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På utkikk 
etter penger
Forskerne bruker mye på til å skrive søknader, 
men avslagene er flere enn tilslagene. 
Hvorfor gidder de?

Side 14–20



Kjetil A. Brottveit
redaktør

Ånda i maskina
 
Klarar regjeringa å sjå det små i det store og det store i det små?

V i skal styre meir i det store og min-
dre i det små. Denne ytringa frå 
Henrik Asheim, tidlegare statsråd 
for forsking og høgare utdanning, 

hadde mykje ved seg. Ein statsmann, liksom, 
mindre detaljorientert, og kanskje med tillit 
til at universitet og høgskular sjølve veit best 
korleis dei driv utdanning og forsking. Men, 
eg såg styringsviljen, og som fanden les Bibe-
len såg eg trugsmålet: Kva er det store dei 
skal styre no? Vert det mykje styr?

Med Ola Borten Moe som statsråd kan vi 
trygt seie at det vert både styr og styring. Det 
kjem ein stri straum med utgreiingar og stor-
tingsmeldingar om korleis vi best skal innrette 
forsking og høgare utdanning. Slik sett gjekk 
Borten Moe inn i ein tradisjon då han varsla 
ei stortingsmelding om forskingssystemet, ei 
melding som skal famne breitt og grave djupt. 
Ja, korleis ser det ut der inni systemet? Her er 
tre punktnedslag frå dei tilsette:

Kul jobb, men. «Jeg har verdens kuleste 
jobb. Jeg får reise masse, jobbe med det mest 
spennende jeg vet om. Arbeidsvilkårene 

derimot er absolutt dritt. Jeg kan overhodet 
ikke se for meg at jeg noensinne kan få en 
fast stilling der jeg kan fortsette forskningen 
min. I tillegg er lønnen svært lav.» Dette er 
orda til eit medlem i Forskerforbundet. I ein 
kronikk på side 40 skriv Jon Iddeng om spør-
jeundersøkinga forbundet nyleg har gjen-
nomført blant vitskapleg tilsette medlemer. 
Der kjem det fram at éin av tre ikkje vil tilrå 
unge ein karriere innan forsking og høgare 
utdanning.

Maskinuniversitetet. I Forskerforum 
nr. 8/22 skreiv Thomas Dahl om det han 
kallar maskinuniversitetet. Han meiner at 
menneske som arbeider som maskiner fort 
mistar motivasjonen. Då vert dei sand i mas-
kineriet: «Det lages systemer for den minste 
ting, fra hvordan ressurser skal beregnes, og 
til hvordan de skal brukes, fra systemer for 
hvordan man skal rapportere, til hvordan 
rapporter og planer skal skrives. Som pro-
fessor blir man en arbeider som skal gjøre 
det som systemet krever, og systemet stan-
dardiserer.» Ifølgje Dahl er det ikkje minst 

eit problem at maskinuniversitetet fører til 
ineffektivitet.

Søknadsmølla. Hovudsaka i dette bladet 
(side 14) skildrar kor mykje arbeidstid og pen-
gar som går med til å gjer seg lekker for dei 
som finansierer forskingsprosjekt. Thomas 
Hylland Eriksen er blant dei som ikkje har 
nådd opp i konkurransen om å starte eit Sen-
ter for framifrå forsking. «Det var bye bye til 
et par år med iherdig innsats som kunne blitt 
brukt til forskning, formidling og undervis-
ning.» Eg skal ikkje seie at forskarane søkjer 
utrøytteleg, for trøytte vert dei.

Korleis går regjeringa og Kunnskaps-
departementet laus på «absolutt dritt» i 
stortingsmeldinga om forskingssystemet? 
Klarar dei å sjå det små i det store, det store 
i det små og mennesket i maskina? Ola Bor-
ten Moe har alt sagt to ting: Prosentdelen 
mellombels tilsette forskarar skal ned på 
same nivå som i resten av arbeidslivet. Og 
tilslagsraten – kor stor del av søknadene til 
Fripro som når opp – skal opp til 25 prosent. 
Då tek han vel og merke utgangspunkt i ein 
søknadsbunke som ikkje er så tykk som i dag. 
Kan hende må ein kvalifisere seg til å søkje.

