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Akademia vil være fritt. 
Hva vil partiene?



aukande. Samfunnet kan krevje noko tilbake 
av sektoren, til dømes nok utdanna sjukeplei-
arar eller nok kunnskap om klimaet. Kunsten 
er å dirigere passeleg mykje, og i rett retning.

Éin grunn til at politikkfeltet vårt ikkje 
tronar øvst på dagsordenen er mykje semje. Ein 
lokkar ikkje veljarar til seg ved å understreke 
alle likskapar med nabopartiet, til og med den 
fjerne naboen. Og kor mange forskarveljarar er 
det eigentleg å hente, samanlikna med lærarar, 
butikkmedarbeidarar og sjølvstendig nærings-
drivande? Eg har like fullt ein ikkje-forskings-
basert observasjon om at politikkfeltet klatrar i 
viktigheit. Det finst døme på politiske debattar 
om forsking og høgare utdanning, og det finst 
etter kvart ei rekkje politikarar som skjøner 
seg nokså godt på feltet. Eg får inntrykk av at 
mykje vellukka lobbyisme må ha funne stad. 
Partia har skjønt at dei må tekkast forskarane, 
for ikkje å tale om universitetsrektorane. Voka-
bularet er på plass, og mange, til og med Frp, 
seier dei rette tinga om at forskinga skal vere 
uavhengig, bla bla. I eit forsøk på å synleggjere 
det som finst av politiske motsetnader om for-
sking, har vi stilt ni parti dei same spørsmåla. 
Desse sakene publiserer vi parti for parti på 
Forskerforum.no fram til valet.

I hovudsaka i dette nummeret freistar vi 
å gå fundamentalt til verks i spørsmålet om 
akademias sjølvstende, og om aksepten frå 
politikarane er djup eller grunn. Det skal dei 
ha, Høgre, dei har auka løyvingane til forsking 
og høgare utdanning jamt og trutt den siste 
perioden. Dei overordna tala er upåklagelege. 
Spørsmålet er om kvart enkelt institutt og kvar 
enkelt forskar merkar opprustinga i form av 
eit betre spelerom for undervising og forsking, 
som alltid er god, og stundom er lysande, slik 
vi vil ha det.

Godt val!

Redaktør 
Kjetil A. Brottveit

høyskoler, og satse på kunnskap og forskning.»
Forsking og høgare utdanning må finne seg 

i å vere sekundær i valkampen og den politiske 
debatten elles. Feltet er til dømes sekundært 
til skule, som i dømet frå Høgre-nettsida. Po-
litikken for forsking og høgare utdanning kan 
dessutan vere variantar av større – iallfall målt i 
medieomtale – politiske problemstillingar. Dei 
«venleg, men bestemt» politisk styrde fusjo-
nane av universitet og høgskular har ein klår 
parallell i politidistrikt- og kommune-saman-
slåingane. Den heftige bruken av mellombelse 
tilsettingar i akademia er eit slags vedheng til 
den kjende «trygge arbeidsplassar-problemstil-
linga» i allmennmedia. Men det finst òg døme 
på at generelle trendar aktualiserer forskinga.

Falske nyhende/alternative fakta-debatten 
mun nar ut i ein sterk etterspurnad etter det 
sikre, uhilda, forskingsbaserte. Erkjenninga 
av at store samfunnsspørsmål som klima og 
migrasjon krev forskingsbasert politikk er òg 

E g skriv dette i slutten av august, og så 
langt har ikkje forskingssfæren vore 
ein viktig del av valkampen. Alt tid-
leg i sommar var det tydeleg kva dei 

største partia ynskte å profilere seg på. Ap har 
peika ut fire hovudtema, medan Høgre slår til 
med fem. Båe satsar på arbeid og helse som 
vinnarsaker. Ap framhevar i tillegg klima og 
kunnskap, medan Høgre vil vinne diskusjonar 
om skule, veg og tryggleik. Eg trur ikkje eg er 
aleine om å kjenne att ferdiglaga ordremser 
om «fleire unge i arbeid» (Ap) eller «tidleg 
innsats» (Høgre).

Sjekkar ein valkampsidene til desse partia 
på nettet, lèt det seg gjere å finne noko om 
forsking og høgare utdanning. Blant Aps fire 
overskrifter er altså kunnskap, og på sjetteplass 
av punkta i denne kategorien står det at partiet 
vil «sikre frie og uavhengige universiteter og 
høyskoler i hele landet som kan gi studentene 
forskningsbasert undervisning av høy kvalitet, 
som er relevant og tilpasset et moderne kunn-
skapssamfunn.» Hjå Høgre må ein leite litt 
meir. For å finne denne sektoren, må ein gå 
via «skule»-kategorien, som ved hjelp av eit par 
klikk utvidar seg til å omfatte «forsking» òg. 
Då får ein løn for strevet, for der står det beint 
ut: «Vi vil øke investeringene i universiteter og 

Frå tekking til forståing
Politikarspråket rommar forsking. Skal vi ta steget til forståing?
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Valresultatet er i det blå, men alle parti lovar dyrt om forsking og høgare utdanning.

Partia har skjønt at dei må 
 tekkast forskarane, for ikkje å 
tale om universitetsrektorane.
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Forestill deg en avis som 
driver etter følgende forret-

ningsmodell: Avisen betaler ikke lønn til jour-
nalistene. De som leser artiklene og kommer 
med tilbakemeldinger og endringsforslag til 
journalisten, jobber også gratis for dem. Men 
avisen tar seg fett betalt for produktet sitt og 
sitter igjen med et kjempeoverskudd.

Slik driver de store internasjonale forla-
gene for vitenskapelige tidsskrifter. En kom-
mentator i the Guardian har skrevet at «aka-
demiske forlag får Rupert Murdoch til å se ut 
som en sosialist».

Det største forlaget, Elsevier, hadde i fjor 
et overskudd på drøye ni milliarder norske 
kroner. Profittmarginen er på nivå med eller 
høyere enn selskaper som Apple, Amazon 
og Google. Skattebetalerne finansierer både 
arbeidet til forskeren og fagfellevurderingen 
av forskningsartikkelen. Det er også de som 
betaler for at universitetene skal kunne kjøpe 
kostbare abonnementer for å få tilgang til 
forskningen.

– Denne modellen er ute av kontroll. Kost-

nadsøkningen, markedsmakten og den mo-
nopolaktige posisjonen til forlagene må man 
gjøre noe med, sier underdirektør Håvard 
Kolle Riis ved Universitetsbiblioteket ved Uni-
versitetet i Oslo (UiO). Han har ansvaret for 
bibliotekets digitale tjenester.

MÅ SI OPP ABONNEMENTER
UiO brukte i fjor mer enn 63 millioner kroner 
på elektroniske tidsskrifter. Abonnementene 
spiser en stadig større del av bibliotekets bud-
sjetter.

Siden 2014 har prisene på tidsskrifter 
steget med 8,7 prosent i året. Det gjør at bi-
blioteket ved UiO må si opp abonnementer. 
– Forskere og studenter ved Universitetet i 
Oslo får tilgang til færre tidsskrifter. De som 
ikke har vært så mye brukt, må vi begynne å si 
opp ettersom prisen øker, sier Riis.

Han forteller imidlertid at universitetet har 
gitt ekstrabevilgninger for å opprettholde en 
bred tilgang.

– Men med denne prisutviklingen kom-
mer vi til slutt til et punkt der det ikke er bære-
kraftig lenger, sier Riis.

Tall Forskerforum har hentet inn fra sju av 
de største universitetene og høyskolene i Norge, 
viser at de til sammen brukte 210 millioner kro-
ner på tidsskriftabonnementer, hovedsakelig 
elektroniske (se faktaboks).

For tidsskriftene har et slags monopol. 
Du finner ikke de ferskeste artiklene i for 
eksempel tidsskriftet Journal of Radioanalyti-
cal and Nuclear Chemistry andre steder enn 
akkurat her. Det gjør at forlaget kan diktere 
pris, betingelser og tilgang, hevder kritikerne. 

BLAKKER SEG PÅ TIDSSKRIFTER
UiO brukte i fjor over 63 millioner kroner på vitenskapelige tidsskrifter. – Vi må gjøre  
noe med makten til forlagene, sier Håvard Kolle Riis ved Universitetsbiblioteket.

– Denne modellen 
er ute av kontroll.

Håvard Kolle Riis  
Universitetsbiblioteket, UiO

ÅPEN TILGANG

 ▪ Universitetsbiblioteket må si opp tidsskrifter på grunn av prisstigningen, forteller Håvard Kolle Riis ved UiO.
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Summen et universitet må betale for et abon-
nement på akkurat dette tidsskriftet, er for-
resten over 220 000 kroner, ifølge forlaget 
Springers prisoversikt. Universitetene kjøper 
imidlertid vanligvis tidsskrift i større pakker 
heller enn å tegne enkeltabonnement. Hvis 
en enkeltperson skal kjøpe tilgang til bare én 
artikkel fra et tidsskrift, kan det koste et par 
hundre kroner.

– PERVERST MARKED
Statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunn-
skapsdepartementet er svært kritisk til hvor-
dan det internasjonale markedet for tidsskrif-
ter virker:

– Jeg har tidligere kalt det internasjonale 
for et perverst fungerende marked. Det er 
fordi profitten er så vanvittig høy for enkelte 
av disse forlagene. Det skyldes at man utnytter 
en urimelig markedsmakt. Som Høyre-mann 
er jeg veldig for at vi har et marked for tids-
skrifter. Men jeg er veldig imot et marked som 
ikke fungerer.

22. august presenterte Haugstad regjerin-
gens nye retningslinjer for åpen publisering 
av forskningsresultater. Her er noen hoved-
punkter:
• Alle vitenskapelige artikler finansiert av 

norske skattekroner skal være åpent tilgjen-
gelige innen 2024.

• Forskere skal alltid velge åpne tidsskrifter 
der det er «faglig forsvarlig». 

• Alle vitenskapelige artikler basert på offent-
lig finansiert forskning skal deponeres og 
gjøres tilgjengelige i et egnet vitenarkiv.

• Institusjoner som finansierer forsknings-
prosjekter, skal bidra til å dekke kostnader 
til åpen publisering.

– UFORSVARLIG HØYE PRISER
I retningslinjene står det også at de som 
forhandler med forlagene, må sørge for at 
«avtalene fremmer åpen tilgang uten økte to-
talkostnader». Haugstad minner om at Norge 
alene får forandret lite, men sier at vi må gå 
sammen med andre land for å øve press på de 
store forlagene. Han viser til at forskningsin-
stitusjoner i Nederland gikk sammen og fikk 
presset forlagsgiganten Elsevier til å åpne seg.

– Det finnes flere eksempler på forsker-
samfunn som har koordinert en boikott av 
tidsskrifter for å tvinge dem til en mer åpen 
praksis. Nå ligger det ikke i vår natur å oppfor-
dre til boikott. Men jeg ser at trusselen om det 
har virket i noen tilfeller.

NORDEN MOT FORLAGENE
Håvard Kolle Riis ved UiO tror også at samar-
beid med andre land er veien å gå. Universi-

tetet har tatt initiativ til et nordisk samarbeid, 
forteller han. De har invitert de nordiske uni-
versitetsrektorene til et symposium i novem-
ber. Målet er å få på plass en felles nordisk 
åpen tilgang-strategi.

– Hvis man samarbeider med de nordiske 
landene, begynner det å bli et såpass volum på 
publikasjoner og økonomi at vi kan ha en kraft 
mot forlagene. Vi må si fra om at vi ikke lar oss 
diktere av betingelsene til de store forlagene, 
sier Riis.

Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
Curt Rice har engasjert seg mye i åpen til-
gang-debatten. Han synes det er bra at Kunn-
skapsdepartementet engasjerer seg i sa ken, 
men synes de velger en for «myk» tilnær-
ming.

– Jeg hadde likt å se forslag som på en mer 
tydelig måte jobber for å endre det som gir for-
lagene et monopol, nemlig prestisjen som leg-
ges i publisering i noen tidsskrifter, sier han.

Rice ønsker å avskaffe systemet med nivå 1- 
og nivå 2-tidsskrifter. Publisering i tidsskrifter 
på nivå 2 gir, fordi de er regnet som «bedre» 
enn nivå 1-tidsskrifter, flere publiseringspoeng 
og utløser mer penger til institusjonene.

– Systemet er meget problematisk, og det 
gir et ufortjent konkurransefortrinn til noen 
forlag, sier han.

Han er også kritisk til punktet i retnings-
linjene om at de som forhandler om avtaler 
med forlagene, skal sørge for at «avtalene 
fremmer åpen tilgang uten økte kostnader».

– Det er egentlig å legge opp til at vi fort-
setter med de store forlagene. At regjeringen 
krever åpen tilgang uten at totalkostnadene 
økes, er naivt.

✒✒ av jørgen svarstad

Åpen tilgang

 ▪ Åpen tilgang eller open access (OA) betyr 
fri tilgang til forskningsresultater på inter-
nett. Dette oppnås enten ved at 
forskningsresultater publiseres i åpen 
tilgang-tidsskrifter, som gir fri bruksrett til 
alle, eller ved at forskningsarbeider lastes 
opp og gjøres tilgjengelig i åpne vitenar-
kiv.

 ▪ «Gull åpen tilgang» betyr at forskningsre-
sultater blir publisert i åpen tilgang-tids-
skrifter, altså tidsskrifter som er gratis å 
lese på nett.

 ▪ «Grønn åpen tilgang» betyr at forsknings-
resultater gjøres tilgjengelig på nett i åpne 
vitenarkiv.

 ▪ «Hybrid åpen tilgang» innebærer at for-
fattere kan velge å betale en avgift for å 
gjøre sin artikkel åpent tilgjengelig i et 
ellers abonnementsbasert tidsskrift. De 
fleste forskningsinstitusjoner og 
forskningsråd gir ikke økonomisk støtte til 
publisering i slike hybridtidsskrifter.

Kilde: openaccess.no

Utgifter til vitenskapelige 
tidsskrifter (2016)

 ▪ NTNU: 65,8 mill.

 ▪ Universitetet i Oslo: 63,3 mill.

 ▪ Universitetet i Bergen: 48,7 mill.

 ▪ NMBU: 12,7 mill.

 ▪ Høgskolen i Oslo og Akershus: 9,8 mill.

 ▪ Universitetet i Agder: 7 mill.

 ▪ Universitetet i Stavanger: 2,8 mill.

 ▪ Resultatene av forskning finansiert av norske skattepenger skal være åpent tilgjengelig,  
fastslår regjeringen.
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FLEIRE LÆRARSTUDENTAR I NORD
Men framleis er mange studieplassar ledige. 

Lærarmangelen i Nord- 
Noreg vart mykje om-

talt i media i vår. Landsdelen har hatt problem 
med å fylle opp studieplassane på lærarutdan-
ningane, og andelen ufaglærte lærarar har 
vore større enn elles i landet. No er tonen ved 
Universitetet i Tromsø (UiT) optimistisk: 

– Vi har fleire studentar på lærarutdan-
ninga enn på veldig mange år. Lærarstudiet 
har blitt veldig populært hjå oss, seier Odd 
Arne Thunberg, instituttleiar for Lærarutdan-
ning og pedagogikk (UiT). 

STORT BEHOV Å DEKKE
Mange har vore spente på korleis overgangen 
til den nye femårige masterutdanninga ville 
verke inn på rekrutteringa til grunnskulelær-
arutdanninga. Ifølgje Thunberg har UiT i år 
stor vekst i søkjartalet til den nye masterut-
danninga. UiT tilbyr lærarutdanning både i 
Tromsø og Finnmark, sistnemnde med hovud-
sete i Alta. Talet på studentar som har takka 
ja til opptak ved master for 1.–7. klassesteg i 
Tromsø, har auka med 74 prosent frå 2016 til 
2017. Masterutdanninga for 5.–10. klassesteg i 
Tromsø har ein auke på 32 prosent.

– Også i Alta er det fleire lærarstudentar 
enn på veldig mange år, seier han.

Trass i auken i talet på studentar er dette 
langt frå nok til å fylle studieplassane. Om ein 
samanliknar talet på studieplassar med kor 
mange som har takka ja, er det svært mange 
ledige plassar (sjå faktaramme). 

– Vi må jobbe med å få endå fleire til å velje 
master for 1.–7. klassesteg, med tanke på at vi 
skal dekke det store behovet for lærarkrefter i 
fylket, seier Thunberg, som likevel ser lyst på 
framtida: 

– Det er over ti år sidan så mange lærarstu-
dentar har starta samtidig i fylket.

JOBBAR AKTIVT FOR REKRUTTERING
Ved Nord universitet er det same tendensen. 

– Vi er nøgde med at søkjartalet til klas-
sesteg 5.–10. faktisk har gått opp. Men til 
grunnskuleutdanninga for 1.–7. klassesteg har 
vi for få studentar, slik det er mange andre sta-
der i landet, seier Egil Solli. Han er prodekan 
ved Fakultet for lærarutdanning, kunst og kul-
tur ved Nord universitet.

Midt i august var det svært mange ledige 
plassar ved lærarutdanninga for 1.–7. klas-
sesteg både i Bodø og Levanger. Nesna tilbyr 
berre samlingsbasert og desentralisert lærar-
utdanning, og også der var det mykje lågare 
inntak til utdanning for småskulen. 

Solli fortel at Nord universitet saman med 
UiT har jobba aktivt for å rekruttere ungdom 
til lærarutdanning i Nord-Noreg. Prosjektet er 
gjennomført i lag med mellom anna kommu-
nar, fylkeskommunar og vidaregåande skule.

– Vi ser at prosjektet har hatt effekt, i alle 
fall på grunnskuleutdanning for 5.–10. klas-
sesteg. Men vi må jobbe for å få fleire til å 
starte på master for 1.–7. klassesteg, og det er 
ei stor utfordring, seier Solli. 

Han meiner det er positivt at grunnskule-
lærarutdanninga har blitt ei masterutdanning.

– Dette vil heve statusen på lærarutdan-
ninga. 

– VI ER IKKJE I MÅL 
Sjølv om universiteta i nord ikkje greier å fylle 
studieplassane, er stortingsrepresentant Laila 
Davidsen (H) frå Finnmark nøgd med at fleire 
vil ta lærarutdanning ved UiT.

– Dette viser at ein er på rett veg, og at dei 
grepa regjeringa har gjort, har vore bra. Lær-
arutdanninga har fått høgare status i og med 
at det er blitt ei masterutdanning, og det ser ut 
til at dette har trekt til seg søkjarar. Det er også 
eit poeng at dersom ein tek lærarutdanning, er 

ein sikra jobb, seier Davidsen.
– Men det er svært mange ledige plassar, 

særleg ved utdanning til 1.–7. klassesteg?
– Ja, vi er ikkje i mål, så vi må følgje ut-

viklinga tett, og det meiner eg at kunnskaps-
ministeren gjer.

Davidsen viser blant anna til at lærarstu-
dentar i Nord-Noreg no får ettergjeve meir av 
studielånet sitt, og dei som vel utdaning for 
1.–7. klassesteg, får mest.

SV-politikar Torgeir Knag Fylkesnes, som 
representerer Troms på Stortinget, trur deri-
mot ikkje at tiltak som nedskriving av studie-
lån har noko å seie for søkjartalet.

– Pengar vil ikkje auke søkninga. Skal vi få 
fleire lærarar inn i skulen, må vi gjere det meir 
attraktivt for lærarane. Éin ting er søkartala, 
men det er også svært mange som forsvinn ut 
av skuleverket etter at dei har teke utdanning, 
seier Fylkesnes. 

✒✒ av johanne landsverk
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 ▪ Nye lærarstudentar på masterutdanninga ved UiT diskuterer lærarrolla  
med seniorrådgjevar Jan-Fredrik Skogdal (t.v.).

LÆRARUTDANNING

Talet på studentar som har sagt ja til plass, kan vere høgare 
enn talet på studieplassar i og med at institusjonane kan overbooke.

MASTER I NORD

Studentar som 
har sagt ja (2016)

Studentar som 
har sagt ja (2017)

Studieplassar (2017)

   UiT

   Grunnskule lærarutdanning 1.–7:
27 

(ikkje opptak i Alta)
62 85

   Grunnskule lærarutdanning 5.–10: 83 111 85

   NORD UNIVERSITET

   Grunnskule lærar utdanning 1.–7: 
53 

(ikkje opptak i Nesna)
52 160

   Grunnskulelærar utdanning 5.–10: 106 132 130
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– LÆRARMASTEREN ER EIT RISIKOPROSJEKT
Er alle lærarstudentar kapable til å skrive masteravhandling? spør leiar for Forskerforbundets foreining  
for lærarutdanning. Sjølvsagt, meiner Pedagogstudentene.

Den nye masterutdan-
ninga for lærarar er i 

gang. Dei tidlegare fireårige grunnskuleut-
danningane for 1.–7. klassesteg og 5.–10. klas-
sesteg har blitt femårige masterutdanningar. 
For regjeringa har masterutdanning for lærarar 
vore eit prestisjeprosjekt, og mange utdan-
ningsinstitusjonar har lagt ned eit stort arbeid 
for få dei nye utdanningane på plass til hausten 
2017. Utdanningsforbundet har støtta den nye 
masterutdanninga. Men i debatten dei siste åra 
har det også kome kritiske innvendingar, blant 
anna frå Forskerforbundets foreining for lærar-
utdanning. Knut Ole Lysø, leiaren i foreininga, 
har uttalt at det er utopisk å tru at alle som kjem 
inn på lærarutdanninga, skal klare ein master 
på same nivå som i dag. Og han står ved kritik-
ken etter at masteren no er eit faktum:

– Ein kan spørje seg om nivået på master-
oppgåvene no vil gå ned, seier Lysø, som òg 
er førsteamanuensis ved Institutt for lærarut-
danning ved NTNU. 

– Ved lærarutdanninga ved NTNU har vi 
hatt masterstudium i norsk og matematikk, 
og det var gjennom bachelorstudiet studen-
tane måtte vise om dei hadde gode nok karak-
terar og kunnskapar til å begynne på ei mas-
terutdanning. Men dette kravet fell bort i den 
nye lærarutdanninga, og det er ganske spesielt 
med tanke på kvalitet.

