på Twitter) at «alle» selvsagt synes humaniora er viktig. 
Det som er relevant for en stortingsmelding, er å lete opp strategisk 
politiske grep. Et godt reflektert relevansbegrep kan være til god hjelp 
for departementets skrivere som nå venter på våre innspill.

Da norske militære styrker opererte i Afghanistan, var man relativt godt 
stilt på materiellsiden. Eventuelle huller i naturvitenskapen var sjelden 
et problem. Manglende språkferdighet, og mangel på lokalkunnskap 
om historiske konfliktlinjer, ble oppfattet som en langt større utfordring 
for oppgaveløsningen enn mangel på teknologi. Det var oberstløytnant i 
Luftforsvaret (og hovedlærer ved Forsvarets høgskole), Harald Høiback 
som presenterte disse innsiktene på Filmens hus i Oslo, medio januar 
under et seminar som kunnskapsminister Røe Isaksen hadde innkalt 
til, med den for humanister alltid noe foruroligende tittel: «Hva vil vi 
med humaniora?». Men stemningen i den til randen fylte kinosalen 
var på forhånd forventningsfull – og glimrende paneldebattanter skapte 
nærmest begeistring blant toneangivende akademiske «stakeholders».

Kvalitet – også her 
Seminaret markerte oppstarten på et arbeid som skal lede frem til 
en stortingsmelding om humanistisk forskning og utdanning. Mitt 
inntrykk var at paneldebatten greide å komme bak forenklende krav 
om nytte og relevans som humanioradebatter så ofte belemres med. 
Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreuzer, bekymret seg 
lite for humaniorarelevans som sådan. For ham var kvalitet og ikke fag-
grenser utgangspunktet. Han minnet om at Silicon Valley også er «god 
på» humaniora. Og administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen 
Spekter, Anne-Kari Bratten, fikk frem betydningen av historisk kunnskap 
og bevissthet for arbeidslivets trepartssamarbeid.

Nytt faglig fiendebilde
Oberstløytnant Høiback gikk så langt som til å hevde at det nærmest har 
hvilt en «samfunnsvitenskapelig forbannelse» over mye av det vesten 
har holdt på med i internasjonale operasjoner: 

Vi har hatt med oss oppskrifter på hvordan vi har tenkt å løse oppdra-
get, basert på abstrahert kunnskap om hvordan man har lykkes, eller 
mislykkes, andre steder, under helt andre forutsetninger. På samme 
måte som Heraklit hevdet at man ikke kan stige ned i den samme 
elven to ganger, kan man heller ikke utkjempe den samme krigen 
to ganger. Vitenskapelige generaliseringer har sine begrensninger 
når det kommer til menneskelig atferd. Det Forsvaret trenger mest 
fra humaniora, er derfor humanistenes tilnærming til det unike og 
genuine. Vi må forsøke å leve seg oss inn i den situasjonen vi faktisk 
er i. Drill og doktriner har sin militære nytte, men ikke i analysefasen. 
(Sitat fra Høibacks upubliserte manus.)

Humanisters tilnærming til det unike kan bokstavelig talt være et spørs-
mål om liv og død.

Stortingsmeldinger
I forkant av seminaret var det også uttrykt en viss skepsis til en egen 
stortingsmelding om humaniora. En stortingsmelding er – verken mer 
eller mindre – en melding fra regjeringen til Stortinget om en sak som 
regjerningen ønsker å få drøftet i Stortinget – uten at det er knyttet 

Med humaniora i krigen

av Petter Aaslestad, 
leder i Forskerforbundet

«Humanisters tilnærming til det 
unike kan bokstavelig talt være et 
spørsmål om liv og død.»
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Veier til fremragende 
lærerutdanning

Ulrikke Rindal, Andreas Lund 
og Rachel Jakhelln (red.)

Antologien samler og oppsummerer 
en del av den verdifulle kunnskaps-
produksjonen som foregår i lærer-
utdanningsfeltet. Den ønsker å inspirere 
til erfaringsutveksling og produktive og 
fremtidsrettede endringer innenfor en 
utdanning som er i rivende utvikling i 
møte med kunnskapssamfunnet.

Boka er et resultat av det vitenskapelige 
arbeidet tilknyttet ProTed, Norges første 
Senter for fremragende utdanning (SFU).

Kr. 349,- 

Aktuelle bøker

Boken gir grunnlag for refl eksjon 
omkring læringsutbytte i 
pedagogiske og fagdidaktiske 
sammenhenger. Forfatteren 
løfter frem alternative forståelser 
av begrepet og presenterer 
ulike måter å arbeide med 
læringsutbytte på. I boken 
diskuteres også begrepet som 
utdanningspolitisk fenomen.

Kr. 299,-

Tine S. Prøitz

Læringsutbytte
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Les mer og hold deg oppdatert på
www.forskerforum.no