I langtidsplanen for forsking og høgare 
utdanning som kom i haust finst eit 
grunnarbeid for den kommande meldinga. 
Dersom eg les dette, og ikkje som fanden, 
ser eg vektlegging av vilkåra til dei tilsette. 
Om det voldsomme omfanget av mislykka 
søking på forskingsmidlar heiter det at «den 
økende mengden avslag utfordrer tilliten til 
systemet». Dei mange mellombels tilsette 
i vitskaplege stillingar er omtala både i det 
små – «Dette er uheldig, særlig for unge for-
skere som ikke får nødvendig jobbtrygghet» 

– og i det store: Det er eit problem (ja, ordet 
problem står der) også for «forskningssys-
temet som blir preget av kortsiktighet og ad 
hoc-løsninger snarere enn helhetlige strate-
gier der rekruttering, karriereløp, og faglig 
profil utvikles i sammenheng.»

Her er de på sporet!
Det er òg Ola Borten Moe, som i eit inter-

vju på side 4 i dette bladet seier: «Så det blir 
ikke kosmetiske endringer. Man må reelt 
sett ta ned arbeidsmengden og frigjøre tid 
til det man egentlig skal holde på med.» 
I dette arbeidet vil eg uansett minne om det 
små i det store. Dei tilsette kan vere meir enn 
sand, og universitetet kan vere meir enn ei 
maskin.

God jol!

Dei tilsette kan vere meir enn sand, 
og universitetet kan vere meir enn ei maskin.

Det er ikkje sikkert at maskina og systema alltid har rett, skreiv NTNU-professor Thomas Dahl (biletet). 
I ein kronikk i Forskerforum åtvara han mot «maskinuniversitetet».
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mens NMBU gir 1,23 prosent.
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aktuelt intervju

O la Borten Moe har vært statsråd for forskning og 
høyere utdanning i et år. Han har kastet styret 
i Forskningsrådet, kuttet i nybygg-budsjettene 
og truet med sterke virkemidler om ikke uni-

versitetssektoren får andelen midlertidige ned på nivå med 
resten av arbeidslivet. Nå har han satt i gang arbeidet med en 
stortingsmelding om hele forskningssystemet. Meldingen 
skal komme mot slutten av denne stortingsperioden, altså 
før sommeren 2025, men Borten Moe ser ikke bort fra at 
funnene kan få umiddelbare virkninger før den tid. 

– En stortingsmelding om forskningssystemet – hadde det 
vært en masteroppgave, ville nok veilederen bedt deg om å 
avgrense temaet. 

– Det er fordelen med å være et departement, vi har betydelig 
høyere kapasitet og også et større ansvarsområde. 

– Hva vil du med en sånn melding?
– Vi har hatt det samme oppsettet på forskningssystemet vårt 
siden 90-årene, men det er mye som har endret seg på de 30 
årene. Derfor tenker jeg at det er viktig å ta en gjennomgang 
for å se om vi er optimalt satt opp.

– Hva har endret seg?
– Universitets- og høyskolesektoren har vokst veldig, som 
resultat av en villet politikk. Den økte utdanningskapasi-
teten følges opp med økt grunnbevilgning til forskning. 
Instituttene opplever det som krevende, for det blir en stadig 
sterkere konkurranse med universitetsforskerne. En annen 
observasjon er at veldig mye av debatten om forsknings-
politikk handler om nivået og innretningen på midler i 
Forskningsrådet. Det er greit nok, men det er en liten del 
av de pengene som samfunnet totalt setter av til forskning. 
Det er mye større ressursbruk som ligger i bevilgningen til 
universiteter. Så er det en observasjon at jo mer penger vi 
bruker på universitets- og høyskolesektoren, jo mer søknader 
og behov for midler genererer det hos Forskningsrådet. Men 
det er ikke en bærekraftig forretningsmodell at jo mer penger 
vi bruker på universiteter og høyskoler, jo større blir behovet 