– VISER LITEN TILLIT
Hedda Eia Vestad er leiar for Pedagogstuden-
tene, studentorganisasjonen til Utdannings-
forbundet. Ho er sterkt ueinig med Lysø.

– Det er ein tullete påstand, der han viser 
lite tillit til studentane. Eg har stor tru på at 
lærarstudentane skriv gode profesjonsretta 
masteroppgåver. Dei som kjem inn på lærar-
utdanninga i dag, har gode karakterar, med 
snitt godt over fire. Sjølvsagt er dei i stand til 
å skrive ei god masteroppgåve, seier Vestad.

Lysø meiner desse karakterane har lite å seie:
– Det har vore heilt irrelevant kva for ka-

rakterar studentane hadde i vidaregåande. Det 
er kva dei har oppnådd i løpet av bachelorstu-
diet, som har avgjort om dei kan begynne på 
masteren.

 UROA FOR DEI SOM SLUTTAR
Den nye masterutdanninga er ei integrert 
masterutdanning, som inneber at fag og prak-
sis er kopla tett saman gjennom heile studie-
løpet. Lysø ser den femårige lærarutdanninga 
som eit risikoprosjekt med tanke på fråfall.

– Det er bra at lærarane får høgare kompe-
tanse. Men lærarutdanninga er svært profes-
jonsretta, og studentar som dett av etter fire år, 
har ingenting med seg som vil telje i anna ut-
danning. I mange andre masterutdanningar vil 

ein ha bygd seg opp delkompetanse med ulike 
fag om ein hoppar av undervegs, seier han.

Vestad reagerer på dette, og meiner Lysø 
legg feil premiss til grunn for diskusjonen.

– Han tek studentperspektivet, men vi i 
Pedagogstudentene tenker mest på korleis vi 
skal få dei beste lærarane ut i skulen. Lærarut-
danninga er ei profesjonsutdanning. Der kan 
ein ikkje shoppe fag, som i ein del andre ut-
danningar, men vi skal gå ut med ein heilskap.

– IKKJE VERRE FOR LÆRARSTUDENTAR
Professor Elaine Munthe ved Universitetet i 
Stavanger (UiS) er leiar for Nasjonalt råd for 
lærarutdanning (NRLU) i Universitets- og 
høgskulerådet. Også ho meiner dagens lær-
arstudentar har eit godt grunnlag for å skrive 
masteroppgåve.

– Vi har høgare karaktersnitt på lærar-
studiet enn på mange andre studium, så eg 
trur ikkje det skal bli vanskelegare for lær-
arstudentar enn for andre studentar å ta ein 
mastergrad. Men alle vil så klart ikkje gå ut 
med karakteren A, seier Munthe, som også er 
dekan ved Fakultet for utdanningsvitskap og 
humaniora ved UiS.

– Lysø peikar på at lærarstudentar som 
sluttar undervegs, ikkje får brukt ei halvferdig 
utdanning?

– Det same kunne ein ha sagt om mange 
andre profesjonsutdanningar, som arkitekt- 
eller legeutdanning. Og eg vil tru at studentar 
som sluttar, vil få godkjent fleire fag som dei 
tek undervegs.

SV STØTTAR MASTERUTDANNINGA
Den nasjonale masteren liknar mykje på mas-
terutdanninga som vart utvikla ved Universi-
tetet i Tromsø (UiT). Dette var eit pilotprosjekt 
med integrert master for lærarutdanning for 
1.–7 klassesteg og for 5.–10. klassesteg, og det 
første kullet gjekk ut i 2015.

Troms-representant på Stortinget, Torgeir 
Knag Fylkesnes (SV) seier han er imponert 
over masterutdanninga ved UiT.

– Dette er ei svært spennande utdanning. 
Ved UiT er det også utvikla universitetsskular 
som har skapt ei ny kopling mellom utdanning 
og praksisskular. Det er denne typen brubyg-
ging vi vil ha i framtida, seier Fylkesnes.

✒✒ av johanne landsverk

– Eg er skeptisk til masterutdanninga med tanke 
på fråfall, seier Knut Ole Lysø.

 ▪ – Sjølvsagt er lærarstudentar i stand til å skrive ei god masteroppgåve, seier Hedda Eia Vestad. 
Her frå landsmøtet til Pedagogstudentene.

LÆRARUTDANNING

F
O

T
O

: A
N

D
R

E
A

S
 S

O
LB

A
K

K
E

N
F

O
T

O
: T

H
O

R
 N

IE
LS

E
N

/N
T

N
U

forskerforum 7 • 2017 • side 7



I akademia bør du helst 
skrive moderat bokmål 

for å bli tatt seriøst, hevder språkviter Irmelin 
Kjelaas. I forrige Forskerforum (6/17) skrev 
hun at det finnes en uuttalt skriftspråksnorm 
for bokmål i akademia. Selv ble hun bedt om 
å endre blant annet på a-endingene da hun le-
verte en vitenskapelig artikkel til et tidsskrift. 
Hun nektet.

– Jeg veit at det jeg skriver er innafor. Jeg 
følger en norm, det jeg gjør, er lov. Jeg vil 
skrive talemålsnært. Jeg synes jeg formulerer 
meg best når jeg skriver nærmest mulig slik 
jeg prater. Det er min stemme og min stil, sa 
Kjelaas til Forskerforum.no i sommer.

Blant kommentarene fra tidsskriftet var 
denne:

«En ting vi stusset litt på var at du bruker 
‘ei’, bestemt artikkel, en god del og en god del 
partisipp med -a ending, som vi vanligvis ikke 
ser i akademiske tekster.»

FØLGER MAGEFØLELSEN
Kjelaas vil ikke oppgi hvilket tidsskrift eksem-
pelet hennes handler om. Men ønsket om 

moderasjon i språket får støtte fra Arne Skor-
ping, redaktør for Naturen, et populærviten-
skapelig tidsskrift som utgis ved Universitetet 
i Bergen.

– Dette handler vel egentlig om hvor mange 
skriftlige varianter av det norske språk vi skal 
akseptere. Her er jeg, som redaktør, litt re-
striktiv. Jeg vil ikke godta en nynorskartikkel 
på «Olav H. Hauge-nynorsk», og jeg tror nok 
at jeg også ville ha reagert hvis den var skrevet 
på AKP-ml-språk fra 1970-årene, sier Arne 
Skorping. Skorping forteller at redaksjonen 
ikke har diskutert spørsmålet om de ville bedt 
en forfatter moderere seg. 

– Dette dreier seg mest om den enkelte 
redaktørs språk- og magefølelse. Naturen pu-
bliserer på bokmål, nynorsk, svensk og dansk. 
Hovedkriteriet er at det språket som benyttes, 
formidler stoffet på en god måte, sier Skor-
ping, som også er professor ved Institutt for 
biologi ved UiB. 

– KAN GJØRE HVA DE VIL
Og tidsskriftene kan gjøre akkurat det de vil 
når det gjelder språket.

– Alle tidsskrift har lov til å ha sin en egen 
husnorm. De er ikke underlagt målloven, med 
sin bokmåls- og nynorsknorm, slik som stat-
lige instanser er, sier Stian Hårstad, ▶

– VIL IKKE HA AKP-SPRÅK
Hvor radikalt kan du skrive og fortsatt bli tatt alvorlig? Det har Forskerforum sjekket/sjekka ut. 

AKADEMISK SPRÅK

 ▪ – Jeg formulerer meg best når jeg skriver 
nærmest mulig slik jeg prater, sier Irmelin 
Kjelaas.
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Redd for reaksjoner
Å skrive radikalt bokmål kan for en uetablert forsker oppleves som å ta en sjanse. 
Men også konservativt bokmål rettes på.

Selv om brukere av 
moderat bokmål synes 

å dominere i akademia, er det andre enn 
 Irmelin Kjelaas som velger radikalt bokmål. 
Monica Bjerklund leverte nylig avhandlingen 
sin om informasjon i sosialtjenesten ved Insti-
tutt for sosialt arbeid ved NTNU:

– Jeg bruker a-endinger konsekvent i av-
handlingen. Det skyldes at jeg er fra Finnmark, 

og at a-endingene ligger 
nærmere mitt talespråk.

Bjerklund er også før-
stelektor i sosialpedago-
gikk ved Dronning Mauds 
Minne høgskole. Hun 
opplever radikalt bokmål 
som frigjørende.

– Verken nynorsk 
eller bokmål gjenspeiler 
dialekten min fullt ut, 
og derfor er det viktig 
for meg å utnytte de 
mulighetene norsk rett-
skriving gir til likevel å 

bruke dialekten også i akademisk sammen-
heng, sier hun. 

– For meg handler dette i tillegg om stolt-
het over egen arbeiderklassebakgrunn.

– HVA VIL KOMMISJONEN SI?
Men Bjerklund er usikker på hvordan kom-
misjonen vil reagere på språket, siden dette 
ikke er den vanligste formen i akademiske 
fagtekster.

– Selvsagt er jeg litt bekymret for hva 
kommisjonen vil tenke. Men korrekturleseren 
min har støttet meg på at kvaliteten i en viten-
skapelig avhandling ikke svekkes av å skrive 
radikalt bokmål, sier hun.

Bjerklund mener måten hun skriver på, 
lettere kan nå publikum utenfor akademia.

– Jeg skriver innenfor praktisk profesjons-
forskning, og opplever at det å benytte radikalt 
bokmål utgjør en folkeliggjøring av forsknin-
gen. Jeg ønsker at både brukere og sosialar-
beidere skal forstå og identifisere seg med 
språket i avhandlingen, sier hun. 

GRUNN TIL BEKYMRING
Har Bjerklund grunn til å være bekymret for 
kommisjonen? Vi spurte språkviter Eli Anne 
Eiesland.

– Hvilke språkformer studenter og ansatte 
i akademia velger, og hvordan disse språkfor-
mene mottas, finnes det så vidt jeg vet ikke un-
dersøkelser på, sier førsteamanuensis Eiesland 
ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 

Men undersøkelser av 
språkbruk i skolen kan ha 
overføringsverdi til akade-
mia, opplyser hun. Blant 
annet kjenner hverken 
ele ver eller lærere her godt 
nok til valgfriheten i bok-
mål. 

– Én studie viser at det 
kan være risikabelt å bruke 
valgfrie former til norskek-
samen i grunnskolen og 
på videregående. Senso-
rene rettet former som er 
tillatte i bokmålsnormen, 

AKADEMISK SPRÅK

– Verken nynorsk 
eller bokmål gjen-
speiler dialekten 
min fullt ut, sier 
Monica Bjerklund.

– Det er oftest 
den eldre garde 
som korrigerer 
språket mitt, 
sier Ragnhild 
Hutchison.
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førsteamanuensis ved Institutt for språk og 
litteratur ved  NTNU med sosiolingvistikk 
som spesialfelt.

– Rent juridisk har derfor Kjelaas ingen 
sak. Men det kan oppleves som å stride mot 
den språklige friheten vi har i Norge som 
lenge har åpnet for mange valgmuligheter, 
sier han. 

– Bruken av radikalt bokmål er mer utsatt 
for kritikk fordi det ramler mellom to aka-
demiske tradisjoner i Norge. Den første er 
koblet til dansketiden. Etter at latinen gikk ut 
av bruk på 1800-tallet, var det normale skrift-
språket i akademia dansk, tidvis med små 
norske innslag. 

– På den andre siden har vi nynorsk, 
tidligere landsmål, som etter hvert også har 
fått aksept som vitenskapelig språk. Disse er 
to klare motpoler og lever rimelig godt med 
hverandre, sier Hårstad. 

– FØLES TRUENDE
Radikalt bokmål har bakgrunn i samnorsk-
politikken fra 1930-årene og utover. Målet 
var å skape en felles form for bokmål og 
nynorsk, med trekk fra dialekter. 

– Talemålsnært eller radikalt bokmål 
har kortere tradisjon i akademia. Konserva-
tive riksmålsfolk kan akseptere at nynorsk 
finnes, men kan ha større problemer med 
skribenter som beveger seg i mellomsjiktet, 
som blander former eller bruker talemåls-
nære former, sier Hårstad. 

Han viser til teori fra kulturkunnskap 
om hvordan slike mellomposisjoner ses på 
som problematiske av folk flest.

– Vårt forhold til kategorier i verden gjør 
at det som ikke er lett å plassere i én kate-
gori, oppleves som uryddig og truende. 

Derfor er reaksjonen Kjelaas får, ikke 
uventet, mener han.

 
SKJULT NORMERING

Dette er en skjult form for språknormering, 
mener språkviter Leiv Inge Aa.

– Det samme er dokumentert i forskning 
gjort på aviser som norminstanser. Det kan 
derfor godt kalles skjult normering, fordi de 
ansvarlige for tidsskriftene ikke gir uttrykk 
for å ha den makten de har, sier han. Aa 
er også førsteamanuensis på Institutt for 
lærerutdanning ved NTNU og har hørt an-
dre ha lignende erfaringer som Kjelaas. 

– Det gjelder gjerne i fag som ikke driver 
med språkforskning, for språkvitere står på 
sine rettigheter. Er du pedagog eller sam-
funnsforsker, vil du kanskje lettere tenke at 
redaksjonen vet hva de gjør og rette deg etter 
det, for du vil jo gjerne ha artikkelen trykket.

hvordan

jevn

snakket
linjen

selvsagt
åssen

jamn

snakka
linja

sjølsagt

høyskole høgskole

kvalitetssikret kvalitetssikra

formidlingen formidlinga

skrivingen skrivinga

utviklingen utviklinga

hvordan åssen

undervisningen undervisninga

fordelingen fordelinga

selvsagt sjølsagt

jevn jamn

snakket snakka

forskningen forskninga

ensrettet ensretta

linjen linja

og det gikk ut over karakteren, sier Eiesland. 
– Det kan føre til at elevene sikrer seg og 

velger de vanligste formene for ikke å få dår-
ligere karakter.

Bruker du radikalt bokmål i skolen risike-
rer du dessuten fortsatt å bli tillagt visse ka-
rakteristikker.

– En undersøkelse fra en ungdomsskole 
på slutten av 1990-årene viste at elevene for-
bandt språkformen med lavere sosial status og 
moderat bokmål med høy status. Også andre 
negative karakteristikker ble tildelt dem som 
skrev tekster med radikalt bokmål, sier hun.

TEGLSTEIN, IKKE TEGLSTEN
Historiker Ragnhild Hutchison har lignende 
erfaringer som Kjelaas, men har fått beskjed 
om at hun skriver for konservativt bokmål.

– Jeg både snakker og skriver ganske kon-
servativt bokmål og har opplevd å bli rettet på 
nettopp fordi jeg skriver for konservativt. Så 
min erfaring er at tidsskriftene har en norm 
de vil jeg skal tilpasse meg, sier Hutchison, 
forsker ved Universitetet i Oslo. 

Hun ble blant annet bedt om å endre «tegl-
sten» til «teglstein» i en artikkel og forteller 
om mange røde streker når et manus har vært 
til gjennomlesing i en redaksjon.

– Men jeg aksepterer å bli rettet på og øn-
sker ikke å ta noen kamp på det. Likevel støtter 

jeg dem som mener at akademia må vise fram 
språklig mangfold, så lenge vi forstår hver-
andre, sier Hutchison. 

ENDRING TAR TID
Å endre på språkvaner er en møysommelig 
prosess, mener språkviter Leiv Inge Aa ved 
NTNU. Dersom akademia skal bli mer åpen 
for språklig mangfold, er det særlig blant mor-
gendagens lærere man må starte, mener han.

– Jeg utdanner lærerstudenter, og det er et 
mål at dette blir tatt inn i skolen nå i større grad 
enn de selv opplevde da de var elever, sier han. 

Aa leder også Fagrådet for normering og 
språk observasjon i Språkrådet. De fatter ved- 

tak om hvilke former det 
er lov å bruke i bokmål og 
nynorsk. Rådet ønsker å 
bevisstgjøre utdanningsin-
stitusjonene mer.

– Vi må få en økt be-
vissthet om de språk-
historiske forholdene våre
som gjør at vi har de mu-
lighetene vi har, sier Aa.– En studie viser  

at elever forbandt 
radikalt bokmål 
med lav sosial 
status, sier Eli 
Anne Eiesland.

F
O

T
O

: H
S

N

✒✒ av elin rekdal  
Müller

Saken fortsetter på neste side ▶

Hvilken side er du på? 
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– Da opptrer tidsskriftet som reelle norm-
agenter, mener Aa.

Han mener tidsskriftet Kjelaas var i kontakt 
med, ikke har reflektert nok over egen språk-
politikk og virker uinformerte om normene 
som finnes.

ANDRE MER ÅPNE
Andre tidsskriftredaksjoner er mer åpne for 
radikalt bokmål.

– Vi ville aldri ha bedt noen skrive såkalt 
moderat bokmål dersom vi fikk et innlegg på 
radikalt bokmål, sier Narve Fulsås, redaktør 
for Historisk tidsskrift og professor i moderne 
historie ved UiT. 

Han får støtte fra redaktøren for Tidsskrift 
for samfunnsforskning, Arnfinn H. Midtbøen.

– Som redaktør ville jeg aldri ha bedt forfat-
tere om å endre språkbruk hvis jeg hadde fått et 
manuskript skrevet på radikalt bokmål, sier han. 

Arve Hjelseth, en av tre redaktører for 
Norsk sosiologisk tidsskrift, har ikke opplevd å 
måtte ta stilling til det Kjelaas beskriver.

– Men jeg ville neppe ha bedt om at for ek-
sempel a-endinger ble endret, så fremt det var 
konsekvent gjennomført, sier Hjelseth, som 
også er førsteamanuensis ved Institutt for so-
siologi og statsvitenskap på NTNU.

IKKE LENGER POLITISK
At det radikale bokmålet knyttes til politikk, 
slik redaktøren i Naturen gjør, er ikke lenger så 
vanlig blant den yngre generasjonen av akade-
mikere, mener språkviterne Stian Hårstad og 
Leiv Inge Aa.

– Den voldsomme politiseringen av a-en-
dinger, koblet til klassekamp, har for det meste 
lagt seg, sier Hårstad.

– Av og til kommer argumenter opp om at 
«vi ikke vil ha noe AKP-språk» og slikt, men 
det regnes som avleggs. Det er nok en markant 
forskjell fra 40 år tilbake, sier Aa.

– Men redaktøren har all makt, sier Hårstad. 
– Og nettopp i akademia der presisjon et-

terstrebes, kan ønsket om å holde seg til én 
fast språknorm skyldes opplevelsen av at det 
som faller utenfor, lett kan forstyrre den rene 
formidlingen og irritere leseren. Dette er imid-
lertid et veldig instrumentalistisk syn på språk. 
Den språklige verden er mer sammensatt, og 
språkbruk har også å gjøre med hvilken person 
avsenderen er eller vil være. Helt nøytralt språk 
finnes ikke, sier han.

Redaktørene Fulsås og Midtbøen mener 
radikalt bokmål er på vikende front i akademia.

– Det er helt klart en stille konservativ revolu-
sjon som pågår, sammenlignet med den språk-
lige bevisstheten som eksisterte inntil 1970–80-
åra. Men Historisk tidsskrift vil under denne 
redaksjonen ikke bidra til den, sier Fulsås.

– Inntrykket mitt, både som redaktør og 
forsker, er at moderat bokmål definitivt er 
mest utbredt i vitenskapelige publikasjoner 
på norsk. Kall det gjerne en skriftspråksnorm, 
som antakelig har blitt sterkere med årene, sier 
Midtbøen, som også er forsker ved Institutt for 
samfunnsforskning.

Les mer på Forskerforum.no

Historisk tidsskrift:
Sier ja til bruk av radikalt bokmål.

Naturen:
Sier nei til bruk av radikalt bokmål.

Norsk sosiologisk tidsskrift:
Sier ja til bruk av radikalt bokmål. 

Tidsskrift for samfunnsforskning:
Sier ja til bruk av radikalt bokmål.

Men Stian Hårstad mener det er vanskelig 
å måle om moderat bokmål brukes mer i aka-
demia nå enn før.

– Og hva som oppfattes som normal språk-
bruk, endres også over tid. Det vi ser på som 
normalt i dag, kan ha vært radikalt i 1930-årene, 
sier Hårstad. 

Redaktør Hjelseth mener folk følger strøm-
men.

– De fleste vitenskapelige forfattere velger 
nok en moderat språknorm fordi de er vant til 
det, og fordi alle andre gjør det, uten at det der-
med er en formalisert norm, sier han.

✒✒ av elin rekdal Müller

– Jeg ville aldri ha bedt forfattere  
endre på språket i et manuskript  

skrevet på radikalt bokmål.
Arnfinn H. Midtbøen, redaktør
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Med minnepinnen i lomma satte Øyvind Østerud seg i bilen for å kjøre 
lenger ut i vestlandsfjorden, i retning internett. Dekningen på hytta var 
for dårlig til å sende filer, og når man først har sparket i gang en av 
sommerens store debatter om akademia, kan man ikke melde seg av 
bare fordi man er på ferie. Men professoren i statsvitenskap hadde ikke 
kunnet drømme om at engasjementet skulle bli så stort da han skrev sin 
månedlige Uviten-spalte i Aftenposten i slutten av juni. Faktisk kan han 
ikke huske å ha fått så mange reaksjoner på et debattutspill noen gang. 
Og det på et innlegg om internasjonalisering i akademia, som til og med 
fikk stortingspolitikere og kunnskapsministeren engasjert.

– Jeg var nokså overrasket, for jeg syns jeg formulerte meg ganske 
moderat. Jeg har vært og er tilhenger av internasjonalisering. Men jeg 
vet også at når jeg legger til et lite «men», kommer reaksjonene.

Østerud skrev at det i flere fag er blitt «knapt en eneste norsk 
statsborger i vitenskapelig rekrutteringsstilling. Fra 2007 til 2012 utgjorde 
utlendinger 60 prosent av den samlede veksten i antall forskere. I mange 
fag har norske stipendiater knapt noen mulighet til fast ansettelse (…)». 
Østerud argumenterte for at det må gå en grense for internasjonal 
rekruttering ved norske universiteter. På kort tid fyltes innboksen.

– Jeg fikk hundrevis av støtteerklæringer. Telefoner, e-poster, SMS-er. 
Jeg fikk til og med tilbakemelding fra noen som sa at dette var så kontro-
versielt i deres miljø at de ikke kunne si offentlig det jeg sa, sier Østerud, 
som har fått utspillet sitt beskrevet som kjettersk. Det liker han godt.

– Ja, det er gøy! Det er både morsomt og viktig å ta tak i vedtatte 
sannheter.
– Men hvorfor vil du dra i internasjonaliseringsbremsen?
– Poenget er ikke å lukke grensene. Jeg er sterk tilhenger av interna-
sjonalisering, men det er noen oppgaver som blir skadelidende hvis vi 
bare har engelsk som arbeidsspråk. Det fører til en skjevdeling i arbeids-
oppgaver fordi mange ikke kan drive begynnerundervisning, vurdere 
eksamensbesvarelser, ha lederverv, formidle utad eller sitte i komiteer 
og utvalg. Det faglige problemet er mindre i fag som matematikk og 
teoretisk fysikk. Men i fag som historie, statsvitenskap, jus, sosiologi og 
medisin er kompetanse i norsk og norske forhold viktig.
– Vil du ha færre internasjonale ansatte ved norske universiteter enn vi 
har i dag?
– Nei, det er jeg ikke sikker på. Jeg har ikke full oversikt over situasjonen 
nå, det er det ingen som har, men ut ifra det jeg har observert av tall for 

de siste fem–ti årene, vil vi trolig nå et «point of no return» i løpet av 
relativt kort tid, kanskje innen ti år. Dette er selvsagt ikke forskningsba-
sert, men det er en hypotese som jeg har relativt stor tiltro til.
– Hva er løsningene slik du ser det?
– Vi må ha en strategi tilpasset ulike fagområder, og på noen felt må vi 
stille krav til språk for ansettelse.
– Skal vi trosse kvalifikasjonsprinsippet og ansette en mindre begavet 
forsker bare fordi hen snakker norsk?
– Kvalifikasjonsprinsippet er bredere enn ren forskningspublisering; 
det omfatter både undervisning og faglig ledelse. Vi fordeler stillinger 
mellom universiteter, mellom fakulteter, mellom institutter, mellom fag-
områder, og vi har tilleggskrav knyttet til profil og kompetanse. Vi kan 
ikke ansette en briljant forsker som er en ubehjelpelig nerd, som ikke 
kan undervise eller samarbeide med andre. Universitetene har et videre 
oppdrag. Det er det jeg etterlyser – hva skal vi stille av krav i tillegg?

– Er denne kritikken egentlig en slags irritasjon over overforbruket av 
selve ordet internasjonalisering, som et helliggjørende middel for akade-
mia, fremfor det faktiske fenomenet?
– Ja, det har du rett i. Det er en kritikk av at dette har blitt et mantra 
som ingen har oversikt over. Det ligger fremst på politikernes, byråkra-
tenes og universitetsledernes lepper. Det bare drysser tankeløst ut som 
et honnørord. Jeg etterlyser gjennomtenkningen. Hva betyr det, og hvor 
er det nødvendig? spør Østerud og legger til:

– Vi har litt husmannsånd. 
– På hvilken måte?
– Vi har denne følelsen av at vi er for dårlige hvis vi ikke har maksimal 
internasjonal rekruttering. Norske universiteter skårer jo utrolig høyt 
på internasjonale rangeringer hvis du ser det opp mot hvor mange uni-
versiteter som fins i verden. Det er tusenvis. Vi har faktisk ingenting å 
skamme oss over.

✒✒ av aksel kjær vidnes

AKTUELT INTERVJU

– Internasjonalisering har blitt  
et mantra som ingen vet hva betyr.  

Det ligger fremst på politikernes,  
byråkratenes og universitetsledernes 

lepper, sier Øyvind Østerud.

– På noen felt må vi stille krav 
til språk for ansettelse.

KJETTERSKE TANKER
Øyvind Østerud vil blind internasjonalisering og husmannsånd til livs.
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huManiora

TJENER MINST

 P
rofessorene og førsteamanuensene på HF-fakultetet er 
dårligst betalt på hele Universitetet i Oslo, ifølge Unifor-
um. 29 av de 42 dårligst betalte professorene er ansatt 
her. Lønnen til disse 29 varierer fra 611 700 til 661 700 
kroner i året. Snittlønnen for UiO-professorer er på 815 

800 kroner, mens den aller best betalte professoren jobber på 
SV-fakultetet og tjener 1,2 millioner. Ingen fakulteter på UiO har 
lavere lønnssnitt enn HF hverken for professorer, førsteamanu-
enser eller postdoktorer.

digitalisering

Vil ha ny ordbok
 ■ Politikerne i Møre og Romsdal 

støtter en digitalisering av Norsk 
ordbok. Forutsetningen er at det gir 
flere faglige stillinger ved Høgskolen 
i Volda. Norsk ordbok, et tolvbind-
sverk for nynorsk og dialekter, er en 
del av de norske språksamlingene 
som i fjor flyttet vestover fra Univer-
sitetet i Oslo. Samlingene er fysisk 
plassert hos Universitetet i Bergen, 
som samarbeider med Volda om 
forvaltningen av dem. Konkrete sig-
nal om en digitalisering kommer 
først i statsbudsjettet for 2018, opp-
lyser HiVolda.no.

huManiora

Må publisere mer
 ■ Norsk humaniora er velfinan-

siert og holder et høyt interna-
sjonalt nivå på en rekke områder, 
ifølge Forskningsrådets evalue-
ring. Men tross den positive ut-
viklingen av kvalitet og produk-
tivitet viser rapporten at over en 
femårsperiode publiserte én av 
fire forskere på feltet ingenting 
som teller, skriver Morgenbladet: 
– Enten så må vi få det til å vir-
ke, eller så må vi kanskje avvikle 
miljø som ikke leverer godt nok, 
sa statssekretær Bjørn Haugstad 
i Kunnskapsdepartementet da 
rapporten ble presentert.

arbeidsliv

Karakterer mindre viktig
 ■ Studentenes læringsevne er i ferd 

med å trumfe karakterer og utdan-
ningssted for fremtidige arbeidsgivere, 
fordi kompetanse går fortere ut på dato 
enn før. – Det blir dermed viktigere for 
oss å se etter kandidatenes evne til å 
anvende sin kompetanse på nye må-
ter, og også tilegne seg ny kompetanse, 
sier HR-direktør i Storebrand, Tove Sel-
nes til e24.no. – Det å ha tatt høyere ut-
danning er for øvrig fortsatt viktig, for 
ved å ha gjennomført et utdannings-
løp, viser man jo også evnen til å lære, 
sier hun.

forskningsMidler

Går for 
kreftforskning

 ■ Marit Aslaug Johansen 
(60) har som mål å gå Nor-
ge på kryss og tvers for å 
samle inn penger til kreft-
forskning. Hun har gått 
Trondheim–Oslo, Lofo-
ten–Tromsø og skal også 
gå på Svalbard. Johansen 
har selv hatt brystkreft i ni 
år og ble friskmeldt for to 
år siden. Det var mens hun 
var syk at hun bestemte 
seg for å samle inn penger. 
Så langt har hun fått inn 
over 100 000 kroner, ifølge 
iTromsø. Pengene skal gå 
til Barnekreftforeningens 
forskningsfond, sykehus-
klovnene og Vilde Wedø 
Jektvik minnefond.
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 universitet

FINNMARK FAKULTETSLØS

 U
iT – Norges arktiske universitet får fra nyttår ny struk-
tur og går fra åtte til seks fakultet. Fakultet for idrett, 
reiseliv og sosialfag, også kalt Finnmarksfakultetet, 
opphører. De ansatte frykter mindre medbestemmelse 
når ledelsen blir lengre unna. Men Forskerforbundets 

leder ved UiT, Olaf Styrvold, jobber for å sikre medbestemmelsen: 
– Vi har god dialog med ledelsen. Hvis det daglige fungerer, så vi 
leverer resultatene vi skal i forskning og undervisning, må ikke 
betydningen av struktur overvurderes, sier han til Forskerforum.

Den tidligere Høgskolen i Finnmark 
(bildet) mister fakultetet de hadde, 
mens Høgskolen i Narvik blir et 
eget fakultet i UiTs nye struktur.
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forskningspris

Arktis på kartet
 ■ En ny forskningspris for fremragende 

forskning relatert til Arktis, Mohnprisen, ble 
lansert i august. Prisen på to millioner norske 
kroner har som mål å anerkjenne både norsk 
og internasjonal forskning om Arktis, samt set-
te sentrale problemstillinger for utviklingen av 
området på dagsordenen, opplyser uit.no. Det 
er Academia Borealis, Nord-Norges vitenskaps-
akademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse 
og UiT – Norges arktiske universitet som står 
bak prisen, som skal deles ut annethvert år.

høgskole

Ny innovasjons- 
ekspert

 ■ Høgskolen i Sørøst-Norge 
har inngått avtale med Ska-
gerak Energi om at selska-
pets teknologidirektør, Finn 
Werner Bekken, skal bli såkalt 
FoUI-ekspert for høgskolens 
fagmiljø innen elkraft. FoUI 
står for forskning, utvikling 
og innovasjon, og Bekken blir 
den fjerde eksperten fra regio-
nalt næringsliv som høgsko-
len knytter til seg. Målet er 
et tettere samarbeid mellom 
institusjonen og næringslivet. 
Bruken av slike eksperter er en 
del av utviklingsavtalene som 
høgskolen har med Kunn-
skapsdepartementet, skriver 
usn.no. 

utdanning

Fagskoler får pris
 ■ I høst utdeles for første gang 

en egen pris for utdanningskva-
litet i fagskolene. Det er Nokut 
(Nasjonalt organ for kvalitet i 
utdanningen) som har ansvaret 
for prisen. – Det er på høy tid at 
fagskolen får sin egen presti-
sjepris, sier Nokut-direktør Ter-
je Mørland. Organet skal også 
gjennomføre en studentundersø-
kelse i fagskolene, som sammen 
med den nye prisen skal bidra til 
en kunnskapsbasert utvikling av 
utdanningstilbudet ved institu-
sjonene. Prisen er på én million 
kroner.

forskningsetikk

– Mer fusk enn før
 ■ Den nye loven om forskningsetikk 

er trådt i kraft. Den ansvarliggjør en-
keltinstitusjonene mer enn før, og alle 
må nå ha et eget redelighetsutvalg. I 
tillegg stilles mer forpliktende krav til 
lokal etikkopplæring. – Mye tyder på 
en hyppigere forekomst av plagiering 
og forfalskning av forskningsresultater. 
[…] Det viser hvor viktig det er med be-
visstgjøring rundt de etiske aspektene 
ved forskning, sier professor Matthias 
Kaiser ved Universitetet i Bergen, ek-
spert på forskningsetikk, til Vårt Land.

F
O

T
O

: F
LIC

K
R

/C
C

F
O

T
O

: S
K

A
G

E
R

R
A

K
 E

N
E

R
G

I

forskerforum 7 • 2017 • side 13



Hvem gir deg det du vil ha?

STORTINGSVALGET 
2017



Hvem gir deg det du vil ha?
Venstresiden vil overlate akademia mer til seg selv. 
Høyresiden har strammet grepet. Burde det ikke 
vært omvendt?
av Aksel Kjær Vidnes
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 M
er penger! Vi kan bare 
glede oss til neste stor-
tingsperiode, for det 
kommer mer! Både 
frie og konkurranseut-
satte midler skal regne 
over norske universi-

teter og høyskoler. Alle partiene lover mer, på 
den ene eller andre måten. Vi er reddet!

Slik kunne vi avsluttet årets valgkampa-
nalyse og spart deg papir- og skjermtid. Men 
det kan jo tenkes at det finnes nyanser som 
endrer bildet. Selv om norsk forsknings- og 
høyere utdanningspolitikk er kjent for ikke å 
være preget av de dramatiske uenighetene, er 
det forskjeller som er verdt å merke seg. Lei av 
rapporteringskrav og målstyring? Da er Rødt 
og SV partiene for deg, og de partiene som 
klart skiller seg mest ut i forsknings- og høy-
ere utdanningspolitikken. «De forhatte new 
public management-reformene» skal fjernes 
fullstendig, som Rødt-leder Bjørnar Moxnes 
så forsiktig formulerte det på Forskerforum.no 
i august. SV har også punkter i sitt partipro-
gram som griper rett inn i misnøyen som har 
preget mye av debatten om sektoren de siste 
årene. Blant annet vil de gjeninnføre valgt rek-

tor som hovedmodell, i stedet for ansatt rektor 
som dagens regjering innførte, og valgte ledere 
på lavere nivåer ved universitetene.

– Økende styringsvilje
I motsatt ende finner vi nettopp Høyre og 
Fremskrittspartiet, som ved fortsatt regjerings-
posisjon vil konkurranseutsette en større andel 
av midlene til forskning. Nå er ikke spørsmå-
lene om rektorvalg og finansiering helt sam-
menliknbare størrelser, men de markerer mot-
setningene i debatten om hvor mye og hvordan 
universitetene bør styres. Det har da heller 
ikke manglet på politisk inngripen når vi ser 
tilbake på denne stortingsperioden. Finansier-
ingssystemet er endret, styringsformen med 
valgt rektor er utfordret, og utviklingsavtaler 
mellom Kunnskapsdepartementene og lære-
stedene er i ferd med å innføres, hvor det av-
tales mål som institusjonene skal oppnå innen 
tre–fire år. Ikke minst har strukturreformen 
redusert antall universiteter og høyskoler fra 37 
til 19. Da avtroppende rektor ved Universitetet i 
Oslo Ole Petter Ottersen i juni gjestet Nordisk 
møte – et seminar for Forskerforbundet og de 
nordiske søsterorganisasjonene – advarte han:

– Vi har en situasjon i Norge hvor viljen til 

å styre sektoren og forskerne våre politisk er 
økende.

Han henviste til stadig nye indikatorer for 
belønning av universiteter og høyskoler, inn-
føring av utviklingsavtalene og strukturrefor-
men.

Autoritær-Høyre
Det er noe paradoksalt over dette bildet. 
Høyre og Fremskrittspartiet – liberale, frihets-
elskende partier – strammer skruen overfor en 
sektor som det er tverrpolitisk enighet om at 
skal være fri. SV og Rødt – ikke akkurat par-
tier som kvier seg for statlig styring – vil fjerne 
nær sagt all kontroll med sektoren som årlig 
får over 34 milliarder av norske skattebetaleres 
penger. Hvordan kan det ha seg?

– Forskning og høyere utdanning er en 
honnørsektor som ingen politiske partier er 
motstander av. Politikernes villighet til å la den 
være i fred eller blande seg inn er litt avhengig 
av hva de ansatte i sektoren stemmer, mener 
Frank Aarebrot. (Ifølge Forskerforbundets 
medlemsundersøkelse stemmer over 56 pro-
sent av medlemmene Ap, SV og Rødt. Kun 
ti prosent stemmer på regjeringspartiene.) 
Professoren i statsvitenskap drar oss gjennom 

Under Erna Solbergs regjering har universitetslandskapet endret seg radikalt. Her med    
UiB-rektor Dag Rune Olsen og NTNU-rektor Gunnar Bovim. (Foto: Scanpix)
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tradisjon i Høyre, som du ser i krav om fire i 
matte for å bli lærer for eksempel, sier Tranøy, 
som også er styremedlem ved Høgskolen i 
Innlandet. 

– Som styremedlem opplever jeg at styring 
i stor grad foregår som retts-
liggjøring eller signaler fra de-
partementet, og så sitter styret 
imellom og har ganske lite 
handlingsrom. En typisk styre-
sak bærer preg av at adminis-
trasjonen orienterer styret om 
at dette må vi gjøre for å være i 
tråd med departementets krav. 
Alle saker er ikke slik, men 
jeg opplever at det er en viktig 
tendens.

– Departementets egen 
tyngde – uavhengig av hvilket 
parti som har ministeren – 

har nok også mye å si. I tillegg kommer den 
konservative, litt autoritære Margrethe Mun-
the-tradisjonen som Isaksen står i noen gan-
ger, sier Tranøy.

Dette mener partiene  
om forsk ning og  høyere 
utdanning:

ARBEIDERPARTIET VIL:
• stimulere næringslivet for å nå 

målet om at forskning skal 
utgjøre tre prosent av BNP  
innen 2030

• dempe søknadsbyråkrati og rap-
portering knyttet til konkurran-
seutsatte arenaer i Norges 
forskningsråd

• opprette en liste over prioriterte 
bygg og infrastruktur som del av 
langtidsplanen for forskning og 
høyere utdanning

• opprette flere studieplasser 
innen særskilte strategiske fag-
områder, som IKT og norsk 
arbeids- og samfunnsliv.

• endre tjenestemannsloven for å 
forhindre midlertidighet, i tråd 
med det opprinnelige forslaget 
til lovutvalget

HØYRE VIL:
• styrke forskningsinnsatsen for å 

nå målet om at forskning skal 
utgjøre tre prosent av BNP  
innen 2030

• legge ned forskning som ikke 
leverer kvalitet eller mangler 
 relevant formål

• fordele mer av statstilskuddet til 
høyere utdanning gjennom kon-
kurransearenaer

• øke samarbeidet mellom 
forskning og næringsliv gjennom 
skattefordeler og næringsrettede 
programmer i Forskningsrådet

• prioritere studietilbud som gir 
kompetanse Norge har særlig 
behov for i tiårene fremover, 
særlig innen IKT 

FREMSKRITTSPARTIET VIL:
• øke basisbevilgningen til univer-

siteter og høyskoler og de offent-
lige bevilgningene til forskning 
og utvikling

• at det offentlige skal finansiere 
grunnforskning

• at tildeling av forskningsmidler 
også skal baseres på resultat-
måling og prosjektevaluering

• forenkle byråkratiet rundt søk-
nader om forskningsmidler

• at finansieringsordningene skal 
brukes til å styre utdanningsin-
stitusjonenes kapasitet for å 
styrke utdanningene som 
arbeidslivet har størst kompe-
tansebehov for

 styringen av universitets- og høyskolesektoren 
på noe under 200 minutter, men vi gjengir 
kun en brøkdel av foredraget:

– Venstresidens vilje til å la sektoren være i 
fred henger nok sammen med at de vet at de 
ansatte stemmer sentrum–ven-
stre. Mens Høyre ikke har så 
mange velgere i sektoren, så de 
kan tillate seg mer. Om Høyre 
styrker forskningssektoren så 
den blir mer næringsvennlig, 
er skadevirkningene mindre 
enn den ville vært for venstre-
siden. Hvorfor har ikke Arbei-
derpartiet gjort det samme som 
Høyre i skolesektoren? Harde 
krav er mer upopulære blant 
deres velgere!

Den tøffe tonen mener også 
professor i statsvitenskap ved 
Høyskolen Kristiania og Høgskolen i Innlan-
det Bent Sofus Tranøy å gjenkjenne, Høyres 
liberale linje til tross.

– Det er også en slags autoritærkonservativ 

– Bruken av kvantitative indikatorer og økt bruk av kvalitetssikringsstandarder har  
helt klart hatt effekter, sier Åse Gornitzka. (Foto: Aksel Kjær Vidnes)

– Institusjonene har i praksis  
fått stadig mindre frihet. Det er  
også en mye sterkere styring av 
universitetenes indre liv enn før.

Kristian Gundersen, professor ved UiO

Bent-Sofus Tranøy, 
professor i statsvitenskap.

(Foto: Høyskolen Kristiania)
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Sveinung Skule, direktør i Nifu
(Foto: Aksel Kjær Vidnes)

– Elefanten i rommet handler om «new pu-
blic management» – plan og målstyring – som 
kommer i konflikt med faglig styring. Man har 
slik jeg ser det, brutt ned en kultur, det man 
kan kalle korpsånd, som man har erstattet med 
plan og målstyring. De kollegiale styringsfor-
mene er i ferd med å forvitre helt, så universi-
tetene snart ikke er til å skille fra ligningsvese-
net når det gjelder struktur. Det må reverseres, 
men jeg er ikke spesielt optimistisk, altså.

Opplevelsen av å bli styrt 
Sveinung Skule ved NIFU er, til tross for vitne-
mål fra ansatte, ikke overbevist om at styringen 
av sektoren har gått for langt.

– Universiteter og høyskoler er en helt 
unik del av offentlig sektor, med større auto-
nomi enn noen annen del. Det er kanskje en 
tiltakende diskusjon om styring nå, men vi 
må skille mellom universitetenes autonomi 
som institusjoner og det som oppleves av den 
enkelte ansatte. Det er ikke nødvendigvis sam-
menfallende, sier Skule.

– I perioder med store endringer vil den 
enkelte ansatte kunne føle seg mer styrt og en-
dret. Og den enkelte ansatte som opplever økt 

kommet opp på godt over én prosent av BNP. 
Det skal en del til å matche budsjettveksten 
uansett hvem som overtar.

Pengene har flommet, men ikke alle føler 
på gleden ved å tilhøre en rik sektor. Avtrop-

pende styremedlem og profes-
sor i biologi ved Universitetet 
i Oslo Kristian Gundersen er 
blant dem som mener det er en 
økt og utilbørlig politisk styring 
av sektoren.

– Institusjonene har i prak-
sis fått stadig mindre frihet. 
Det er også en mye sterkere 
styring av universitetenes indre 
liv enn det var før. Men det er jo 
ikke institusjonenes frihet det 
egentlig handler om, det er for-
skernes frihet, og den har også 
blitt minsket gjennom politiske 

føringer, sier Kristian Gundersen.
Han har tatt del i protestene mot innføring 

av ansatt rektor som normalmodell for uni-
versitetene. I tillegg mener Gundersen den 
stadig økte målstyringen av sektoren påvirker 
forskernes arbeidshverdag.

Pengeflom 
En observatør som er noe mer nøytral i språ-
ket, kan vi finne i direktør Sveinung Skule ved 
NIFU, Nordisk institutt for studier av innova-
sjon, forskning og utdanning. Han bekrefter 
dog styringsiveren.