for konkurranseutsatte midler. Det handler om behov for 
å tydeliggjøre ansvarsfordelingen: Hva universitetene skal 
gjøre innenfor sine rammer, og hva de skal få finansiering til 
fra Forskningsrådet. Og så er det en diskusjon om innovasjon 
og samfunnsrelevans: Får vi nok igjen i andre enden? Jeg 
tenker at vi bør ha mer å gå på der. 

– Har du noen hypoteser eller forskningsspørsmål?
– Jeg går ikke inn i dette her med mål som at «vi skal endre 
oppgaveporteføljen i Forskningsrådet», men det er en del 
åpenbare spørsmål som fortjener å bli stilt, utredet og debat-
tert på et godt faglig grunnlag. I den grad vi ser behov for å 
gjøre endringer fortløpende, så kommer vi til å gjøre det, slik 
som vi nå endrer silingssystemet i Forskningsrådet. Det er 
helt meningsløst at så mye tid går til søknadsskriving.

– Ja, det er et ganske hårete mål å skulle få tilslagsraten opp til 
25 prosent – har du en plan for hvordan vi skal komme dit?

– Nå ligger ballen hos Forskningsrådet. De skal komme med 
sin vurdering i vinter, så skal det implementeres til neste store 
runde i Fripro. Der har jeg et åpent sinn til virkemidler. Poenget 
er bare at vi må komme dit, og vi må dra til hardt nok. Så det blir 
ikke kosmetiske endringer. Man må reelt sett ta ned arbeids-
mengden og frigjøre tid til det man egentlig skal holde på med.

– Dra til hardt nok, det har du jo allerede gjort noen ganger 
som statsråd, har du tilsvarende ambisjoner med hele 
forskningssystemet?

– Vi har historisk høye bevilgninger til Forskningsrådet. Vi 
har sagt at vi skal videreføre dem, men det er ingen som 
reflekterer over at det er en mye større grunnbevilgning til 
universitets- og høyskolesektoren. Med høye bevilgninger føl-
ger det et ansvar, og det føler jeg for å diskutere med sektoren. 
Det er ikke gitt at den kapasiteten skal materialisere seg i form 
av enda flere søknader til Forskningsrådet. Det kan være at 
det rett og slett er en del av kjerneoppgaven, og at man må 
bruke pengene på å løse oppgavene selv.

– Det høres ut som om du vil ha færre søknader fra 
 universitetene og …

– Det er jo helt åpenbart. Når du skal opp i en innvilgnings-
prosent på 25, så er det ikke noe annet svar.

– Ja, men også at en mindre andel av pengene i universitets-
systemet skal komme fra Forskningsrådet?

– Nei, det skal videreføres på et historisk høyt nivå. Men vi må 
klare å vri den dynamikken som gjør at stadig mer energi går 
til å delta i konkurransen.

– VI MÅ DRA TIL HARDT NOK
Ola Borten Moe mener ressursene til forskning kan utnyttes bedre. 

Nå vil han finne ut hvordan. 

– Med høye bevilgninger følger det 
et ansvar, og det føler jeg for å 

diskutere med sektoren. 

OLA BORTEN MOE
Forsknings- og høyere utdannings- 

minister fra Senterpartiet

aktuell med: vil gå gjennom hele 
forskningssystemet i en ny stortingsmelding

forskerforum 10 | 2022 | side 4
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 ▪ Langsiktig plan: Stortingsmeldingen kom-
mer like før valget, men Ola Borten Moe har 
tro på at kommende regjeringer vil følge opp.

– Mye kan jo løses ved å ikke rekruttere så mange inn til 
forskning – er det det du vil? 

– Nei, det vil jeg ikke. Men universiteter og høyskoler har 
et ansvar for å gå gjennom dimensjonering og dynamikk. 
Og det kan en sånn stortingsmelding være med på å skape 
bevissthet om.

– Mener du at de ikke tar det ansvaret i dag?
– Nei, jeg mener at vi litt uforvarende har kommet inn i en 
dynamikk som ikke er fruktbar, eller i hvert fall der man samlet 
sett kan bruke ressursene bedre. For å dra en analogi: Hvis du 
tenker på Forskningsrådet som et norgesmesterskap: Selv om 
jeg mener meg som en habil spydkaster, så kan ikke jeg bare 
melde meg på et norgesmesterskap, jeg må kvalifisere meg, 
og alle fotballag får ikke spille i cupfinalen. Er du ikke enig?

– Jo, i sport, men det er ikke sikkert det er slik en får fram den 
beste forskningen.

– Poenget mitt er bare at det er en stor diskusjon om 
 Forsk      ningsrådet, men egentlig bruker samfunnet mye mer 

penger gjennom universiteter og høyskoler, og treffer vi da 
planken riktig?

– Tilbake til å dra til hardt nok: For rundt et år siden sa du at 
midlertidigheten bør ned til rundt åtte prosent – hvordan 
synes du det går?

– Sakte i riktig retning.
– Er det noe spesielt du vil dra fram?
– Vi må bare fortsette, og det er åpenbart flere årsaker, måten 
sektoren er finansiert på, er en av dem. Men det argumentet 
jeg ikke kjøper fullt ut, er at fordi at du har så stor usikkerhet 
om framtidig finansiering, så kan de ikke ta på seg forpliktel-
ser med faste ansettelser. En ny universitets- og høyskolelov 
ligger i kjømda, det er det neste knekkpunktet. Jeg tror jo i 
tillegg at rent faglig så er det ting å hente på flere faste anset-
telser, for du skaper forutsigbarhet for den enkelte, og det vil 
øke den faglige kvaliteten. Du skal være trygg i jobben din.

	✒ av julia loge
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− Alle trenger mer penger i år
 
Universiteter og høgskoler er godt i gang med å fordele årets lønnsoppgjør. 
Men for de fleste spises lønnstillegget opp av kraftig prisvekst.

  LOKALE LØNNSOPPGJØR    Fristen for å bli 
enige om årets lønnstillegg ved universiteter 
og høgskoler er 30. november. Mange av For-
skerforbundets tillitsvalgte er allerede ferdige 
med forhandlingsjobben.

Årets lønnsoppgjør i staten er veldig 
annerledes enn før, etter at Forskerforbundet 
og Unio i vår skiftet avtalepartnere fra LO og 
YS til Akademikerne og inngikk ny hoved-
tariffavtale.

I vår ble partene kun enige om rammen 
for oppgjøret. Det er forhandlingene nå i høst 
på det enkelte universitetet og den enkelte 

høgskolen som skal fylle avtalen med inn-
hold. Den nye avtalen gir store muligheter til 
å fordele lønnstillegg på nye måter.

SIKRET 13 000 KRONER
Ved Oslomet får en førsteamanuensis med 
gjennomsnittslønn på 707 000 kroner et 
lønnstillegg på minst 13 000 kroner i år. Det 
skyldes et høyt generelt tillegg som utgjør tre 
firedeler av potten partene hadde å fordele i 
forhandlingene.

Generelle tillegg er tillegg som går til alle. 
Individuelle tillegg fordeles til den enkelte 

basert på innsats, kompetanse og hva 
arbeidsgiveren er villig til å gi. Begge typer 
tillegg kan gis enten som flatt kronetillegg, 
som en prosentsats eller som en blanding.