– Det har vært en regjering 
som ikke har vært redd for å 
styre fra staten, og styringsdi-
alogen har nok blitt intensivert 
blant annet i forbindelse med 
strukturreformen og utprøving 
av nye utviklingsavtaler, sier 
Skule med noen avgjørende 
nyanseringer:

– Det har vært en periode 
preget av store reformer og 
endringer, men det har vært 
tverrpolitisk enighet om dem 
– særlig strukturreformen. Jeg 
tror denne regjeringen kommer til å få et gan-
ske godt ettermæle, for noe av det viktigste for 
sektoren er økonomien. Realveksten har vært 
på tre–fire prosent hvert eneste år. Andelen av 
statsbudsjettet som går til forskning, er histo-
risk høy, og de statlige FoU-bevilgningene har 

Torbjørn Røe Isaksen og Trond Giske er ofte uenige, men forskningspolitikken til Høyre og 
Arbeiderpartiet er ofte sammenfallende. (Foto: Aksel Kjær Vidnes)
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kommer tredje dårligst ut, av 29 land og om-
råder i Europa. 

– Vi kan ikke låne penger, vi kan ikke over-
føre overskudd fra et år til et annet, og det 
fører til at styrene har mindre handlingsrom. 

Når Norge får dårligere økono-
miske kår, er det en fare for at 
liten finansiell autonomi kom-
mer til å redusere den faglige 
autonomien til forskningen, 
advarer Olsen. 

– Hviler den faglige autono-
mien til universitetene på at vi 
er så rike akkurat nå?

– Ja, det tror jeg er riktig. 
Det er mye rausere vilkår for 
den faglige autonomien når vi 
ikke er nødt til å kutte og spare.

Forventer autonomi
Takk da gudene for at samtlige partier lover 
rause budsjetter! Men innblandingen i hva 
universitetene driver med, er det nok mindre 
vern mot uansett, påpeker Åse Gornitzka, pro-
fessor i statsvitenskap og nyinnsatt viserektor 
ved Universitetet i Oslo. Hun har lenge forsket 

rapporteringstetthet, kan nok oppleve å bli mer 
styrt individuelt. Men vi må si at norske uni-
versiteter har en veldig høy grad av faglig auto-
nomi. Og fusjoner betyr ikke at institusjonene 
har fått mindre autonomi, men påvirker heller 
mulighetene for autonome 
institusjoner positivt. Når insti-
tusjonene blir større, får de en 
større økonomisk ramme som 
gir mer fleksibilitet og dermed 
bedre forutsetninger for å være 
autonome, mener Skule.

Han får støtte av Dag Rune 
Olsen, rektor ved Universitetet 
i Bergen. Han konstaterer at 
den politiske interessen for å 
få noe igjen for investeringene 
i sektoren, er økende, men føler 
ikke at de siste årenes mange 
strukturelle endringer utfor-
drer universitetenes autonomi. Likevel advarer 
han om en mulig fremtidig trussel. Han viser 
til The European University Associations au-
tonomiundersøkelse hvor norske universiteter 
kommer høyt ut på en rekke områder. Unnta-
ket er den finansielle autonomien, der Norge 

Dette mener partiene  
om forsk ning og 
 høyere utdanning:

VENSTRE VIL:
• satse mer på fremragende 

forskningsmiljøer
• at mest mulig av forsknin-

gen skal finansieres gjen-
nom frie bevilgninger og 
åpne konkur ransearenaer

• øke basisbevilgningene til 
 universiteter, høyskoler og 
forskningsinstitutter

• øke forskningen i nærings-
livet gjennom styrkede 
skattefordeler og direkte 
fradrag, og nærings- 
 ph.d.-er og nærings-  
post doktorer

• innføre rett til veileder gjen-
nom hele studieløpet for 
studenter

KRISTELIG FOLKEPARTI VIL:
• at en større andel av pen-

gene til forskning bør være 
frie midler, og at 
grunnforsk ningens andel 
må styrkes

• øke næringslivets 
forskningsinnsats gjennom 
styrking av skattefordeler og 
andre tilskuddsordninger 

• jobbe mot sentralisering av 
utdanningstilbud og sikre 
profesjonsutdanningenes 
faglige utvikling

• integrere etikk og sam-
funnsansvar i undervisnin-
gen i større grad

SENTERPARTIET VIL:
• styrke forskningsinnsatsen 

for å nå målet om at 
forskning skal utgjøre tre 
prosent av BNP innen 2030

• beholde en desentralisert 
høyskoleutdanning og vekt-
legge profesjonsfagene

• øke basisfinansieringen til 
universiteter og høyskoler, 
og begrense resultatfinan-
siering til temaer og områ-
der som er av særlig 
interesse for landet

• styrke norsk som fagspråk

– Det var en vesentlig større vilje i Høyre til å ta de grepene som alle mente var 
nødvendig, sier statssekretær Bjørn Haugstad. (Foto: Aksel Kjær Vidnes)

Kristian Gundersen, 
professor i biologi
(Foto: Ola Sæther)
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av velgerpotensialet i sektoren, som Aarebrot 
peker på.

– Vi tar strategiske valg basert på hva vi me-
ner er fornuftig og riktig politikk overfor uni-
versitets- og høyskolesektoren. Jeg kan forsikre 
Frank Aarebrot, selv om Forskerforbundets 
medlemsundersøkelse om partipreferanser 
ikke var oppmuntrende, at vi har bøtter og 
spann av velgere og mulige velgere i univer-
sitets- og høyskolesektoren. Men jeg tror hel-
ler Høyre har en høyere troverdighet på at vi 
ønsker selvstendige institusjoner. Akademisk 
frihet er en klassisk liberal verdi.

– Bent Sofus Tranøy mener at Høyre også 
har en autoritærkonservativ side som kommer 
til uttrykk overfor kunnskapssektoren?

– Han har rett i at det ligger elementer av 

og næringsliv til å påvirke hva det forskes på. 
Samtidig har eksellenspolitikken fra det første 
tiåret av 2000-tallet fått mer innflytelse, der 
frie midler gis til de beste prosjektene uavhen-

gig fagområde.
– Det er et ganske komplekst 

bilde, sier Gornitzka.

Høyre: – Tull
Selv sier regjeringen til Forsker-
forum, via statssekretær Bjørn 
Haugstad (H), at det ikke har 
vært noe ønske om mer styring i 
denne regjeringsperioden. Tvert 
imot. Haugstad kjenner seg 
heller ikke igjen i beskrivelsen 
av at Høyre er tøffe på grunn 

på politikk for universiteter og høyskoler i Eu-
ropa, og mener interessen for sektoren har økt 
i takt med dens betydning for samfunnet. 

– Denne samfunnssektoren har blitt så mye 
større de siste 30–40 årene, med en enorm 
vekst i forskning og antall studenter. Samfun-
net investerer store summer i forskning og 
høyere utdanning, sektoren har blitt viktigere, 
og dermed blir den også eksponert for flere 
forventinger fra flere aktører. UH-sektoren har 
blitt mindre en søyle for seg selv. 

Samtidig er sektoren preget av mange lag 
av egne forventinger om selvstyre og uavhen-
gighet, påpeker hun.

– Du har forventninger om autonomi for 
institusjonene, for deler av institusjonene, og 
for den enkelte. Det er nok et 
utpreget trekk ved sektoren.

Både nasjonalt og internasjo-
nalt har styringen av sektoren 
endret seg. Innføring av kvanti-
tative indikatorer og økt bruk av 
kvalitetssikringsstandarder har 
hatt effekter, mener Gornitzka. 
I tillegg trekker hun frem bru-
ken av forskningsprogrammer 
til å fi nan siere forskning, som 
oppsto i 1980-årene. De er en 
tydeligere kanal for politikere 

Audun Lysbakken, partileder  
i SV. (Foto: Stortinget)

– Venstresidens vilje til å la  
sektoren være i fred henger nok  

sammen med at de vet at de ansatte 
stemmer sentrum–venstre.

Frank Aarebrot, professor ved UiB

Økningen i forsknings- og utviklingsbudsjettene har vært solid de siste årene. 
– Det skal en del til å matche budsjettveksten uansett hvem som overtar, sier Sveinung Skule i Nifu.
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opplevelser på alvor. Det er ikke klokt, verken 
for universitets- og høyskoleledere eller for po-
litikere, å avvise en sånn diskusjon blankt, sier 
Haugstad.

– Men da må begge sider være villige til å gå 
inn i en dialog.

Så gjenstår bare spørsmålet – hvem gir deg 
den dialogen du vil ha? ■

✒✒ av aksel kjær vidnes

flere syn i Høyre, men jeg syns den siste ka-
rakteristikken bærer preg av at han har veldig 
klare politiske preferanser på den andre siden. 
Jeg klarer ikke å se at han har dekning for det. 
Jeg mener det er tull.

Det du vil ha
At de store endringene i sektoren under Høyres 
regjeringstid er et uttrykk for styringskåthet, 
vil Haugstad nødig være med på. 

– Det er ikke noe ønske om mer styring. Vi 
har vært tydelige på at vi ikke kan styre oss po-
litisk til god kvalitet, men vi kan legge til rette 
for det. Jeg tror ikke at det er mulig å påvise at 
vi ønsker å styre mer heller. Med mindre man 
viser til strukturreformen.

– Som dere altså fikk gjennomført, i mot-
setning til SV som hadde Kunnskapsdeparte-
mentet før dere. Har dere større handlingsvilje 
enn SV?

– Det var en vesentlig større vilje i Høyre til 
å ta de grepene som alle mente var nødvendig. 
Jeg kan ikke svare på hvorfor det ikke var mer 
kraft i SV, men vi gikk til valg på gjennom-
føringskraft. Med den diagnosen som lå til 
grunn i høyere utdanning, var det lite tvil om 
at vi måtte gjennomføre en sånn prosess.

SV-leder Audun Lysbakken på sin side be-
nekter at SV manglet gjennomføringsevne.

– Nei. SV prioriterte denne sektoren så høyt 
at vi opprettet en egen statsrådspost, der Tora 
Aasland i fem år var forsknings- og høyere ut-
danningsminister. I en stor, uensartet og kom-
pleks sektor tar samarbeid mer tid enn om vi 
bare skulle innført strukturreformer og nytt 
finansieringssystem gjennom tvang. Det er 
vår overbevisning at resultatet blir bedre der-
som politikere lytter til faglige råd og utvikler 
løsninger sammen med partene.

Ønsket om løsninger basert på samarbeid 
er det riktig nok ikke stor politisk uenighet om. 
Selv om Haugstad ergrer seg over og motsetter 
seg flere av påstandene vi leser opp for ham, 
hvor ansatte opplever at forskningssektoren 
dras i en mer kommersiell retning preget av 
nyttetenkning og mindre faglig frihet, ønsker 
han samarbeid og åpen diskusjon.

– Det er en dårlig ledelse som ikke tar folks 

Dette mener partiene  
om forsk ning og 
 høyere utdanning:

SV VIL:
• øke grunnbevilgningen til 

universiteter, høyskoler og 
forskningsinstitutt på 
bekostning av 
konkurransebasert 
forskning

• gjeninnføre valgte rektorer 
som hovedregel og 
gjeninnføre valg av ledere 
på lavere nivå og i 
partssammensatte organer

• at universitetsstyrene skal 
velges fra et bredere sjikt 
av samfunnet enn i dag, og 
at ansatte skal ha 
styreflertall

• redusere bruken av 
midlertidige stillinger

RØDT VIL:
• motivere til økt kvalitet 

gjennom å avvikle 
konkurranseutsetting av 
forskningsmidler og 
belønningssystemer

• endre 
finansieringssystemet slik 
at universiteter og 
høyskoler ikke konkurrerer 
økonomisk

• ha demokratisk styring av 
universiteter og høyskoler 
gjennom valgte kollegiale 
organer og valgte ledere

• opprettholde et 
desentralisert 
utdanningstilbud

MILJØPARTIET 
DE GRØNNE VIL:
• øke grunnbevilgningen for 

universiteter, høyskoler og 
forskningsinstitutter

• utjevne forskjeller i 
finansieringsordningen 
mellom universiteter og 
høyskoler

• satse særskilt på forskning 
som kan bidra til det 
grønne skiftet

• sikre langsiktig og 
forutsigbar finansiering av 
forskningsmiljøer

– Hva betyr forsknings-
politikk for ditt valg av 
parti i stortingsvalget?

AUDHILD 
GREGORIUSDOTTER 
ROTEVATN 
Dekan ved Høgskulen i Volda

– Det er viktig for meg. Stipendiatstillin-
gar er eit døme på dette. For oss er kvar 
einaste stipendiatstilling viktig. Det same 
er også grunnfinansieringa til Volda som 
liten høgskule. For å drive med forsking 
treng vi forskarar.

BERIT IRENE HELGHEIM 
Førsteamanuensis ved
Høgskolen i Molde
– Det betyr lite fordi alle par-

tier ser ut til å ha samme vegringen mot 
å styre Forskningsrådet, dessverre. De 
burde reformere hele Forskningsrådet og 
innføre en smartere måte å organisere 
forskningen på.

CATHARINA RENATE 
CHRISTOPHERSEN
Professor ved Høgskolen på 
Vestlandet

– Ikke noe direkte, men jeg er opptatt av 
partienes vilje til å søke forskningsbasert 
kunnskap – altså baserer de sin politikk 
på tro, myter og ideologi, eller lytter de 
faktisk til fagfolk og forskning?

– Vi tar strategiske valg basert på hva vi 
mener er fornuftig og riktig politikk 

overfor universitets- og høyskolesektoren.
Bjørn Haugstad, Høyre

STORTINGSVALGET 
2017
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 storbritannia

FINANSIERT AV DIKTATURER

 B
ritiske universiteter kan i fremtiden møte langt 
strengere regulering av hvem de kan ta imot penger 
fra. The Telegraph har avslørt flere titalls tilfeller der 
universiteter har tatt imot donasjoner fra diktaturer, 
noe som har ført til sterke reaksjoner i Parlamentet. 

Flere hundre millioner pund skal ha blitt gitt til universiteter fra 
land som Saudi Arabia, Qatar og Kuwait, som ofte har blitt brukt 
til å opprette sentre for midtøstenstudier eller islam.

japan

Kutter grunnforskning
 ■ Samtidig som Japans fremste 

forskningsinstitutt RIKEN feiret 
sitt hundreårsjubileum i år, mottok 
noen av forskerne dårlige nytt: nok 
et budsjettkutt. De siste ti årene har 
RIKEN opplevd 20 prosent nedgang 
i budsjettene. Også japanske 
universiteter har fått budsjettene 
kuttet med én prosent i året siden 
2004. Årsaken er en politisk drei-
ning mot mer innovasjon på bekost-
ning av grunnforskning, og resulta-
tet er en stadig nedgang i publiserte 
vitenskapelige artikler fra japanske 
forskere, skriver Nature.

danMark

Funksjons- 
hemmede  
hopper av

 ■ Det har blitt vanskeli-
gere for funksjonshemme-
de studenter å gjennomfø-
re høyere utdanning etter 
innføringen av «fremdrifts-
reformen» i 2014. Det kon-
kluderer en undersøkelse 
blant 702 funksjonshem-
mede studenter, gjennom-
ført av Danske Handicap-
organisationer. 61 prosent 
av respondentene sier de 
er bekymret for om de kan 
gjennomføre studiene på 
grunn av reformen, som 
ikke tar hensyn til handi-
kap i progresjonskravene til 
studentene. Institusjonene 
har likevel mulighet til å gi 
dispensasjon til studenter 
med særskilte behov, skri-
ver Universitetsavisen.

storbritannia

Krever Brexit-
oppklaring

 ■ Flere av Storbritannias 
fremste universiteter krever 
at regjeringen oppklarer ret-
tighetene til universitetsan-
satte fra EU etter Brexit. De 
24 forskningsuniversitetene 
som tilhører Russell-grup-
pen, sier at usikkerhet og 
uro preger deres ansatte fra 
EU-land i forbindelse med at 
Storbritannia skal forlate EU. 
Universitetene rapporterer 
også om økte vanskelighe-
ter med å rekruttere ansatte, 
rapporterer BBC.

usa

– Farligere 
universiteter

 ■ Amerikanske universiteter og 
høyskoler er skadelige for landet. 
Det mener et flertall av republika-
nere i en undersøkelse blant 2500 
amerikanere, gjennomført av Pew 
Research Center. Ifølge undersøkel-
sen svarer 54 prosent av republika-
nerne at utdanningsinstitusjonene 
har en negativ innvirkning på USA. 
Det er en økning fra 37 prosent i 
2015. Resultatene kobles til den 
offentlige debatten om ytringsfri-
het, der president Trump og andre 
fremtredende politikere har kritisert 
ytringsklimaet ved universitetene, 
skriver Bloomberg.
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 sverige

GÅR I PROTEST

 R
ektor ved Blekinge tekniska högskola, Anders Hederstierna, 
har trukket seg i protest mot innblandingen fra statsråd 
for høyere utdanning og forskning Helene Hellmark 
Knutsson. På grunn av reduserte statlige tildelinger har 
høyskolen kuttet 1000 studieplasser, og vil legge ned en 

campus i Karlshamn. Knutsson har uttalt at hun ikke vil tillate 
nedleggelsen. Det har også fått parlamentariker Betty Malmberg fra 
Moderaterna til å anmelde statsråden til konstitusjonskomiteen for 
ulovlig innblanding, skriver Universitetsläraren.

tYskland

Kjemper mot Elsevier
 ■ En sammenslutning av tyske universiteter, forskningsinstitutter og biblioteker har sagt nei til det 

siste tilbudet fra forlaget Elsevier, skriver Chemistry World. Det nederlandske forlaget gir ut noen 
av de mest sentrale vitenskapelige tidsskriftene og har møtt kritikk for sitt høye prisnivå. Partene 
forhandler nå om å få på plass en nasjonal avtale som gjør tilgangen til tidsskriftene rimeligere, men 
som også sikrer åpen tilgang. Forhandlingene har pågått i over et år. Se også egen sak side 4–5.

rWanda

Vil utdanne 
flyktninger

 ■ – Jeg ser en annen Ella, som 
er heldig, som kan hjelpe andre. 
En Ella som vil dele hva hun har, 
sier Ella Ininahazwe til Washing-
ton Post. Hun er en 24 år gammel 
flyktning fra Burundi som har fått 
plass på et utdanningsprogram i 
flyktningleiren i Kiziba i Rwanda. 
Prosjektet er startet av Southern 
New Hampshire University i USA, 
og utdanner i dag flere hundre stu-
denter. Nå har universitetet fått 
midler fra private givere til å under-
søke hva som skal til for å gi utdan-
ning til 50 000 flyktninger i året, 
primært i Afrika og Midtøsten.

filippinene 

Gratis utdanning
 ■ Den populistiske og kontrover-

sielle presidenten på Filippinene, 
Rodrigo Duterte, har signert en ny 
lov som gjør utdanning gratis ved 
alle statlige universiteter, melder 
Agence France-Presse. Loven ble 
vedtatt til tross for ad-
varsler fra økono-
miske rådgivere 
om at landet 
ikke har råd til 
å finansiere 
gratis utdan-
ning. Ordnin-
gen er bereg-
net å koste over 
15 milliarder kroner i 
året, og vil i hovedsak komme vel-
stående studenter til gode, advarer 
kritikere.

kina

Sparket 
universitetsansatte

 ■ Myndighetene har utstedt nye 
regler for hva medlemmer av Kinas 
kommunistparti kan gjøre på net-
tet, melder Radio Free Asia. I en 
uttalelse fra Det sentrale propa-
gandadepartementet heter det at 
det er forbudt for medlemmer å 
delta i noen ulovlig aktivitet, deri-
blant å oppsøke nettsider med «re-
aksjonært eller ulovlig» innhold. 
Konsekvensene av dette ble nylig 
tydeliggjort da to universitetsansat-
te ble avskjediget etter at de hadde 
uttalt seg kritisk om myndighetene 
på sosiale medier.
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 – Regjeringen har ikke gitt 
meg uforbeholdent mandat i 
en så grunnleggende sak som 
høyskolens utdanningskvalitet, 
sier avtroppende rektor Anders 
Hederstierna.
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Historiker og romanforfatter Marlen ferrer i samtale med Bår Stenvik. 
Foto: Erik Norrud

Marlen Ferrers romanfigurer rømmer fra akademia.  
Selv tar hun bare små ekskursjoner.

ÆRE OG FORDOM

Marlen Ferrer1 er blant de mer synlige historikerne i den norske 
 offentligheten. Som spaltist i Dagbladet, dommer i Forsker Grand 
Prix, paneldeltaker i det populærvitenskapelige underholdningspro-
grammet Big Bang, og forfatter av to romaner. Faktisk dukker hun opp 
i Aftenpostens sider så tidlig som i 1988, takket være en sceneinnsats 
i Les Miserables på Uranienborg skole.

– Jeg skjønte tidlig at jeg hadde for mye sceneskrekk til å bli skue-
spiller, og egnet meg best til å stå i koret eller spille død. Men jeg har 
nok alltid blitt tiltrukket av oppmerksomhet. Jeg er nummer fire av 
fem barn, og er vant til å måtte slåss for å bli sett. Få ting motiverer 
meg så mye som motstand. Hvis jeg får en dårlig kritikk, føler jeg 
meg jævlig, men jeg blir også dritforbanna, og har mye gammeldags 
æresfølelse.

Ferrer viet sin doktorgradsavhandling til å undersøke ære og ag-
gressivitet hos de nordiske sagaheltene, som Egil Skallagrimsson og 
kong Sverre, sammenlignet med atferden til spanske middelalder-
helter som El Cid. En kulturforskjell hun selv merker den moderne 
varianten av.