På Oslomet ble partene enige om at et 
generelt lønnstillegg til alle i Unio og Aka-
demikerne på 1,9 prosent var det riktige i år. 
Kraftig økning i hva det koster å leve, er en 
del av årsaken.

− Da får alle noe, sier hovedtillitsvalgt Erik 
Dahlgren i Forskerforbundet ved Oslomet.

HØYE GENERELLE TILLEGG
Ikke alle har valgt slik. Tall Forskerforum 
har hentet inn, viser at det i år blir store for-
skjeller mellom ulike universiteter og høy-
skoler når det gjelder hvor stor del av årets 
lønnstillegg som gis som generelle tillegg.

Lavest blant dem som er ferdige med opp-
gjøret, ligger Norges miljø- og biovitenskape-
lige universitet med 1,23 prosent i generelt 
tillegg og Universitetet i Bergen (UiB) med 
1,3 prosent. Dette tilsvarer for disse univer-
sitetene at rundt regnet halve årets forhand-
lingspott gis som generelt tillegg.

Høyest ligger Universitetet i Sørøst-Norge 
med et generelt tillegg på 2,0 prosent. Andre 
som er ferdige, er Høgskolen i Innlandet (1,5 
prosent), Høgskolen i Østfold (1,66 prosent) 
og Universitetet i Oslo (1,8 prosent).

VIDEREFØRER 50/50
Kjell Erik Lommerud, hovedtillitsvalgt for 
Forskerforbundet ved UiB, legger vekt på at 
det for hans lokallag var riktig å videreføre en 
50/50-fordeling mellom generelle og indi-
viduelle tillegg. Lommerud sier at dette var 
normen inntil i fjor, og ser ikke noen grunn 
til å gå motsatt vei i år.

Ved UiB har Forskerforbundet lagt vekt på 
å fordele de individuelle tilleggene på flest 
mulig.

− De aller fleste som søkte gjennom oss, 
fikk et tillegg. De fleste som søkte, kom ut 
med et samlet lønnstillegg som er større 
enn de hadde fått om hele potten på 2,46 
prosent hadde blitt brukt til generelt tillegg, 
sier Lommerud.

Han sier at målet er å prioritere at lønna 
til universitetsansatte med fulltidsjobb og 
langvarige ansettelsesforhold minst følger 
lønnsutviklingen i samfunnet.

− IKKE NOEN REVOLUSJON
Kristine Nergaard er forskningskoordina-
tor ved Fafo og ekspert på lønnsoppgjør og 
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 ▪ Oslomet ga et generelt tillegg på 
1,9 prosent. – Da får alle noe, sier 
hovedtillitsvalgt Erik Dahlgren.
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FORSKNINGSMIDLER PÅ 
STEDET HVIL I FEM ÅR
Høstens forslag til kutt i forskning og utvikling  
kommer etter fem år uten vekst.

  BEVILGNINGER   I forslaget til statsbudsjett 
for neste år er det satt av 43,6 milliarder 
kroner til forskning og utvikling (FoU). 
Det er en realnedgang på 1,1 prosent fra i år, 
om forventet prisstigning legges til grunn. 
Nedgangen tilsvarer en reduksjon på 476 
millioner kroner.

Samtidig faller FoU som andel av brutto 
nasjonalprodukt (BNP) kraftig som følge av at 
Norge tjener godt på høye olje- og gasspriser.

I praksis har de offentlige bevilgningene til 
FoU stått på stedet hvil siden 2018. Kuttene på 
2023-budsjettet passer inn i en lengre trend.

− Det har vært en utflating siden 2018, sier 
Espen Solberg, forskningsleder ved Nordisk 
institutt for studier av innovasjon, forskning 
og utdanning (NIFU).

Han mener at forslaget til 2023-budsjett 
best kan beskrives som et hvileskjær, og ikke 
som noen dramatisk endring. Hvileskjær er 
uttrykket som ble brukt om et av forsknings-
budsjettene under Stoltenbergs rødgrønne 
regjering.

BNP-VEKST = 33 ÅR MED FOU
Det har lenge vært et mål at FoU skal utgjøre 
3 prosent brutto nasjonalprodukt (BNP), og 
at offentlige utgifter til FoU skal stå for 1 pro-
sent. Målet om 1 prosent ble nådd i 2015 etter 
flere år med opptrapping.

I år og neste år blir dette umulig å nå. 
Årsaken er den sterke økningen i Norges 
inntekter fra salg av olje og gass. Regjerin-

gens anslag er at BNP øker med nesten 1500 
milliarder kroner i 2022. Mye av dette skyl-
des høyere eksportinntekter fra sokkelen.

BNP-veksten i år tilsvarer hele 33 år med 
FoU-bevilgninger på dagens nivå. 

Derfor faller også det offentliges FoU-an-
del til 0,76 prosent av BNP, det laveste siden 
2008. Regjeringen har lagt til grunn at olje-
prisen holder seg på 91 dollar fatet neste år. 
Da vil BNP holde seg på samme høye nivå, 
og FoU-andelen er beregnet til 0,77 prosent.

− MANGLER VENNER
Kyrre Lekve er tidligere statssekretær i 
Kunnskapsdepartementet og nestleder ved 
forskningsinstituttet Simula. Han er også 
forfatter av boka Kunnskapsdebatt på villspor, 
som kom tidligere i høst.

Lekve tar for seg debatten om finansiering 
av forskning og kritiserer flere av universitets-
rektorene for å svartmale den økonomiske 
virkeligheten for norsk forskning siden 2000.

− Sektoren har vært lite dyktige til å skaffe 
seg alliansepartnere og venner utenfor egen 
sektor. Det merker de nå, skriver Lekve i en 
e-post.

Han mener at kuttene i budsjettforslaget for 
2023 ikke er overraskende. Lekve er mindre 
opptatt av totalsummen til forskning enn de 
konkrete tiltakene, og mener det mest negative 
er kutt i fri forskning gjennom Fripro.

	✒ av asle olav rønning

Offentlige bevilgninger til FoU 2008–2023

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2,3

4,3

4,6

4,7

4,9

0,1

4,4

5,9

0,7

6,7

0,5

0,2

−1,7

−1,3

−0,1

−1,1* * regjeringens forslag

Årlige endringer 
i prosent. Justert 

for prisvekst.

lønnsdannelse. Hun sier at tallene så langt 
viser at en betydelig del av årets lønnsoppgjør 
er fordelt jevnt utover alle lønnsmottagerne.

− Flere av de store universitetene har gått 
for ganske store generelle tillegg, sier Ner-
gaard.

Det betyr at det i praksis ikke er veldig 
store endringer i fordelingen av årets lønns-
oppgjør sammenlignet med da Unio hadde 
felles avtale med LO og YS.

− Det er i hvert fall ikke noen revolusjon. 
Det er kanskje ikke så uventet heller, sier hun.

Det er mye nytt for fagforeninger og 
arbeidsgivere å sette seg inn i. Derfor kan 
det være naturlig at man ikke prøver ut nye 
løsninger i fullt monn det første året.

Nergaard sier at ulike valg når det gjelder 
omfanget av generelle tillegg, kan føre til at 
noen universiteter og høgskoler får større 
interne lønnsforskjeller enn andre, men at 
dette er for tidlig å vurdere etter bare ett år.

SPIST OPP AV HØY PRISVEKST
Erik Dahlgren ved Oslomet peker på den 
kraftige prisstigningen som en del av bak-
grunnen for å gi et solid generelt tillegg. Han 
mener at det er en stor utfordring at staten 
ga for lite i forhandlingene i vår, og at høyere 
levekostnader nå spiser opp lønnsveksten.

− I realiteten har vi blitt avspist med smu-
ler. Skulle vi hatt det som reelt er prisstig-
ningen, skulle vi hatt rundt 6 prosent. Da 
kunne vi gjort mer i form av å løfte spesifikke 
grupper, sier han.