– Jeg er jo halvspansk, og har litt sterkere følelser enn mange her til 
lands, så jeg kjenner litt på det konforme ved det akademiske Norge. 
Det som gir verdighet og ære i vår kultur, er det «mannlig rasjonelle», 
å ha selvkontroll og være litt blek i følelsene. Mens en kvinne som gråter 
mens hun skjeller ut noen, det er vel kanskje det minst akademiske 
du kan tenke deg. Og den kvinnen kunne sikkert vært meg. Det tirrer 
meg litt at man skal oppfattes som dummere bare fordi man ikke er 
redd for å vise følelser, og da får jeg lyst til å være djevelens advokat 
– for disse dikotomiene er bare kulturskapte, og forskjellen er egent-
lig ikke så stor. Du kan være en følelsesklump og samtidig skrive en 
rasjonell avhandling.

Ferrer selv havnet tilfeldig oppi en av de varmeste suppene av følelser 
og fornuft i norsk akademia i senere tid, den såkalte Nedkvitne-saken. 
Middelalderhistorikeren Arnved Nedkvitne ble avskjediget, ifølge ar-
beidsgiver på grunn av e-poster med utillatelige personkarakteristik-
ker av kolleger og at han ikke stilte opp i møter med ledelsen. Andre 
mente at saken var en heksejakt, utført av en lite inkluderende og rett-
haversk ledelse ved instituttet. Siden Nedkvitne var Ferrers veileder, 
var hun en av dem som vitnet i den påfølgende rettsaken2.

– Jeg synes kanskje det var litt lavt under taket, selv om det er lett å 
si for meg som hadde et greit forhold til ham i utgangspunktet.

– Men sier ikke den saken noe om at æren fortsatt er virksom i akademia?
– Mange ble krenket av det han skrev i e-postene, kanskje litt vel kren-
ket, i stedet for å tenke at Herregud, det var bare tull og tøv. Han følte at 
han sloss for middelalderforskningen og det gamle systemet, men han 
var ikke noe taktisk, og ble litt korsfareraktig.
– Så partene investerte ære forskjellige steder?
– Ja, men jeg har først og fremst sett det som en helt unødvendig 
tragedie. Det er mange såre føtter i akademia, man må passe seg når 
man danser.
– Kunne aktørene lært noe av de gamle sagaene, da?
– I det gamle æresspillet var det sånn at hvis man ikke lar seg krenke, 
viser man tydelig hvor liten ære den andre har. I krenkelsen ligger det 
en innrømmelse av at noen har kunnet ta ære fra deg, så noen ganger 
er det kanskje bedre å overse det.

Ferrers debutroman De bortkomne (2015) handler om en kvinnelig aka-
demiker som forlater både universitetet og Norge, og kaster seg ut i en 
meksikansk tilværelse fylt av sex og dop. Volden og uforutsigbarheten 
i samfunnet spiller viktige roller både i den boka og i den ferske roma-
nen Krater, der en terroreksplosjon står sentralt.

– Jeg valgte bevisst at hvis jeg skulle skrive skjønnlitteratur, ville jeg 
trekke inn samfunnet – det er historikeren i meg. Den forrige boka 
handler om den ytre volden og dens funksjon i et samfunn uten statlig 
beskyttelse. Den siste foregår i Norge, og handler mer om den myke, 
snikende makten.

I terror-sammenheng skriver Ferrer seg inn i den pågående debat-
ten om hvorvidt man skal se mest på terroristers ideologiske utsagn 
eller fortolke handlingene ut fra psykisk sykdom og fortrengt homo-
seksualitet.

– Jeg tenker vel at man kan ha flere tanker i hodet samtidig.
– Men du vier helt klart mindre oppmerksomhet til det ideologiske?
– Det gjør jeg nok – romanteknisk ville det kanskje bli litt kjedelig 
ellers. Når det gjelder Breivik og alle disse temaene, har jeg problem 
med hangen til å skulle forklare alle fenomener ut fra samfunnet eller 
familien – å måtte skylde på noen. Ikke alt kan forklares rasjonelt – 
man skal prøve å forstå det, men man kan heller ikke fullt ut forhindre 
alle dårlige ting.
– Det er jo også et klassisk litterært grep å lage karakterer som motset-
ter seg stereotyper og generaliseringer?
– Ja, og jeg synes det er fint, Skam var for eksempel bra på akkurat det. 
Å vrenge på stereotypene.

– Folk har fantasier om at jeg har masse 
lesbesex og røyker og snorter masse dop, 

men det er jo ikke sånn.

1 Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og internasjonale 
studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Født i 1973 i Barcelona, opp-
vokst i Oslo. Disputerte i 2008 ved Universitetet i Oslo med avhand-
ling en «Emotions in Motion» om norrøn og spansk middelalderhistorie. 
Deltok i tre sesonger av Big Bang på TV og har skrevet to romaner, De 
bortkomne (2015) og Krater (2017).

2 Nedkvitne gikk, med støtte fra Forskerforbundet, til sak mot UiO etter 
avskjedigelsen. UiO ble frifunnet i både tingretten og lagretten.
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til å tro at det handla om meg personlig. Folk har fantasier om at jeg 
har masse lesbesex og røyker og snorter masse dop, men det er jo 
ikke sånn. Det har vært mye lettere når jeg nå skriver om en mannlig 
hovedperson. Jeg har ingen problemer med å skrive fra et mannlig 
perspektiv, og det blir faktisk lettere for meg å bruke av egne erfa-
ring er, for det er tydeligere for leseren at det ikke handler om meg sjøl.

Kanskje har Ferrers kompetanse på middelalderens æresbegreper og 
følelser større samfunnsrelevans nå enn på lenge, etter de nylige takt-
skiftene i amerikansk lederskap og politisk klima.
– Er vi på vei tilbake til middelalderen?
– Obama er jo «den rasjonelle mannen som alltid har selvkontroll» 
– de luxe. Han er helten i en vestlig emosjonshistorisk sammenheng. 
Mens Trump med sine raseriutbrudd er den engelske kongen på 
11–1200-tallet. Men det var jo mange gærninger i etterkrigstida også, 
McCarthy og sånn, så vi må passe oss for å tro at det er noe helt spesielt 
som holder på å skje nå.
– Du har også skrevet om den politiske funksjonen av å være ubereg-
nelig i et maktspill?
– Ja, kanskje det er et smart trekk – som hos middelalderfyrsten og 
kongen – å skape uro og usikkerhet, og så kan du selv operere i det 
rommet.

Ferrer er opptatt av at vi fortsatt har ære i dag, men at den etter at-
tenhundretallet er mer domestisert, og knyttet til økonomisk soliditet 
i stedet for å være størst og sterkest og farligst. Selv fikk hun testet sin 

En vanlig øvelse blant historikere er å kritisere historiske bøker og 
filmer for å projisere moderne følelsesliv inn i fortida. Noen mener 
at det er en moderne oppfinnelse med drama som drives av indre 
konflikt: I de gamle ridderromanene slet ikke ridderne med tvil, de 
kjempet mot dragen og gjorde jobben sin, uten kvaler og nye person-
lige innsikter.

– Det er bare piss, sier Ferrer. – Om du ser på de gamle sagaene, 
finner du mange konflikter om hvorvidt de skal følge de gamle nor-
mene eller de nye, det kristne versus tradisjonell ære. Krysspress er 
ikke et historisk fenomen som oppsto i moderne tid. Man har lenge 
tatt for gitt at vår kompleksitet er moderne, men vikingtiden og mid-
delalderen var jo full av handel og møter mellom mennesker, og jeg 
tenker at de var komplekse, de også.
– Ville du ikke utnyttet ekspertisen din bedre om du hadde skrevet his-
toriske romaner?
– Det ville vært drømmen til forlaget. Men da blir jeg for detaljorien-
tert, alt skal stemme, klær og gjenstander – og så glemmer jeg å skrive.

I Krater skriver Ferrer seg klart inn i et nåtidig debattklima ved å gjøre 
hovedpersonen til en «kulturmann»3 og gi ham en stemme.

– Mange vil si at han ikke trenger flere stemmer, men jeg ville ta tak 
i en sånn klisjé og gå ut av det stereotype, vri litt på kjønnene. Jeg er 
ikke glad i den offermentaliteten som kommer fram i kulturmann-de-
batten: «Stakkars oss kvinner.»
– Du går også inn i hans forakt for enkelte kvinnetyper?
– Ja, de han kaller «lavakademiker-damene». Jeg vet akkurat hvem 
de damene er, og de irriterer jo meg også. Det er ikke det at de ikke 
har høy akademisk utdannelse, men denne insisteringen på at de har 
det. Og at de kritiserer heller enn å gjøre noe sjøl. Og dette hatet mot 
kulturmannen … dette er de som blir veldig sure om de får en kom-
pliment av en mann. Noen ganger tenker jeg hvor kjønnsløs skal man 
være?

Ferrer avbryter seg selv.
– Ja, du smiler … dette blir en slager i Forskerforum, gitt: «Hater 

lavakademiker-damer.»
– Men, for å koble dette til middelalderforskinga di: Handler dette om at 
du reagerer negativt på det passivt-aggressive og savner det aktivt-ag-
gressive?
– Ja, det er noe med den offerrollen, en form for latskap eller unna-
sluntring. Den sanne feminismen, den er ikke å være et offer, men å 
ta ansvar. Jeg opplever meg som mer feminist enn mange erklærte 
feminister. De fleste akademikerchicks er vel feminister, men jeg vil 
være feminist på premisser jeg definerer selv. I De bortkomne prøvde 
jeg å lage en ny kvinnetype, å si at faen heller, det er kult å være seksuelt 
attraktiv.

Da Ferrers første bok ble lansert, intervjuet Klassekampen henne 
under tittelen «Skriver saftig om sex», noe som fikk Morgenbladets 
kritiker til å kritisere Klassekampen for å la seg bruke av Ferrer og 
forlaget. Ferrer er oppgitt både over vinklingen og premissene.

– Hvis du som kvinne skriver om sex, så er det spekulativt, da er det 
et Fifty Shades-salgstriks. 
– Ja, for du kan ikke virkelig være interessert i emnet?
– Nei, det går jo ikke an, de tror ikke du gjør det med et ærlig hjerte.
– Mentalitetshistorisk er det for øvrig interessant at bøkene dine er fulle 
av folk som har sex med andre folk av begge kjønn uten å gjøre det til 
et identitetsvalg.
– Ja, og jeg aner ikke hvorfor jeg synes det er interessant. Jeg liker 
grenseoverskridelser litterært, det er spennende å skrive om sex og 
vold. Men i dette virkelighetslitteraturklimaet hadde jo folk en tendens 

3 Den såkalte kulturmann-debatten begynte i Sverige i 2013, og har siden 
forplantet seg til Norge. Den handler om hvorvidt en gruppe privilegerte 
menn i kultursfæren dyrkes for sitt kunstneriske virke, mens deres kvin-
nelige kolleger ignoreres. Ifølge den svenske litteraturkritikeren Åsa 
Beckman er kulturmannen en «selvopptatt mannstype som har levd 
under parolen ‘Alt for kunsten!’. Opphøyd. Beundret. Mektig».

SAMTALEN
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trafaktisk historie på P2, som jeg har gjort i sommer. Selv om det blir 
hørt av langt flere mennesker – og kanskje gir det noen gylne øyeblikk 
til mennesker rundt i hyttenorge, som tenker at «det var spennende, er 
den myten om steinaldermannen med klubba egentlig en oppfatning 
fra attenhundretallet?» Det synes jeg er viktig – å kunne snu på fore-
stillinger folk tror er naturgitt. Hvis vi ikke kan formidle kunnskapen 
vi produserer, ut i samfunnet, da skjønner jeg ikke hva man skal med 
denne sektoren. Formidling burde få høyere prestisje og gi flere poeng 
– særlig å formidle til massene. Vi er med på å bygge identiteten i 
samfunnet, kunnskap og forståelse av hva slags verden vi lever i. Og 
da må man skrive for aviser, eller skrive barnebok4.
– Hva har du lært av å være på TV med Big Bang?
– Å være modig. I begynnelsen følte jeg meg som et rådyr i mørket på 
en skogsvei, som sto og skalv med billyktene på seg. Akademikere er 
så redde for å si noe feil, mange tør bare snakke om sitt lille eksper-
tisefelt, men jeg har lært meg å være bred. Sånn som historikerne i 
gode gamle dager.
– Å gå inn i folkeopplyserrollen?
–Ja, og den krever at du tør å gå ut av komfortsonen. Men jeg føler at 
jeg må gi noe tilbake når samfunnet har brukt mange millioner på 
meg. ■

teoretiske kunnskap om tradisjonell ære da hun underviste innsatte i 
fengslet.

– Det var interessant å se hvordan staten og disse sosionomene 
prøver å undergrave æressystemet til dem som sitter inne, og hvor 
vanskelig det er. For de har ikke noe tillit til staten, barnevernet har 
føkka hele livet deres, de har ingen grunn til å tro på myndighetene. 
Jeg snakka med en som var veldig høyt rangert, på fem års sikring, 
han ville heller skutt seg enn å tyste. Jeg spurte hvorfor? Jo, for da ville 
alle se opp til ham.

Ferrer trives med å utforske andre miljøer enn det akademiske, og 
særlig når det skjer i formidlingens tjeneste. Selv har hun meldt over-
gang fra UiO til lærerutdanningen ved HiOA, og fryder seg ved tanken 
på å kunne påvirke læringen for kommende generasjoner. Hun tror 
også mange andre akademikere ser formidlingen som et lyspunkt i 
tilværelsen.
– Men det har ikke så høy status?
– Når noen skriver en artikkel som en håndfull på verdensbasis vil 
lese, anses det som mer verdifullt enn for eksempel å snakke om kon-

– Det er mange såre føtter i akademia, 
man må passe seg når man danser.

4 Ferrer har skrevet faktaboken Korstogene (2013) for barn.

Marlen Ferrer bidrar til historieformidling 
og dannelse både i offentligheten og ved 
lærerutdanningen på HiOA. Her på 
pauserommet med Siv Eie, Anders 
Kjøstvedt og Tarjei Helland (delvis skjult).
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Immunforsvarets frontliner
I prinsippet kan immunsystemet vårt ta knekken på kreft. 

Men kreftcellene tyr til kamuflasje for å sleppe unna.

tekst: Kjerstin Gjengedal | foto: Gubse Tokgöz

– Gustave Roussy-instituttet er grunnlagt på samspelet mellom forsking, pasientbehandling og undervising. Det er ein stor styrke, seier Agnete Engelsen.
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Dei nye supermedisinane». «Ein re-
volusjon innan kreftbehandling». Skal 
ein tru avisoverskriftene, er immunte-

rapi det som ein gong for alle skal fri oss frå 
kreftspøkelset. Immunterapi er eit samleom-
grep på behandlingsmetodar som stimulerer 
kroppens eige immunforsvar til å gå til åtak på 
kreftcellene, og dei siste åra har fleire pasient-
grupper som det før ikkje fanst noko tilbod til, 
fått nytt håp takka vere slik behandling. Men 
det er mykje vi ikkje veit om dette feltet. Kvifor 
er det til dømes slik at behandling med im-
munterapi berre verkar på eit mindretal av pa-
sientane, medan andre ikkje har nytte av det?

Ei forklaring er at kreftceller kan endre seg i 
samspel med miljøet ikring, på måtar som gjer 
dei motstandsdyktige mot åtak frå immunsys-
temet. Korleis det skjer, er tema for forskings-
prosjektet til Agnete Engelsen. Etter å ha forska 
på kreft i mange år ved Universitetet i Bergen 
(UiB), søkte ho og fekk eit mobilitetsstipend 
gjennom Forskingsrådets FRIPRO-program. 
Dei neste to åra skal ho vere ved kreftforskings-
senteret Institut Gustave Roussy i Paris, i lag 
med professorane Jean Paul Thiery og Salem 
Chouaib og eit stort miljø av spesialistar på 
immunterapi og kreft-immunologi.

Når kreften gøymer seg
Institut Gustave Roussy er eitt av verdas 
fremste kreftforskingssenter. Det store byg-
ningskomplekset i Villejuif, ein forstad sør 
i Paris, omfattar eit stort kreftsjukehus og 
eit forskingssenter der både grunnforsking, 
kliniske studiar, behandling og undervising 
skjer på same stad. Engelsen leier an opp og 
ned trapper og gjennom lange korridorar som 
ser heilt like ut, så ein blir freista til å rulle ut 
eit garnnøste etter seg for å vere viss på finne 
vegen attende til utgangen.

– Meir enn 30 prosent av pasientane her 
deltek i kliniske studiar. Det er eit veldig høgt 
tal. Det er enormt inspirerande å få vere i eit 
slikt miljø, seier ho.

Ho flytta til Paris med familien i starten av 
juli, og har brukt dei rolege sommarvekene på 
å gjere seg kjend på laboratoriet og lære å dyrke 

og aktivere immunceller. Etter kvart er planen 
å sleppe immuncellene laus på kreftceller og 
sjå kva som skjer i samspelet mellom dei. Ein 
veit allereie at kreftcellene kan endre utsjånad 
og framferd slik at dei unngår åtaket frå im-
muncellene, men akkurat kva som skjer i den 
prosessen, er ikkje klart.

Langvarig stridstema
Det er ikkje så mange år sidan det vart bekrefta 
at immunsystemet verkeleg kan kjenne att og 
handtere kreft. Det var lenge eit stridstema i 
medisinen, og det var først omkring 1990 at 
det byrja kome overtydande prov på at det er 
mogleg å stimulere immunsystemet til å an-
gripe kreft.

– Ved obduksjonar finn ein ofte mikrosvul-
star som ikkje har utvikla seg langt nok til å bli 
oppdaga. Det kan ha mange årsaker, men ein 
av dei kan vere at immunsystemet har halde 
dei i sjakk. Og vi veit at menneske med im-
munforsvar som er svekt av medikament eller 
sjukdom, har større risiko for å få kreft, fortel 
Engelsen.

– No som samanhengen er påvist, ser vi at 
aktivering av immunsystemet spelar ei større 
rolle i utvikling av nye medikament og behand-
lingsmetodar.

Det krev i neste omgang betre prekliniske 
metodar og modellar. Medan andre gjer kli-
niske utprøvingar, forskar ho sjølv på kom-
munikasjonen mellom cellene. I laboratoriet 
dyrkar dei cellepar, immunceller og kreftceller 

som kjem frå same pasient, slik at ein kan vere 
sikker på at dei kjenner kvarandre att. 

– Når kreftceller utviklar seg, påverkar dei 
også miljøet rundt seg på måtar som er for-
delaktige for dei sjølve. Vi vil sjå på kva for 
endringar i mikromiljøet som er viktigast for 
samspelet mellom immunceller og kreftceller, 
fortel ho.

Mellom Paris og Bergen
Inne på laboratoriet tek ho fram ei skål med 
immunceller som et og veks og kosar seg. Ho 
held dei opp mot lyset.

– Ein kan sjå med augo om dei trivst og veks 
eller ikkje, så ein treng ikkje bruke høgtekno-
logisk utstyr i alle situasjonar. No har eg lært 
mykje om cellekulturane, og lagt grunnlaget 
for å gå vidare og manipulere dei og studere ut-
viklinga. Det har vore veldig kjekt å starte med 
noko så konkret. Eg har vore i ein litt luksuriøs 
situasjon der eg har kunna konsentrere meg 
om å absorbere mykje kunnskap og mange 
metodar på kort tid.

Parallelt med forskinga ved Gustave Roussy 
er ho involvert i prosjekt heime i Bergen. Der 
har ho, i lag med Jim Lorens og forskings-
gruppa hans ved Institutt for biomedisin, 
sett spesielt på eit protein som sit på utsida 
av celler og er involvert i signaloverføring 
mellom cellene. Proteinet ser ut til å spele ei 
nøkkelrolle når kreftceller endrar seg til å bli 
meir aggressive og motstandsdyktige mot be-
handling med immunterapi. Lorens etablerte 

– Menneske med immunforsvar 
som er svekt av medikament 

eller sjukdom, har større 
risiko for å få kreft.

Agnete Engelsen

 prosjekt forstå molekylære prosessar som gjer kreftceller meir  
  resistente mot åtak frå immunceller 
 forskarar Agnete Engelsen ved Institutt for biomedisin, 
  Universitetet i Bergen, i samarbeid med professorane 
  Jean Paul Thiery og Salem Chouaib ved Institut Gustave 
  Roussy og Jim Lorens ved UiB
 metode studiar av cellekulturar frå pasientar med 
  molekylærbiologiske metodar 
 uunnværlege verktøy gode tverrfaglige samarbeid og god tilgang til 
  pasientprøver
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over: Når ho held skåla opp mot lyset, kan Engelsen sjå om immuncellene veks slik dei skal.
under: – På laboratoriet her har dei nokre unike par av cellekulturar frå same pasienten, cellemodellar som vi ikkje har maken til heime, seier Agnete Engelsen.



para og sjå på molekyla i sjølve kontaktpunkta 
mellom dei, der det blir avgjort om immun-
cellene skal drepe kreftcellene eller ikkje. Im-
munterapi-medikament verkar på nokre av 
molekyla i desse kontaktpunkta, men det er 
mykje vi ikkje veit om dei molekylære meka-
nismane som går føre seg der. Vi er optimis-
tiske og trur at behandling som kombinerer 
immunterapi, målretta behandling og mani-
pulering av mikromiljøet rundt kreftcellene, 
kan kurere fleire pasientar i framtida, seier 
ho.

Engelsen gjev immuncellekulturane litt 
mat med ein pipette og set dei tilbake i varme-
skapet. Der skal dei få vekse vidare. ■

for nokre år sidan firmaet BerGenBio, og har 
utvikla eit medikament som angrip dette prote-
inet i kombinasjon med immunterapi. No blir 
medikamentet testa ved Haukeland universi-
tetssjukehus.

– Eg har mykje kontakt med forskarane 
heime i Bergen. Vi held kvarandre oppdatert, 
og eg reknar med at nokre av dei vil kome på 
vitjing her i Paris også, seier Engelsen.

Angrep og forsvar
Det ser ut som om kreftcellene, i møte med eit 
fiendtleg miljø som ulike behandlingsformer 
kan skape, kan setje i gang eit overlevingspro-
gram som medfører forandringar både i form, 
struktur og stoffskifte. Spørsmålet er om det er 
åtaket frå immuncellene som i seg sjølv fram-
kallar denne reaksjonen, og i så fall korleis. Ein 
av planane til Engelsen er å sjå på korleis pro-
teinet ho studerte i Bergen, kan vere involvert.

Ho plasserer skåla med immunceller under 
mikroskopet og konstaterer at dei «veks som 
drueklasar» – akkurat som dei skal. Når dei er 
mogne nok, skal dei aktiverast slik at dei kan 
angripe kreftcellene.

– Framover skal vi prøve å manipulere celle-

over: Når ho held skåla opp mot lyset, kan Engelsen sjå om immuncellene veks slik dei skal.
under: – På laboratoriet her har dei nokre unike par av cellekulturar frå same pasienten, cellemodellar som vi ikkje har maken til heime, seier Agnete Engelsen.

Metodar for å dyrke og aktivere immunceller, som dei som 
lever i denne skåla, var det første Engelsen lærte seg i Paris.

Ut i verda
Å byte land går lettare når ein allereie 
samarbeider med dei nye kollegaene.

Forskingsrådets ordning med fri 
prosjektstøtte (FRIPRO) har til føre-
mål å fremje vitskapleg kvalitet i den 
internasjonale forskingsfronten. Mo-
bilitetsstipendet blir samfinansiert av 
Forskingsrådet og EU. Det er treårig 
og skal hjelpe yngre forskarar med 
karriereutvikling. Dei første to åra 
skal ein vere ved ein institusjon i ut-
landet, og det siste året ved ein norsk 
institusjon, slik at kunnskapen ein 
har tileigna seg, kan bli med heim. 
Agnete Engelsen trur det var ein fordel 
at ho allereie var del av eit etablert sam-
arbeid mellom kreftforskarar i Bergen 
og ved Institut Gustave Roussy, gjen-
nom Senter for kreftbiomarkørar 
(CCBIO), eitt av UiB sine senter for 
framifrå forsking.

Språkleg utfordring
– CCBIO er blitt ein fin paraply for 
kreftforsking i Bergen, der basal-
forskarar og klinikarar samarbeider. 
Eg har fått mange kontaktar gjen-
nom senteret, og fleire av dei eg skal 
samarbeide med i dette prosjektet, er 
knytte til CCBIO gjennom bistillin-
gar. Eg trur det må ha talt positivt at 
vi har eit samarbeid som vi veit fun-
gerer, der dei ulike miljøa har sine 
styrkar som ein prøver å føre i hop, 
seier Agnete Engelsen.

Snart skal dei to små gutane 
hennar ta til på skulen og få under-
vising på fransk. Sjølv er ho i tvil om 
det blir tid til å passe inn eit språk-
kurs innimellom alt det andre.

– Eg håpar og trur det blir ei 
spennande og lærerik erfaring for 
alle. Det med språket blir nok den 
største utfordringa for meg. Midt 
oppi alt det andre gløymde eg nok litt 
å uroe meg for det, og eg merkar i det 
daglege at det hadde vore ein fordel å 
kunna fransk, seier ho.

Mange av kollegaene er flinke i 
engelsk, men det blir likevel ofte til at 
delar av dei faglege diskusjonane går 
føre seg på fransk.

– Det har vore enormt mykje som 
måtte ordnast reint praktisk, og midt 
oppi alt det spennande som skjer, 
er det også mange utfordringar ein 
ikkje rekk å bu seg på.

– Eg har mykje 
kontakt med 

forskarane heime  
i Bergen.
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SVAR:

KRYDDER
a) Kapers

b) Chili

c) Muskat

d) Estragon

e) Oregano

FN
a) António Guterres

b) Genève

c) USA, Kina, Russland, Frank-
rike, Storbritannia

d) Kina

e) FAO

NYTT LIV
a) Zygote

b) Embryo

c) Veke 22

d) Stamcelle

e) 58 900 (60 000 er  
altså rett svar)

UNIVERSITET
a) Uppsala Universitet

b) Shanghai

c) Harvard 

d) Universitetet i Oslo 

e) Universitetet i Oxford

NYTT LIV
a) Kva kallar vi, med eit ord frå 

gresk, den første cella som blir 
danna etter befruktning?

b) Frå åttande veka av svanger-
skapet blir ordet foster brukt. 
Kva for ord blir brukt mellom 
andre og åttande veke?

c) Ved kva for veke av svanger-
skapet går grensa for å kunne 
ta abort?

d) Kva kallast ei umogen celle 
som er uspesialisert, kan 
fornye seg sjølv ved celledeling 
og utvikle seg til ei spesiali-
sert celle med ein bestemd 
funksjon?

e) Kor mange barn vart fødde 
i Noreg i 2016 – avrunda til 
nærmaste 10 000?

FN
a) Kven er generalsekretær i FN?

b) Forløparen til FN var Folke-
forbundet. I kva for by ligg det 
600 meter lange bygget Palais 
des Nations, som var hovud-
kvarter for Folkeforbundet?

c) Nemn dei fem faste medlem-
mene – vetomaktene – i FNs 
tryggleiksråd.

d) Kven av desse fem har vore 
mest forsiktig med å bruke 
vetoretten sin?

e) Kva er forkortinga for FN-orga-
nisasjonen som er oppteken av 
matforsyning og landbruk?

KRYDDER
a) Kva for krydder, som blant 

anna bruker inngå i tartarsaus, 
er eigentleg sylta blome-
knoppar som stammar frå 
buskar i Middelhavsområdet?

b) I 2013 anerkjende Guinness 
Rekordbok at «Carolina Reaper» 
hadde passert «Trinidad 
Scorpion Butch T» som 
sterkaste variant – av kva for 
krydderfrukt?

c) Kva for krydder heiter på norsk 
det same som hovudstaden i 
Oman, medan det på engelsk 
heiter «nutmeg»?

d) Kva blir rekna som den vik-
tigaste krydderurta i béarnai-
sesaus?

e) Bergmynte veks i Noreg. Men 
kva er namnet når du finn den 
i krydderhylla? 

UNIVERSITET
a) Kva for universitet er  dette? 

b) Kva for by har gitt namn til 
den årlege akademiske range-
ringa av dei hundre fremste 
universiteta i verda?

c) Kva for universitet har toppa 
denne rankinga kvart einaste 
år?

d) Og kva for universitet var med 
62. plass det einaste norske på 
topp 100 i 2017?

e) Universitetet i Bologna, 
oppretta i 1088, er verdas 
eldste universitetet som enno 
er verksamt. Men kva er det 
nest eldste?

HJERNETRIM



Siteringer:

PhD Comics

TRØBBEL I (ELFENBENS)
TÅRNET

«Hvis du skal stille spørs
mål til forskere, skal spørs
målene publiseres. Du må 
publisere dem i Science.»
Kommunikasjonssjef i Norske 
sjømatbedrifters landsforening 
Frode Reppe forveksler kanskje 
spørsmål og svar. (Morgenbladet)

«Inntil ukulturen med 
 seksuell trakassering i aka
demia blir dratt opp med 
rota, og studentene får et 
dugelig rettsvern, er de 
nødt til å bruke gape
stokken.»
Selv om middelalderske metoder 
er feil, er de jo effektive, konstate-
rer Universitas-journalist Heidi 
Bank om de beryktede Face-
book-meldingene fra en UiS- 
professor.

 
«‘HFguttenes’ skyhøye 
selvtillit legitimeres av et 
pensum som forteller dem 
at de, i kraft av sitt kjønn 
og posisjon, har rett.»
Studentpolitiker Kristine Sørheim 
innser at man ikke kan forby brau-
tende gutter, men at man kan gjøre 
noe med den skjeve kjønnsforde-
lingen i pensum. (Universitas)

– Hva jobber du med akkurat nå?
– Ferdigstiller doktorgraden om 
hvordan innovasjon i offentlige 
tjenester kan bidra til å løse sam-
funnsutfordringer. Deltar også i 
et prosjekt om bioøkonomi, det 
vil si økonomi basert på fornybare 
ressurser.

– Hvor tenker du best?
– Gående på vei hjem fra jobb. Tid-
lig om morgenen på kontoret. Eller 
etter en god akademisk diskusjon. 
Kommer litt an på hva man skal 
tenke.

– Hva er den viktigste boken i ditt 
akademiske liv?
– Den samfunnsskapte virkelighet av 
Berger og Luckmann, om hvordan vi 
mennesker konstruerer samfunnet, 
og hvordan det virker tilbake på oss.

– Hva skal til for å bli en god 
 innovasjonsforsker?
– Man må skaffe seg oversikt over 
feltet, takle tverrfagligheten, og fin-

– Om du måtte ha valgt deg et 
annet fagfelt, hva ville du ha falt 
ned på da?
– Psykologi. Men som praktiker, 
ikke forsker. Sammensattheten i 
mennesket er spennende. Og så 
ville jeg fått snakket med folk! Som 
forsker er det mye alenetid.

– Hvilket tiltak ville du ha gjen-
nomført om du var kunnskaps-
minister?
– Midler til mer langsiktig forskning 
i samfunnsfag og humaniora for å 
løse store samfunnsutfordringer 
som klima, transport og helse.

– Hva vil du lese mer om i 
 Forskerforum?
– Jeg er fornøyd med bladet, og selv 
min samboer som ikke er forsker, 
ber om å få låne det! Men gjerne mer 
om akademias «indre» liv og hvor-
dan endringsprosessene håndteres.

✒✒ av elin rekdal Müller

ne sin egen vei mellom bredden og 
enkeltdisiplinene. Og så må du være 
interessert i endringsprosesser.

– Hva er tabu i ditt arbeid?
– Ikke å lykkes med å inkludere det 
disiplinspesifikke i det tverrfaglige 
på en god måte. 

– Hva karakteriserer kontor-
plassen din?
– Det er ganske rotete nå i inns-
purten … Og så er det stille, døren 
er lukket, for jeg må ha arbeidsro 
for å få framdrift. Men utsikten er 
fantastisk fra tiende etasje på Tøyen 
i Oslo.

– Om du kunne ha tilbrakt et år 
ved en annen institusjon hvor 
som helst i verden, hva ville du ha 
valgt da?
– Noe splittet i min tverrfaglighet, 
enten: SCANCOR ved Stanford 
eller SPRU ved Universitetet i 
Sus sex, innovasjonsteoriens vugge.

RANNVEIG RØSTE
Medlem nummer: 40141756
stilling: forsker ved NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, 
forskning og utdanning) 
utdanning: cand.polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo
karriereMål: å bidra til et mer bærekraftig samfunn

Takler tverrfaglighet
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Kvinneverd   
hugget i sten
Et vesentlig bidrag som fremhever 
historiske kvinner – og demonstre-
rer deres beskjedne plass i kultur-
historien.
Hilde Herming (red.), 
Marte Aas (foto)
Fast plass. Norske kvinner på sokkel
Forlaget Press, 2017
237 sider
Veil. pris: kr 399

Hvorfor er det så få navngitte 
kvinner i våre offentlige rom? 

Det spørsmålet stilte kuratorene 
Hilde Herming og Nora Ceciliedat-
ter Nerdrum seg for seks år siden, 
og de ble slik initiativtakerne til en 
nasjonal undersøkelse som resul-
terte i denne boken. Den er «en 
samlet fremstilling av historiske 
kvinner som er hedret med ulike 
former for minnesmerker rundt 
omkring i landet vårt». Boken 
har ambisjoner om å gi vesentlige 
bidrag til en del av kultur- og idé-
historien vi ellers hører lite om, og 
å dokumentere den overveldende 
lave representasjonen av kvinner i 
det offentlige rom. Derfor har den 
også en vektig politisk slagside. 
Lykkes den med sine ambisjoner?

Boken baserer seg på et relativt 
omfattende samarbeidsprosjekt. 
Gjen nom nettverket til Norske 
Kunstforeninger, søk i databaser, 
medieoppslag og Facebook-kam-
panjer har de gjennom seks år re-
gistrert nesten åtti minnesmerker 
over navngitte kvinner. Boken 
innledes av de to initiativtakerne 
og professor i kulturhistorie Helge 
Jordheim, og avrundes med et 
etterord av kunsthistoriker Olga 
Schmedling, et intervju med foto-
grafen og en opplisting av minnes-
merkene sortert på steder i landet. 

Einsidig triumf
Analytisk sprengkraft med politisk slagside om fattig og rik i Oslo.

 K
vifor studere ulikskap, i eit av verdas 
rikaste og likaste land? Vel, eit motiv 
kunne vere ei interesse for at maktre-
lasjonar og ulikskap gjennom syrer 
alle samfunn vi kjen ner, sam stundes 
som maktas grenser og ulik skapens 

omfang og karakter varierer. Dette er då også eit 
av sosiologiens leiemotiv heilt frå disiplinens for-
mande periode. Eit anna motiv 
kunne vere politisk: å skildre 
og forklare ulikskapens ulike 
former for å gje politikken eit 
«kunnskapsgrunnlag», som 
det heiter i meir kvasinøytrale 
termar.

Desse to motiva pregar boka 
Oslo – ulikhetenes by, redigert av 
Jørn Ljunggren, ph.d. i sosio-
logi og forskar II ved Institutt 
for samfunnsforsking. Resulta-
tet er ei overtydande skildring 
av korleis skiljet mel lom Vest-
kanten (inkludert vest kantøya 
Nordstrand som snart har fått 
fastlandssamband gjen nom 
Fjord byen) og Austkanten 
langt på veg har vorte reprodu-
sert gjennom 150 år. I ein velre-
digert antologi vert saman-
heng en mellom geografisk og 
sosial ulikskap dokumentert på 
område etter område, i kapittel 
etter kapittel: Segregerte buse-
tjingsmønster følgjer statushierarki, med ditto 
systematisk variasjon i alt frå inntekt, formue, 
ungdommens skuleprestasjonar, livsstil og helse, 
til kor lenge menneska der lever liva sine.

Boka dokumenterer og søkjer å forklare kvifor 
byen er delt etter etniske skiljeliner, der innbyggja-
rar med norsk bakgrunn gradvis aukar sin repre-
sentasjon i vest, medan innvandrardelen aukar i 
aust. Trass i slike etniske endringar har det poli-
tiske kartet – med blått fleirtal i vest, raudt i aust – 
vorte reprodusert også gjennom dei siste femti åra.

Sentralt, og kanskje med sterkast politisk 
verknadskraft, er analysane som tyder på at sær-
trekk ved sjølve nabolaget ein veks opp i, har ein 
sjølvstendig effekt på seinare livssjansar i form av 
utdanning, arbeid og inntekt. Og truleg har dette 
samanheng med systematisk varierande kvalitet 
på skulane som læringsarenaer i ulike bydelar.

Boka er tverrdisiplinær, med vektige bidrag frå 
fag som historie og statsvitskap. Men mest av alt 
er ho eit sosiologisk triumftog, tungt og truver-
dig basert på nøkterne analysar av harde tal frå 
administrative registerdata. Og reint politisk finn 
Civita-krinsen, sjølv med sterke røter og vene- og 

veljargrupper på Oslo vest, her langt mindre å 
støtte seg på i diskusjonen om byen vår enn ven-
stresidepartia med forankring i aust.

Eit tredje motiv kunne vere å knytte studiet av 
ulikskap til sosial integrasjon. Her er analysen 
uforløyst. Vi finn interessante analysar av bustad-
segregasjon med tilhøyrande sosial segregasjon, 
der særleg barn av den økonomiske overklassen le-

ver eit isolert oppvekstliv. Men 
gylne gettoar og trygdegettoar 
har det til felles at innbyggja-
rane lever i monokulturelle 
sosialiseringsarenaer som svek-
ker vilkåra deira for å sjå og 
forstå livsvilkåra til menneske 
med andre ressursar og livsfor-
mer. Dette handlar om å kjenne 
igjen det allment menneske-
lege som ligg under tilfeldige 
levesett, her fint skildra i eit 
dokumentarfotoprosjekt om to 
jentemiljø på kvar sin kant av 
byen, Ullern og Groruddalen, 
gjennom kvardag og fest. Men 
det handlar også om at kon-
kret kjennskap til og innleving 
i ulikskapens mange former 
truleg er ein føresetnad for å 
utvikle ei politisk dømmekraft 
som viser utover dei økono-
miske og kulturelle interesser 
ein sjølv er forma av og dermed 
representerer.

Eit fjerde motiv kunne vere normativt – eller 
moralsk om du vil. Ulikskap i livssjansar er eit 
universelt fenomen, men når og på kva område 
er det illegitimt, og korleis skal vi tenke syste-
matisk om det? Korleis skal vi tenkje om tilhøvet 
mellom økonomisk vekst og rettferdig fordeling, 
i dette tilfellet i ein velferdsby sterkt integrert i 
den globale kapitalistiske økonomien? Slike tema 
ville opna for andre paradoks enn det denne boka 
omhandlar: Dei fleste av innvandrarane som dreg 
ned levekårstatistikken på austkanten, har truleg 
langt betre levekår enn dei hadde i det landet dei 
har forlate. Ser vi velstanden i dag med auga til ein 
Oslo-borgar i 1960, er nesten alle rike, men nokre 
er rikare enn andre. Og nesten alle kan kvile seg 
i velferdsstatens tryggingsnett, mange av dei som 
fell gjennom, gjer det av grunnar vi – og kanskje 
dei – knapt forstår. Men slike problemstillingar er 
boka nesten blotta for.

Det ville sjølvsagt ha vore ei anna bok. Men ei 
bok som kanskje slo sprekkar i det sterke, om ofte 
stillteiande, sambandet mellom norsk ulikskaps-
sosiologi og norsk venstreside.

Av Oddgeir Osland

Jørn Ljunggren (red.)
Oslo – ulikhetenes by

Cappelen Damm Akademisk, 
2017

414 sider
Veil. pris: kr 449
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NYE BØKER 
AV FORSKERE

Den mest sentrale delen av boken 
er selve presentasjonene av kvin-
nene på sokkel, der kunstner og 
fotograf Marte Aas har samlet 
bilder av dem, og idéhistoriker 
Kristin Brantsegg Johansen pre-
senterer kvinnenes biografi.

Arbeidet med innsamling og 
dokumentasjon av minnesmer-
kene fremstår som svært grun-
dig. Presentasjonene er dessuten 
upretensiøse og lett tilgjengelige 
både i språk, historier og bilder. 
Det kler innholdet svært godt, 
siden kvinner i byrommet ofte 
nettopp representerer det mer 
hverdagslige og folkelige. For 
eksempel får jeg høre historien 
om skjenkersken og alenemoren 
Amanda Sofie Stangeland (1894–
1947), som i dag er best kjent som 
modell for Amanda-statuetten, 
og jeg får møte en strikkende 
Marit Emstad (1841–1929), som 
var «selbustrikkingens mor», og 
den som skapte det kjente stjer-
nemønsteret som i dag er viden 
kjent. Men det er også flust av 
særdeles sentrale kulturskikkelser 
som Sigrid Undset, Wenche Foss, 
Amalie Skram, Sonja Henie, Kitty 
Kielland, Betzy Kjelsberg, Camilla 
Collett, Halldis Moren Vesaas, 
Grete Waitz, Hannah Ryggen, 
bare for å nevne noen. Det er 
sågar rom for en internasjonal 
stjerne: Marilyn Monroe.

Gjennom lesningen blir jeg 
nysgjerrig på mulige nettverk mel-
lom kvinnene, og tenker iblant at 
en noe tøffere og mer ambisiøs 
sortering enn den alfabetiske 
kun ne gitt større innsikt. De fagli-
ge  og lettere doserende bidragene 
til Jordheim og Schmedling har 
flere interessante perspektiver, 
og deres mandat er nok ikke for-
trinnsvis å være politiske, men 
likevel savner jeg noe mer slag-
kraft. Kanskje en kjønnsforsker, 
eller en kulturpolitiker, kunne 
bidratt med noen spissere og mer 
slagkraftige perspektiver?

Boka har sin klareste styrke i 
innsamlingen, og i at både bilder 
og tekster evner å engasjere på en 
både autentisk og nøktern måte, 
der personlighetene ukunstlet 
trer fram, mellom den grå be-
tongen, så å si. Nettopp dette er 
med på å demonstrere hvor mye 
som gjenstår i kampen for å gjøre 
enda flere kvinner synlige, feiret, 
be æret og husket.

av Ragnhild Fjellro

Hva er det  
«arktiske»?
En svært velskrevet bok som ikke 
helt klarer å leve opp til sin egen 
intensjon. 

Henning Howlid Wærp 
Arktisk litteratur – fra Fridtjof 
Nansen til Anne B. Ragde
Orkana Akademisk, 2017
359 sider
Veil. pris: kr 3991

Henning Howlid Wærp, pro-
fessor i nordisk litteratur-

vitenskap ved Norges arktiske 
universitet, skriver med utgangs-
punkt i forskningsprosjektet Ar-
ctic Modernities. Boken omhand-
ler polar ekspedisjonslitteratur, 
isbjørnen som litterært motiv, 
romaner og lyrikk.

Bokens første del problema-
tiserer begrepet om det arktiske. 
«Det er ikke ett resonnement 
som er sammenhengende i boka; 
begrepet Arktis er for komplekst 
og sammensatt til det, i tillegg til 
at tekstene relaterer seg til nord 
på forskjellige måter», skriver 
forfatteren. Men heller ikke det 
nordlige kan «reduseres til en 
enkelt idé, en karakteristikk». 
Når Howlid Wærp vil undersøke 
«det nordlige faktisk og forestilt» 
ved hjelp av «stemmene i/fra det 
nordiske arktis», denne gang med 
liten a, blir det altså flere lag med 
usikre begreper, som i tillegg har 
flytende relasjoner og grenser seg 
imellom. Jeg savner en klar be-
grunnelse av hvorfor det er viktig 
å skrive om det arktiske, og en 
motivasjon for valg av tekster, for 
eksempel Anne B. Ragdes Zona 
Frigida, utover det at handlingen 
utspiller seg på Svalbard. Kanskje 
har forfatteren selv dette proble-
met, og i del 2 løses det ved at 

det skrives mest om det «polare» 
i ekspedisjonslitteratur og reise-
skildringer (også til Sydpolen). 
Særlig fokuseres det på litteratu-
ren i kjølvannet av Nansens og 
Amundsens ekspedisjoner. Tidli-
gere omtaler av denne litteraturen 
er mangelfull, skriver forfatteren, 
siden man har valgt å «gjenfortelle 
reisene, ikke analysere bøkenes 
sjanger, stil, retorikk og kompo-
sisjon». Dette er også bokens ho-
vedmotivasjon: «Jeg har forsøk å 
velge ut tekster og forfattere det er 
skrevet lite om fra før, eller lite om 
fra denne synsvinkelen, det ark-
tiske og litteraturvitenskapelige.»