Også Tom Roar Eikebrokk, leder i Forsker-
forbundet ved Universitetet i Agder (UiA), 
trekker fram den høye prisstigningen. Ved 
UiA er partene enige om et generelt tillegg på 
1,5 prosent. I tillegg får de av de ansatte som 
ikke har automatisk opprykk, et eget tillegg.

Stipendiatenes sikres ved at de får et auto-
matisk lønnsopprykk på 3 prosent hvert år. 
Dessuten får mange av stipendiatene 2500 
kroner ekstra.

− Alle var enige om at vi måtte ha et gan-
ske høyt generelt tillegg. Innenfor rammen 
er vi fornøyde med slik det ble fordelt her 
ved UiA. Men det sier seg selv at avsetningen 
sentralt var for liten, sier Eikebrokk.

	✒ av asle olav rønning

− Mer «business as 
usual» enn revolusjon, 
sier Kristine Nergaard 

ved Fafo om årets 
oppgjør i UH-sektoren.

Foto: Fafo

− Alle var enige om 
at vi måtte ha et 

ganske høyt generelt 
tillegg, sier Tom Roar 

Eikebrokk ved UiA.
Foto: UiA
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Lærer «sjukepleienorsk» på kursVIL LÆRE LÆRARANE 
NORSK FAGSPRÅK
Universitet og høgskular skal etter lova bevare og utvikle norsk 
 fagspråk. Universitetet i Agder vil få fagspråk inn i 
universitetspedagogikken.

  FAGSPRÅK    – Først spurde vi Språkrådet 
om midlar til å lage termbasar til bruk i 
undervising, fortel John Olav Bjørnestad 
ved Universitetet i Agder (UiA).

Men Språkrådet kunne ikkje dele ut 
pengar til slik utvikling. Då byrja UiA 
i staden å sjå på om norsk fagspråk og 
terminologi kunne få plass i den univer-
sitetspedagogiske opplæringa, noko som 
er eit krav for tilsetjing eller opprykk i 
undervisings- og forskarstillingar. Målet 
er å tilby ein valfri modul som kan inngå i 
den universitetspedagogiske basiskompe-
tansen ved alle norske institusjonar, fortel 
Bjørnestad. Han er avdelingsdirektør ved 
UiA Puls, eininga som har ansvar for dei 
universitetspedagogiske kursa.

POLITISK OG PERSONLEG FAGSPRÅK
– Læringsutbytet handlar om både å 
få kjennskap til nasjonal språkpoli-
tikk, å kjenne til dei grunnleggjande 
omgrepa i terminologifaget 
og å reflektere over norsk 
som reiskap for å organisere 
kunnskap, fortel Bjørnestad.

– Modulen dekkjer altså eit 
politisk nivå, men skal også 
hjelpe den enkelte til å reflek-
tere over korleis ein best kan 
bruke språk til å nå ut med 
kunnskap, anten det skjer på 
norsk eller engelsk.

Meininga er å utvikle ein 
modul med eit omfang som 
svarar til 20 timar arbeidsinn-
sats, innan våren 2023.

– Ved å standardisere 
omfanget kan vi gjere dette 
tilgjengeleg for andre insti-
tusjonar, så ein unngår dob-
beltarbeid, seier Bjørnestad.

TRENG FAGMILJØA PÅ LAGET
Ved UiA har ein erfart, spesielt frå sjuke-
pleiarutdanninga, at mange studentar har 
vanskar med terminologi. Det gjeld særleg 
studentar med norsk som andrespråk, og 
både UiA og andre institusjonar har sett i 
verk tiltak for å bøte på dette (sjå eiga sak 
til høgre).