Utfra denne motivasjonen 
opplever jeg den første delen av 
boken som forholdsvis skuffende; 
i stor grad faller forfatteren for 
egen kritikk og bruker stor plass 
på nettopp gjenfortelling, og mye 
her fremstår som biografisme der 
de litterære fremstillingene ses 
i lys personenes virkelige liv og 
deres opplevelser. Howlid Wærp 
skriver imidlertid lett, og det er 
spennende å lese om de ulike 
polfarerne. Han synes også å ha 
god oversikt over faglitteraturen, 
ikke bare den som angår det ark-
tiske, men litteraturvitenskapen 
overhodet. Derfor er boken best 
der han løfter blikket og plasserer 
tekstene inn i større litteratur-
vitenskapelige og idéhistoriske 
sammenheng er, som når han 
diskuterer litteraturen i lys av vita-
lismen, som avantgarde, som pas-
toraler, eller som modernitets- og 
økokritikk. «På den ene siden er 
polarekspedisjonene på slutten av 
1800- og begynnelsen av 1900-tal-
let et uttrykk for vitenskap og ra-
sjonalitet, med polarfarerne som 
eksponenter for sivilisasjonens al-
ler nyeste teknologi. På den annen 
side kan lengselen mot de øde po-
larstrøkene sees på som en måte å 
unnslippe moderniteten på.»

Dessverre er det for langt mel-
lom de strenge analysene forfat-
teren lover oss; et senere kapittel 
om lyrikk ligner mer en katalo-
gisering av arktiske motiver enn 
en analyse. Det er altså vanskelig 
å få øye på en samlende idé i bo-
ken rent utover den litt flyktige 
størrelsen «Arktis». Jeg må likevel 
innrømme at jeg er klokere etter 
å ha lest boken: Den er meget 
velskrevet – og interessant nok til 
at jeg underveis glemmer bokens 
uttalte intensjon og heller forsvin-
ner inn i det lyse og mørke isødet. 

av Kjetil Vikene

Hilde Lidén
Barn og migrasjon. Mobilitet 
og tilhørighet
Universitetsforlaget, 2017
256 sider
Veil. pris: kr 369

Hvordan former migrasjon 
barns oppvekst og medbor-

gerskap? Med utgangspunkt i 
portretter av noen barn og deres 
familier drøfter forfatteren hvor-
dan barn berøres av transnasjonal 
mobilitet. Aktuelle temaer som 
blir drøftet, er hvorfor familier 
migrerer, hvilke særlige erfaringer 
asylsøkerbarn gjør seg, og hvordan 
mindreårige utnyttes underveis til 
Europa. Lidén er forsker ved Insti-
tutt for samfunnsforskning.

Paul Otto Brunstad
Beslutningsvegring. 
Et ledelsesproblem
Gyldendal Akademisk, 2017
188 sider
Veil. pris: kr 349

Mange ledere har problemer 
med å ta beslutninger. De 

søker råd, nedsetter komiteer, ar-
rangerer seminarer og gjennom-
fører utredninger. Likevel skjer 
ingen ting, og en slik beslutnings-
vegring rammer både lederen og 
medarbeiderne. Forfatteren går 
gjennom kunst, litteratur og filosofi 
på jakt etter faktorer som hindrer 
og fremmer beslutningstaking. 
Brunstad er professor ved pedago-
gikkseksjonen ved NLA Høgskolen 
i Bergen.

Hege Børrud Huseby 
og Pia Cederholm (red.)
Museumsutstillinger. Å forstå, skape 
og vurdere kultur- og naturhistoriske 
utstillinger
Museumsforlaget, 2017
371 sider
Veil. pris: kr 350

Utstillinger er i dag bare ett av 
mange medier som kultur- og 

naturhistoriske museer kan bruke 
for å formidle kunnskap, skape 
opplevelser og kommunisere med 
publikum. Hva skal utstillingen 
oppnå? Hva er det den kan, som 
andre medier ikke kan? Og hva 
er en vellykket utstilling? Boka er 
tverrfaglig, og artiklene er skrevet 
av norske, danske og svenske for-
skere, museumsansatte, utstillings-
designere og utstillingskritikere.
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ler likt uavhengig av sosial bakgrunn, kjønn, 
etnisitet, seksuell legning og religion. At alle 
påstander skal kunne møtes med kritikk.»

Det er en formidabel utfordring både å 
være med på å definere en felles virkelighet 
og samtidig sikre at kunnskapen blir vår felles 
eiendom. I denne konteksten mener vi at bi-
blioteket er viktigere enn noensinne, med vårt 
samfunnsoppdrag – å ta vare på, organisere og 
gjøre kunnskap tilgjengelig. Bibliotekets auto-
nomi og faglige uavhengighet skal sikre at alle 
faktisk har lik rett og tilgang til kunnskap uten 
politisk slagside eller administrative føringer.

Må være faglig integrert
«Gjennom at biblioteket er i den faglige linjen 
blir det en faglig utviklingsdiskusjon mer enn 
en administrativ kostnadsdiskusjon». Sitatet 
er fra Inge Jan Henjesand ved Handelshøy-
skolen BI under en rektordebatt på den vik-
tigste konferansen for UH-bibliotek i Norge: 
Virak-konferansen i juni i år.

 V
elferd og verdiskapning sikres 
ved å skape og ta i bruk kunn-
skap, og kunnskap er nødven-
dig for å møte samfunnets ut-
fordringer. Kunnskap er selve 
forutsetningen for forskning, 
utdanning, formidling og inn-

ovasjon. Biblioteket som en grunnleggende 
samfunnsinstitusjon har til alle tider hatt som 
kjerneoppgave å ta vare på, organisere og gjøre 
kunnskap tilgjengelig. Uavhengig av medium 
eller teknologi – fra steintavler, papyrusruller og 
Gutenberg til moderne informasjonsteknologi.

Fake news og fake science
Kunnskapens rolle i samfunnet og demokra-
tiet er på en måte selvsagt, men likevel alltid 
under press. Vi vil hevde at det er en sammen-
heng mellom samfunnets syn på kunnskap og 
på viktigheten av bibliotek. I de senere årene 
har ytringsfrihet og åpenhet vært høyt på 
agendaen, og dette har preget utviklingen av 
biblioteksektoren, hvor stadig flere bibliotek 
nå definerer seg som åpne debattarenaer og 
litteraturhus hvor formidling av kunnskap er 
en sentral oppgave. Med introduksjonen av 
begrepene «fake news» og «fake science» stil-
les det spørsmål om hva kunnskap er, hvem 
som definerer hva kunnskap er, og om alle 
står fritt til å definere sin egen virkelighet, 
uavhengig av kunnskapen som er tilgjengelig. 
Ved de riktige anledningene understrekes be-
tydningen av kunnskap og forskning, samtidig 
som både uavhengig forskning og kunnskaps-
baserte beslutninger trues av politisk påvirk-
ning og manglende vilje til å forholde seg til 
en faktabasert felles forståelse av virkeligheten.

Gjøre kunnskap tilgjengelig
Som nylig tiltrådt rektor Svein Stølen ved Uni-
versitetet i Oslo sa i sin velkomsttaletale til nye 
studenter på Universitetsplassen 14. august: 
«Fellesskapet bygger på noen felles verdier […] 
At universitetet og forskningen må være fri, 
at kunnskap er vår felles eiendom. At alle stil-

av Randi Halveg Iversby, 
overbibliotekar ved Juridisk bibliotek, 

Universitetsbiblioteket i Oslo, 
og Håvard Kolle Riis, leder for Digitale 

tjenester, Universitetsbiblioteket i Oslo

Biblioteket – 
en demokratisk pilar
I en tid med «fake news» og «fake science» har biblioteket en 
uvurderlig rolle som forvalter av kunnskap, skriver kronikkforfatterne.

«Det publiseres enormt 
mye, og kunsten er å finne 

fram til det viktigste.»
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KRONIKK & 
DEBATT 

Send debattinnlegg og kronikkforslag til 
kjetil.brottveit@forskerforum.no.

Maks lengde på kronikk: 9000 tegn med mel-
lomrom. Honorar for trykte kronikker: kr 2000. 

Maks lengde på debattinnlegg: 7000 tegn 
med mellomrom, men kortere innlegg 

har større sjanse for å bli trykket. 
Debattinnlegg honoreres ikke.

masjon tilpasset hvem vi er og hva vi allerede 
mener, og digitale ekkokammer, der en disku-
terer med de samme menneskene og leser de 
samme nyhetskildene, forsterker i enda større 
grad denne effekten.

Derfor er det helt avgjørende å kunne finne, 
kritisk vurdere og bruke informasjon. Dette 
er ferdigheter som skal læres gjennom hele 
utdanningsløpet. Det er nødvendig med etisk 
bruk av kilder og forskningsdata, og åpen-
het og etterprøvbarhet må gjennomsyre hele 
forskningsprosessen. 

Biblioteket som institusjon er et fellesgode. 
Verdien ligger både i kunnskapen som forval-
tes, og i bibliotekets humane ressurser, kom-
petanse og tjenester. Samfunnet må prioritere 
verdien av fri og tilgjengelig kunnskap og 
utvikling av ferdigheter og holdninger i etisk 
bruk av kunnskapen. Biblioteket har også fått 
en viktig samfunnsrolle som uavhengig møte-
plass og arena for offentlig samtale og debatt. 
Vi mener dette er viktige bidrag for deltakelse i 
demokratiet og samfunnets utvikling.

* Ottersen, Ole Petter, «Et Universitetsbibliotek 
for det 21. århundre: Pådriver for godt lærings-
miljø og åpen kunnskap», Rektors blogg, UiO, 11. 
juni 2017

Åpen tilgang til kunnskap
For å kunne sikre tilgang til kunnskap arbeider 
biblioteket tett med universitetsledelsen for å 
fremme åpen tilgang til forskningsresultater. 
Store internasjonale forlags markedsmakt gjør 
det svært krevende for institusjonene å kjøpe 
den litteraturen for eksempel et forsknings-
intensivt universitet som UiO trenger. Publi-
seringsøkonomien er ikke lenger bærekraftig. 
Open Access har vært en målsetting i mange 
år, men virkemidlene så langt har ikke vært til-
strekkelige, og hoveddelen av fagfellevurderte 
tidsskrifter er fortsatt kun tilgjengelig bak en 
betalingsmur. Det er et paradoks at økt digita-
lisering har redusert bibliotekenes mulighet til 
å gi tilgang til kildene.

Kunnskapsbasert felles virkelighet
Universitets- og høyskolebibliotekene er ak-
tive formidlingsarenaer i grenseflaten mellom 
forskningen og offentligheten. Dette er en 
viktig del av samfunnsoppdraget vi har, det 
gir alle tilgang til forskningsformidling, og det 
gir en unik mulighet til å være med på å skape 
den felles virkeligheten basert på fakta som er 
grunnleggende viktig i samfunnsutviklingen. 

Mengden kunnskap er i seg selv blitt en 
utfordring. Det publiseres enormt mye, og 
kunsten er å finne fram til det viktigste. Sta-
dig mer av den offentlige debatten og kom-
munikasjonen blir publisert på plattformer 
til store kommersielle aktører, som Facebook 
og Twitter, som i noen tilfeller krever at du er 
innlogget med de konsekvenser det innebærer 
for personvernet. Filterbobler og algoritmer 
gjør at vi i stor grad blir presentert for infor-

En følge av at kunnskap er selve funda-
mentet for all forskning og utdanning, og at 
biblioteket er en forvalter av kunnskap, er at 
biblioteket må være en integrert del av den 
faglige virksomheten. Universitetsbibliote-
ke ne er faglige enheter tett knyttet til kjer-
nevirksomheten. Der biblioteket er plassert 
i den faglige styringslinjen, gir det gode for-
utsetninger for at bibliotekets prioriteringer 
er i tråd med kjernevirksomhetens behov, og 
denne har større innflytelse på bibliotekets 
strategiske valg.

Et relevant bibliotek
På tampen av sin rektortid ved Universitetet i 
Oslo utfordret Ole Petter Ottersen akademiske 
bibliotek på tre sentrale områder *. For det før-
ste at bibliotekene må utvikle seg i takt med 
endringene i studentenes læring og livsstil, 
og i takt med teknologienes begrensninger og 
muligheter. Videre at bibliotekene må ta an-
svar for å gjøre kunnskapen åpent tilgjengelig. 
Dessuten, det aller vanskeligste, å bidra til å 
skape en felles virkelighet i et samfunn som 
i økende grad preges av mistillit både til fakta 
og forskning. Debattarenaer, formidling av 
forskning og kildehåndtering og kildekritikk 
trekkes frem som sentrale faktorer i dette siste 
viktige punktet.

Vi mener at ingen av disse utfordringene 
kan løses uten et vitalt og offensivt bibliotek 
som deltar og er en integrert del av den faglige 
aktiviteten.

Hvordan svarer vi på disse utfordringene? 

Fysisk og digitalt læringsmiljø
Bibliotekene har tatt et stort ansvar for utviklin-
gen av det fysiske læringsmiljøet, der kunnskap 
om studiemetoder og nye læringsformer, bruk 
av digitale hjelpemidler og det akademiske 
læringsfellesskapet ligger til grunn. Mange 
bibliotek har etablert akademiske skrivesentre 
som tilbyr veiledning i akademisk skriving og 
oppgaveskriving. Hjelp til systematiske littera-
tursøk etterspørres stadig oftere i mange fag. 

«Det er et paradoks at økt 
digitalisering har redusert 

bibliotekenes mulighet til å 
gi tilgang til kildene.»
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vært en god nyhet! Slik meldingen 
nå er formulert, peker den sna-
rere i retning at Kunnskapsdepar-
tementets midler skal brukes på 
enda flere.

Bør bygge på dagens modell
Ressursmetaforikken som brukes 
i humaniorameldingen, reiser 
spørsmålet om en knapp res-
surs som vår kultur- og naturarv 
forvaltes best ved at flest mulig 
driver med forvaltningen. Da ser 
man bort fra den fordelingen av 
kompetanse, infrastruktur og 
spe sialisering som finnes i sekto-
ren. Kvalitet er et nøkkelord ved 
både forskning og forvaltning av 
knappe ressurser, men er mangel-
vare i behandlingen av museene i 
humaniorameldingen. 

Spørsmålet blir dermed om 
den positive utviklingen i muse-
umssektoren vil vedvare om man 
ikke erkjenner de ulike museenes 
egenart. Vi tror ikke det. Man får 
ikke en bedre forvaltning av kul-
tur- og naturarven ved å glemme 
dagens landskap. Tvert om burde 
politikken bygge videre på dagens 
struktur og styrke særtrekkene 
ved denne organiseringen.

Innlegget er skrevet på vegne av hele 
museumsutvalget i Universitets- og 
høgskolerådet.

midler. Ikke minst viser den fer-
ske evalueringen av humanistisk 
forskning, som Forskningsrådet 
har gjennomført, akkurat dette.

Er vi tjent med å være like?
Dersom alle museer skal likestil-
les som forskningsinstitusjoner, 
er det en overhengende fare for 
at forskningsmidlene spres for 
bredt. I dag er det i hovedsak uni-
versitetsmuseene som kjemper 
om sin del av Kunnskapsdepar-
tementets forskningsbevilgning. 
Skal man åpne opp for at langt 
flere museer skal ha tilgang 
på disse forskningsmidlene og 
skjerme midlene for konkur-
ranse, oppnår man svak priorite-
ring av fagmiljøer og prosjekter.

Det som hadde monnet, var at 
Kulturdepartementet tok forsk-
ningsoppgavene på alvor og for-
delte en større andel av sine res-
surser til forskning. Et slikt grep 
kan ikke leses ut av humaniora-
meldingen. Det hadde imidlertid 

som fanesak at forskningen 
de produserer, skal være på det 
samme høye internasjonale nivå 
som forskningen ved universite-
tene for øvrig.

Bærekraft og knappe ressurser
Det store spørsmålet er hvordan 
regjeringen vil videreføre arbei-
det med natur- og kulturarven. I 
meldingen ansees natur- og kul-
turarven som en ressurs, hvilket 
tydeliggjør at den er et knapt gode 
som må forvaltes bærekraftig og 
langsiktig. Samtidig, og paradok-
salt, er det fremste tiltaket for å 
sikre bærekraftig forvaltning å 
svekke arbeidsdelingen i muse-
umssektoren.

Humaniorameldingen kan le-
leses som et forsøk på å redusere 
kravet til forskningskvalitet, ikke 
minst med formuleringen om at 
regjeringen vil «vurdere … behovet 
for forskningsmidler som er tilpasset 
de sistnevnte institusjonenes (altså 
museenes) egenart og kapasitet som 
forskningsinstitusjoner». 

Ved å sette en vitenskapelig pa-
rentes rundt museumsforsknin-
gen og gi denne særvilkår sier 
man at den ikke kan konkurrere 
på lik linje med annen forskning 
om prosjektmidler. Dette er en 
fullstendig feilslutning, da muse-
ene – på egen hånd eller i samar-
beid med andre forskningsinsti-
tusjoner – faktisk greier seg godt 
i konkurransen om forsknings-

H U M A N I O R A M E L D I N G E N:  
I Hu maniora i Norge (Meld. St. 25 
2016–2017), behandles museums-
sektoren utførlig. Museene er tidli-
gere behandlet i to andre stortings-
meldinger, Framtidas muse um og 
Tingenes tale. I humaniorameldin-
gen fremheves den positive utvik-
lingen ved museene. Museene har 
fornyet sin rolle som forvaltere av 
natur- og kulturarv, som formid-
lere og særlig som forskningsinsti-
tusjoner. Alt dette er utmerket, da 
museene har brukt det siste tiåret 
til å tydeliggjøre sin samfunnsrolle 
og styrke kvaliteten i arbeidet.

Musealt mangfold
Ved mange museer er utstillings- 
og formidlingsvirksomheten den 
desidert viktigste aktiviteten. Andre 
museer har hovedansvar for viten-
skapelig samlingsforvaltning, tett 
knyttet til forskningsvirksomhet. 
Selv om universitetsmuseene i høy 
grad går aktivt inn i forsknings-
kommunikasjon, representerer de 
i særdeleshet Norges forskningsin-
tensive museer.

Som del av universitetene hø-
rer universitetsmuseene under
Kunnskapsdepartementet. De fle-
ste andre museer er i Kultur-
departementets portefølje. Uni-
versitetsmuseene har alltid hatt 

Styrk museenes egenart!
Kunnskapsdepartementet vil redusere spesialiseringen i museumssektoren. 
Det er en dårlig idé, mener Universitets- og høgskolerådets museumsutvalg.

av Ingvild S. Gilhus, leder av Universitets- og høgskolerådets museumsutvalg 
og Håkon Glørstad, direktør ved Kulturhistorisk museum, UiO og medlem av 
Universitets- og høgskolerådets museumsutvalg

«Man får ikke en 
bedre forvaltning 
av kultur- og natur-
arven ved å glemme 
dagens landskap.»

«Humaniora-
meldingen kan leses 
som et forsøk på å 
redu sere kravet til 
forskningskvalitet.»
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i årevis, og som gir ut overprisede 
tidsskrifter som færre og færre 
biblioteker har råd til å betale. 
Hadde det ikke vært bedre for 
akademia å ta publiseringen igjen 
i egne hender og støtte grasrot-
initiativene som har begynt med 
dette arbeidet allerede? Er det ikke 
en offentlig oppgave å publisere 
resultatene av offentlig finansiert 
forskning? Er det ikke derfor uni-
versitetsforlagene ble grunnlagt?

Men disse initiativene hjelper 
altså lite hvis ikke nettet forblir 
åpent. Ikke bare i USA er det 
sterke krefter i sving for å uthule 
nettnøytraliteten – prinsippet om 
at hver datapakke må behand-
les likt. Det finnes mer og mer 
overvåkning, kontroll og sensur 
verden over.

Uten nettnøytralitet kan fore-
stillingen om hva internett er, bli 
radikalt annerledes. Det er ikke 
sikkert at man automatisk får til-
gang til hele nettet. 

Å ta makten fra de mektige, 
kommersielle forlag er en stor 
oppgave. Å holde nettet åpent kan 
bli en langt større oppgave.

institusjoner i ryggen framstår 
dette systemet ikke som mer 
åpent enn det gamle. Også små 
norske tidsskrift som Norsk me-
dietidsskrift (NMT) ser forfatter-
betaling som «en ekstra hindring 
på veien mot publisering», som 
Terje Colbjørnsen i NMT skrev i 
Prosa i fjor.

De som profiterer, er de kom-
mersielle forlagene – de samme 
forlagene som har bekjempet OA 

ter når nettet ikke lenger er åpent 
for alle?

I Norge har denne kampen 
også fått noen tilbakeslag. Stats-
råder og rektorer taler varmt om 
open access. Men mye av det som 
blir solgt som OA, er det strengt 
tatt ikke. Jeg mener her tidsskrif-
ter som krever forfatterbetaling 
eller publiseringsavgifter (Article 
Processing Charges). Disse tids-
skriftene er i mindretall, men det 
har festet seg en forestilling om at 
forfatterbetaling er normen innen-
for et OA-regime. Brekkeutvalget 
tar heller ikke eksplisitt avstand 
fra dette. Utvalget leverte i fjor en 
rapport til Kunnskapsdepartement 
med forslag til retningslinjer for 
åpen tilgang til vitenskapelige ar-
tikler. De endelige retningslinjene 
ble presentert 22. august, etter at 
denne teksten ble skrevet.

Det er spesielt store tradisjo-
nelle kommersielle forlag som 
Elsevier og Wiley som tar seg godt 
betalt – opptil flere titusener av 
kroner per artikkel. Forsknings-
byråkrater svarer med å opprette 
publiseringsfond.

For forfattere uten pengesterke 

Forskningens nye fiender

Det skjedde midt i felles-
ferien. Forsidene til mange 
nettsider ble plutselig mør- 

ke. Pop-ups spratt opp på nett-
brukernes skjermer ved forsøk på 
å besøke disse sidene. «Denne 
nettsiden har blitt blokkert av din 
internettleverandør», var budska-
pet. Og: «Oppgrader ditt inter-
nett-abonnement for å fortsette.»

En av disse forsidene tilhørte 
en populær antropologiblogg, Sa-
vage Minds. Bloggen deltok på en 
protestaksjon for å holde nettet 
åpent. Pop-upene skulle vise hva 
som kunne skje i nær framtid. 
Trump-administrasjonen ønsker 
å gjøre det lettere for inter nett-
leverandører å bestemme hva bru-
kerne får se på nettet. Det skal bli 
lettere å blokkere sider og gi noen 
sider større hastighet enn andre – 
mot betaling selvfølgelig.

Savage Minds har siden opp-
starten i 2005 engasjert seg for 
åpen tilgang til forskningslittera-
tur (open access, OA). For dem 
var det viktig å vise at kampen for 
OA er tapt hvis Trump får gjen-
nomslag for planene sine. Hvor 
nyttig er åpen tilgang til tidsskrif-

«Å ta makten fra mektige, kommersielle forlag er en stor oppgave. 
Å holde nettet åpent kan bli en langt større oppgave.»

Gjesteskribentene skriver 
sant og subjektivt om forskning. 

De faste gjestene er John Peter Collett, 
Guðrún Jónsdóttir, Oddveig Storstad 

og Lorenz Khazaleh.

av Lorenz Khazaleh, 
sosialantropolog og 

frilansjournalist, Oslo

«Hvor nyttig er åpen tilgang til tidsskrifter 
når nettet ikke lenger er åpent for alle?»
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Helande planter

Forskerforum skulle gjerne ha påstått at det var kokain involvert, men kjelde-
ne  vil ha det til noko anna. Dette fotografiet frå 1949 tilhøyrer Museum for 
universitetshistorie ved Universitetet i Oslo, og viser farmasistudentar som 
luktar på planter. Arkivteksten opplyser om at det er fyrsteårsstudentar på ein 
fire dagar lang ekskursjon til Hadeland, der dei budde på Tingelstad gard og 
pensjonat. Botanikkprofessor Ove Arbo Høeg (1898–1993) leia ekskursjonen.

Kvinna til venstre er ukjend, elles er namna frå venstre: Ingerid Boge, 
Mary Solheim, Magnvor Steihaug og Kamilla Bergane.

Fotograf: ukjend
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førstesekretær Hans Askildsen, seniorkonsulent Brit Helen Hesselberg, førstesekretær Rita Kvæl, førstesekretær Tore Sandnes, konsulent Ane Rinnaas Skuseth.

Følg oss! 
facebook.com/forskerforbundet
twitter.com/Forsker

@forskerforbund

!
Forskningspolitisk 
 seminar 2017
Forskerforbundet inviterer til forsknings
politisk seminar tirsdag 14. november 
2017 på Hotel Bristol i Oslo. Årets tema er 
rekruttering til forskning. 

Norge står overfor store omstillinger. 
Forskning i verdensklasse fremheves som 
nøkkelen til å løse framtidige samfunnsut
fordringer og sikre norsk konkurransekraft. 
Men hva hvis forskningen ikke får tak i de 
beste hodene? Hvilke konsekvenser har det 
at unge talenter velger bort forskningskar
rieren? Og hva skal til for å gjøre den mer 
attraktiv?

Dette er blant temaene vi vil ta opp til 
debatt. Kunnskapsministeren er en av inn
lederne. Vi skal også høre fra blant annet 
Norges forskningsråd og Akademiet for 
yngre forskere. Program og påmeldings
informasjon blir lagt ut på våre nettsider: 
forskerforbundet.no/seminar. 

Lokale forhandlinger  
i staten
Det skal gjennomføres lokale lønnsfor
handlinger i staten med virkning per 1. 
juli 2017. De lokale forhandlingene skal 
sluttføres innen 31. oktober 2017.

Det er Forskerforbundets lokallag som 
gjennomfører de lokale forhandlingene, og 
som informerer om prosedyrer og frister 
lokalt. Det er ikke alle lokallag som gjen
nomfører individuelle forhandlinger i år, 
på grunn av pottens størrelse. 

Dersom det ikke er noe lokallag på din 
arbeidsplass kan du be om å få bistand fra 
det sentrale sekretariatet. Du finner krav
skjema og veiledning til utfylling av skje
maet på forskerforbundet.no/kravskjema. 

Hjernekraftprisen 2017 
Forskerforbundet har lyst ut Hjernekraft
prisen for 2017. Formålet med prisen er 
å synliggjøre betydningen av forskning 
og utviklingsarbeid (FoU) for arbeids og 
samfunnslivet – lokalt, regionalt, nasjonalt, 
globalt. Prisen er en formidlingspris og alle 
medlemmer kan sende inn bidrag uavhen
gig av stilling og arbeidssted. Prisen er på 
til sammen 100 000 kr. og tildeles en eller 
flere vinnere.

Bidrag kan formuleres i ulike sjangre 
og medier; i form av en kronikk, et essay, 
en video, i bilder, eller på andre måter 
som er egnet til å få frem betydningen av 
FoUaktivitet.

Send inn din fortelling og bli med på 
å synliggjøre viktigheten av hjernekraft! 
Svarfrist 13. november 2017. Les mer her: 
forskerforbundet.no/hjernekraftprisen. 

Færre vil bli forskere
Forskerforbundet og Akademiet for yngre 
forskere inviterte til debatt om forskerre
kruttering under Arendalsuka i august. På 
møtet ble det lagt fram tall som gir grunn 
til bekymring. 

Undersøkelser viser nemlig at færre 
masterstudenter og doktorgradskandidater 
ser forskning som en attraktiv karrierevei, 
og at bare halvparten av unge forskere vil 
anbefale andre en karriere som forsker. 
Dette skjer samtidig som studenttallet vil 
øke, og det er stor aldersavgang blant de 
vitenskapelige ansatte.

– Både politikere og institusjoner må 
våkne opp og ta grep som sikrer at flere 
talenter vil forfølge en forskerkarriere, sier 
Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Går sammen for at flere 
skal organisere seg 
Unio, LO, YS og Akademikerne lager et fel
les prosjekt for at flere skal organisere seg.

– Dette er et viktig samarbeid, som 
handler om å bevare og styrke den norske 
samfunnsmodellen. At mange arbeidstake
re er fagorganisert gir et tryggere arbeidsliv 
og et sterkere demokrati, sier generalsekre
tær i Forskerforbundet Hilde Gunn Avløyp.

Unios andel av de fagorganiserte er 
økende, og organisasjonsgraden er fortsatt 
høy i de sektorene hvor Forskerforbundet 
har flertallet av sine medlemmer. Avløyp 
mener likevel det er viktig å styrke innsat

sen for flere fagorganiserte – også blant 
forskere og kunnskapsarbeidere. – Også 
vi har utfordringer, blant annet knyttet til 
utenlandske forskere som har lite kunnskap 
om norsk arbeidsliv, sier hun. 

Før stortingsvalget 2017
Hva er veien til økt forskningskvalitet – 
større grunnbevilgninger eller mer kon
kurransebasert finansiering? Og hva er best 
for forskerne – et mer fleksibelt arbeidsliv 
eller sterkere vern? Vi har lest partienes nye 
stortingsprogrammer.

Samtlige partier vil øke forskningsbe
vilgningene. Ap, H, Krf og Sp viderefører 
3 % av BNP til forskning innen 2030 som 
sitt mål. Både Sp, KrF, Venstre og SV ønsker 
økte basisbevilgninger, mens Høyre og Frp 
ønsker en større andel konkurransebasert 
finansiering. Dette fremstår som en av de 
klareste skillelinjene i partienes forsknings
politikk.

Du kan lese mer om partienes nye po
litikk for forskning, høyere utdanning og 
arbeidsliv i et notat på våre nettsider.

Fakta om  
Forskerforbundet 

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

• Forskerforbundet har over  
21 000 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 
følgende tillitsvalgtkurs i oktober 
2017:
• 5.–6. oktober: Presentasjons

teknikk og retorikk (Tromsø)
• 18. oktober: Sektorseminar for 

tillitsvalgte i kommuner og 
fylkeskommuner

• 24. oktober: Kurs i praktisk 
lokallagsarbeid

• 26.–27. oktober: Stipendiat
seminar

• 26.–27. oktober: Presen
tasjonsteknikk og retorikk 
(Larkollen)

Program og påmeldingsinfor
masjon blir lagt ut på forsker
forbundet.no/kurs. 

Verv en kollega
Kjenner du noen som kan bli 
medlem i Forskerforbundet? 
Verv en kollega i dag og få 
vervepoeng som kan tas ut i form 
av gavekort. Jo flere du verver, 
jo mer får du i premie: 500 kr. 
for ett nytt medlem, 1 500 kr. for 
to, og deretter 500 kr. for hvert 
ekstra medlem du verver. På Min 
side finner du oversikt over dine 
vervinger og din poengsaldo.



INNSPILL FRA HOVEDSTYRETINNSPILL FRA SEKRETARIATET

Faste innlegg fra generalsekretær Hilde Gunn Avløyp, 
administrasjonssjef Birgitte Olafsen, avdelingssjef Bjørn T. Berg 

og organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

Stortingsvalg 2017
Det er stortingsvalg, og 11. september skal vi 
velge 169 representanter til Stortinget, og sam-
tidig legge grunnlaget for hvilken regjering 
landet kan få de neste fire årene. Det er mange 
hensyn og interesser som kan legges til grunn 
for stemmegivingen ved stortingsvalg.

Norge har i flere år tronet på toppen av 
FNs liste over menneskelig utvikling, og ble 
i år i tillegg kåret til verdens lykkeligste land. 
Til tross for dette vil Norges neste regjering 
stå overfor en rekke store utfordringer for å 
kunne opprettholde dagens velferdssamfunn. 
Utfordringer knyttet til blant annet omstilling 
av økonomien som følge av utfasing av olje- og 
gassektoren, en eldre befolkning med relativt 

færre i arbeid, klima.
Forsknings- og utdanningspolitikk havner som regel i bakgrunnen 

for de store spørsmålene i en valgkamp. Kanskje først og fremst fordi 
utdannings- og forskningspolitikk ikke vinner valg.

Selv om dette ikke står i vedtektene, er Forskerforbundet partipoli-
tisk uavhengig og har som formål «å bedre lønns- og arbeidsvilkårene 
innen forskning og høyere utdanning og å ivareta medlemmenes øko-
nomiske og yrkesmessige interesse». Fra et rent forskerforbund-per-
spektiv hadde det vært ønskelig om mer av den politiske debatten hand-
let om utdannings- og forskningspolitikk.

Samtidig er løsningen på de store utfordringene ovenfor uløselig 
knyttet til kunnskap. Slik sett burde derfor valgkampen i større grad 
handlet om utdannings- og forskningspolitikk. Likeledes burde vi alle 

kanskje derfor også legge partie-
nes kunnskapspolitikk i den store 
vektskålen som avgjør hvem som 
skal få vår stemme i år.

Undersøkelser fra Akademiet 
for yngre forskere viser at mange 
unge forskere, særlig unge kvin-
ner, ikke vil anbefale andre en 

forskerkarriere. Norge trenger en kunnskapssektor med rammevilkår 
og arbeidsvilkår som gjør den attraktiv for unge talenter, setter institu-
sjonene i stand til å beholde arbeidskraften og gir ansatte anledning til 
å bruke mest mulig av tiden på faglig arbeid og minst mulig på ulike 
tidstyver.

Norge trenger en kunnskapspolitikk som sikrer en høyt utdannet 
befolkning, og som gir forsknings- og kunnskapsinstitusjonene ram-
mevilkår til både å foreta spissede satsninger og drive forsknings- og 
utviklingsarbeid uavhengig av eksterne midler.

Ikke minst trenger Norge en kunnskapspolitikk som styrker forsknin-
gens uavhengighet og gir grunnlag for at kunnskapsinstitusjonene kan 
være den nødvendige kritiske røsten et demokrati er avhengig av.

For å bringe forskningspolitikk mer frem har Forskerforbundet stilt 
partiene fem spørsmål. Partienes svar er lagt ut på nettsidene. Likeledes 
har Forskeforum en serie på nett hvor de spør partiene om utdannings- 
og forskningspolitikk. Jeg oppfordrer oss alle til å se gjennom dette 
materialet før vi gir vår stemme i høst.

av Bjørn T. Berg, 
sjef for arbeids-
livsavdelingen i 

Forskerforbundet

«Undersøkelser fra Akademiet 
for yngre forskere viser at 
mange unge forskere, særlig 
unge kvinner, ikke vil anbefale 
andre en forskerkarriere.»

av Kristin Ran 
Choi Hinna, 
varamedlem i 

Forskerforbundets 
hovedstyre

Er medbestemmelse på vei til å bli historie?
«Arbeidslivets grunnlov» har hovedavtalen 
ofte blitt kalt. I 1935 fikk vi den første hovedav-
talen i Norge. Det er 82 år siden. Opptakten til 
Hovedavtalen var en fem måneder lang streik i 
1931 der ca. 80 000 arbeidere streiket for bedre 
lønns- og arbeidsvilkår. Den har senere blitt 
revidert flere ganger. Den siste revisjonen var i 
2017 og løper til utgangen av 2019.

I begynnelsen hadde hovedavtalen et over-
ordnet preg angående forhandlingsordning. 
Senere ble den også omfattet av regler om 
samarbeid og tillitsvalgtes rettigheter. Det er 
en avtale som skal være stabiliserende, gi for-
utsigbarhet for forhandlingsordninger for ar-
beidsgiver og arbeidstaker og legge grunnlaget 

for et best mulig samarbeid mellom partene for at ansatte skal ha gode 
lønns- og arbeidsvilkår.

I en tid med tunge og krevende fusjoner, ikke bare innen universitets- 
og høyskolesektoren, kommer det bekymringsfulle tilbakemeldinger (på 
landsråd og sektorseminar) om manglende involvering og ulike former 
for brudd på hovedavtalen. Det gjelder alt fra sparsommelig informasjon 
til manglende forhandlinger som er tydelig nedfelt i hovedavtalen.

Søker man i hovedavtalen på ordet «medbestemmelse», gir det 35 
treff. Da er også ord som «medbestemmelsesretten» og «medbestem-
melsesordning» telt med. Ordet «drøfting» og ord som inneholder 
drøfting, nevnes 30 ganger. Ord relatert til forhandling opptrer totalt 41 
ganger. Det indikerer at tillitsvalgte skal være en aktiv del av samarbei-
det med ledelsen på de ulike institusjonene.

De ulike institusjonene unnskylder seg med at de ikke har tid til invol-
vering. Det er bekymringsfullt da praksisen man etabler i den tidlige fasen, 
ofte blir en standard. Saker med store konsekvenser for våre medlemmers 
arbeidsvilkår kan dermed vedtas med liten involvering av de tillitsvalgte.

Min stemme som tillitsvalgt for Høgskulen på Vestlandet (tidligere 
HSH, HiB og HiSF) tilsvarer ca. 1/3 av alle tilsatte ved HVL. Det tilsva-
rer mer enn alle tilsatte ved tidligere HSH og HiSF. FF har medlemmer 
på alle institutter og alle grupper av faglige tilsatte. Jeg har derfor en 
stemme som er viktig for å ivareta Forskerforbundets medlemmers 
arbeids- og lønnsvilkår.

I en tid da det skal formes nye institusjoner, er det ekstra viktig at de 
tillitsvalgte så tidlig som mulig blir tatt med i prosessene som fører til 

vedtak i høyskolers og universitets 
styrer. Når vi også opplever at man 
velger å opprette instituttråd og ikke 
instituttstyrer, svekkes den kollegi-
ale medbestemmelsen ytterligere.

Jeg tror ikke det bunner i vond 
vilje, men manglende innsikt i hva hovedavtalen faktisk har som in-
tensjon og «plikter». Med nye ledere på alle nivåer i organisasjonen er 
det en forutsetning med god lederopplæring i avtaleverket. Det vil være 
naturlig at en slik opplæring også involverer de tillitsvalgte. Med en fel-
les opplæring og forståelse kan det bli lettere å utøve hovedavtalen slik 
at den oppfyller intensjonene om et best mulig grunnlag for samarbeid 
mellom partene.

Jeg synes det er fascinerende at man i 2012 la hovedavtalen fra 1935 
i Norges dokumentarv. De viktigste dokumentene i norsk historie blir 
registrert her. Det kan sammenliknes med en nasjonal utgave av UNES-
COs Verdensminne-program (Memory of the World). Formålet med 
programmet er å verne og gjøre tilgjengelig verdens dokumentarv og 
fremstå som menneskehetens kollektive hukommelse.

Ikke la oss oppleve at nåværende hovedavtale blir et historisk doku-
ment. Som tillitsvalgte må vi være tøffere mot arbeidsgiverne og hevde 
vår rett i forhold til hovedavtalens intensjoner om likeverdige parter. 
Tillitsvalgte må tørre å heve stemmen når hovedavtalen brytes.

«Ikke la oss oppleve at  
nåværende hovedavtale blir  
et historisk dokument.»
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LEDEREN HAR ORDET

av Petter Aaslestad, 
leder i Forskerforbundet

Utlending og utlending, fru Blom

Gjennom hele sommeren har det blitt holdt liv i en kuriøs debatt om 
utlendingers plass i norsk akademia. Enkelte profilerte professorer har 
gitt uttrykk for at det finnes for mange ikke-norske på våre institusjoner, 
mens andre, tvert om, ønsker seg flere utenlandske kolleger.

Også enkelte spissformuleringer ble lokket frem: Ifølge Klassekam-
pen (20.6.2017) åpnet Senterpartiets Anne Tingelstad Wøien for å be-
grense antall utlendinger gjennom kvotering.

Og i en ingress i samme avis uttalte professor Vigdis Ystad at inter-
nasjonalisering forringer det akademiske nivået i Norge. Intet mindre. 
Det holder ikke med stjernestatus i utlandet om man skal bli Ibsen-for-
sker: Både den politiske, kulturelle, litterære og språklige tradisjonen i 
Norge må kjennes til bunns.

Heldigvis kom også førsteamanuensis i nordisk ved NTNU, Guili-
ano D’Amico på banen og minnet om at man faktisk kan virke ved en 
norsk institusjon som Ibsen-ekspert, selv om man har utenlandsk bak-
grunn (i hans tilfelle sågar italiensk).

Det er verdt å minne om at da nyromanforfatteren Claude Simon 
fikk nobelprisen i litteratur i 1985, var det flere franske medier som 
bad om kommentarer fra den norske professoren ved UiO, Karin Hol-
ter, som var – og er – en verdensledende Simon-forsker. Man kommer 
altså nokså fort på ville veier hvis man sauser sammen nasjonalitet og 
akademisk kvalitet.

To krav
Vi var flere som i ulike medier prøvde å få frem at akademia har et 
formidlingsansvar som krever god innsikt i det norske samfunnet, men 
det umuliggjør ikke at institusjonene samtidig bidrar til å utvikle inter-
nasjonalt ledende fagmiljøer med utlendinger i deres midte. 

Avtroppende rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen 
minnet også om at hovedreglene ved UiO er at den ansatte skal lære seg 
norsk innen to år etter ansettelse og norsk skal ivaretas som hovedspråk. 
Dermed kan vi tro at debatten er lagt død for en tid.

Begrepet
«Utlending» er tilsynelatende selvforklarende: «Person fra utlandet» 
lyder bokmålsordbokas lakoniske definisjon. Riktig så enkelt er det ikke. 
Riksmålsordboken fra 1937 minnet om at «utlending» i dialekt-bruk 
også kan bety «utenbygds person»! Begrepet er neppe i bruk lenger i 
denne betydningen, men det sier noe om den relative grensen mellom 
«oss» og «de andre». Samme ordbok gir også betydningen: «troende 
person som føler seg fremmed på jorden», og siterer fra Bibelen brevet 
til Hebreerne (11,13): «De var fremmede og utlendinger på jorden». I den 
nyeste bibelutgaven fra 2011 er for øvrig verset endret fra «utlending» 
til «hjemløs». Dermed er begrepet i ferd med å få en grunnleggende 
eksistensiell betydning, ikke langt unna den «tilværelsens utlending» 
som Hamsuns Nagel i Mysterier yndet å kalle seg selv.

1930-åras ordbokartikkel om utlendinger er ikke så utdatert som 
«bygdebetydningen» kunne gi inntrykk av. Som førsteoppslag nevnes 
«person fra et annet, et fremmed land (særlig utenfor Norden)». Jeg har 
vel også inntrykk av at da det i sommer kom opp ideer om kvotering 

av utlendinger, så lå det stilltiende en tanke om at «OK, svensker og 
dansker kan gå i kategorien norske».

Så la oss slå fast at utlendingsbegrepet er så fluktuerende at det i 
akademia er en lite meningsbærende kategori.

Internt
Hvorfor ikke snu på det og spørre «Hvordan har utenlandske arbeids-
takere det egentlig i norsk akademia»? Dette vet vi en god del om, 
blant annet gjennom en AFI-rapport fra i fjor, bestilt av Kif-komiteen: 
«Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia.» Jeg har 
tidligere nevnt rapporten i denne spalten og nøyer meg med å minne 
om ett nedslående hovedfunn: Man oppfattet det akademiske norske 
miljøet som lite inkluderende. Informantene beskrev en kultur som 
snarere enn å være preget av åpenhet og medvirkning, var preget av 
tildekte, men virkelighetsfulle maktrelasjoner.

En måte å heve (den internasjonale) kvaliteten i akademia på er å 
avvikle (særnorske) ukulturer og inkludere i fellesskapet dem som i en 
eller annen definisjon ses på som de «andre».

«Utlendingsbegrepet er så 
fluktuerende at det i akademia er en 
lite meningsbærende kategori.»
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