– Vi tilbyr norskkurs der studentane 
arbeider med fagterminologi for å bli tyde-

legare i kommunikasjonen sin. Men det er 
viktig at lærarane deira også er merksame 
på fagspråket. Det er altså ei rekkje ulike 
aspekt som gjer ein slik pedagogikkmodul 
viktig, seier Bjørnestad.

UiA Puls har ansvar for dei universi-
tetspedagogiske kursa, men har ikkje 
kompetanse på terminologiarbeid eller 
fagspesifikke omgrep. Sjølve terminolo-
gien må fagmiljøa levere.

– Vi vil også gjerne samarbeide med 
Språkrådet og spreie kompetansen deira, 
seier Bjørnestad.

FAGSPRÅK OG UTDANNINGSKVALITET
– Vi meiner det er bra med eit kurs som set 
samanhengen mellom språk og læring på 
dagsordenen, seier seniorrådgjevar Kjetil 
Gundersen i Språkrådet.

– Det er viktig at ansvaret universiteta og 
høgskulane har for det norske fagspråket, 
blir ein integrert del av utdanningane. Eit 

søkelys på det i universitetspe-
dagogikken er positivt.

Han understrekar at fagter-
mar må kome frå fagmiljøa, 
som er tettast på forskings-
fronten der ny kunnskap, og 
dermed nytt språk, blir laga.

– Dersom fagmiljøa skal 
gjere det på ein god måte, er 
det nyttig at dei får kunnskap 
om praktisk terminologiar-
beid. Og det bør også drype 
på studentane. Mykje pensum 
og undervising er på engelsk, 
og innsikt i kva fagtermar ein 
brukar på norsk og engelsk, er 
viktig for å bli ein trygg utøvar 
av faget.

Denne fleirspråklege kvar-
dagen ved universitet og høg-

skular er noko av grunnen til at det trengst 
pedagogisk arbeid med fagspråk, meiner 
Gundersen.

– Vi treng undervisarar som kan hjelpe 
studentane til å handtere faget sitt på fleire 
språk. Då kan eit slikt kurs vere til hjelp.

	✒ av kjerstin gjengedal

  FAGSPRÅK    Noko av bakgrunnen for at 
UiA har teke fagspråk inn i universitetspe-
dagogikken (sjå sak til venstre), er erfaringar 
frå sjukepleieutdanninga, der det kom fram 
at mange, særleg studentar med norsk som 
andrespråk, har vanskar med å tileigne seg 
fagspråket.

Anne Valen Skisland, dosent og studiepro-
gramleiar for masterprogrammet i avansert 
klinisk allmennsjukepleie ved UiA, fortel at 
vanskane typisk kjem til syne når studentane 
skal skrive refleksjonsoppgåver og bygge bru 
mellom praksis og teori.

– Då strevar dei, fordi dei ikkje har forstått 
innhaldet i omgrepa. Det er ikkje anatomi 
og fysiologi som er problemet, for slikt kan 
puggast, og dette er flinke studentar, seier ho.

Dette er ei kjent utfordring ved sjukepleie-
utdanningane, der prosentdelen med norsk 
som andrespråk er høg. UiA har kartlagt 
erfaringane sjukepleiestudentane gjorde seg 
i møte med studiespråket, og har utforma 
tiltak på bakgrunn av resultata derifrå.

SAMANSETT SPRÅKKOMPETANSE
Ved Høgskulen på Vestlandet har første-
lektor Ingrid Gilje Heiberg dei siste to åra 
undervist sjukepleiestudentar ved Campus 
Haugesund i «sjukepleienorsk». Kurset er 
eit frivillig tilbod til alle studentane, men det 
er spesielt mynta på fleirspråklege studentar.

«Sjukepleienorsk» er ein svært kompleks 
språkleg kompetanse, fortel Heiberg.

– Ein må meistre kvardagsnorsk for å 
snakke med kollegaer og forstå vitsane på 
lunsjrommet. Samstundes skal ein meistre 
medisinsk norsk, som er eit heilt eige fag-
språk. 

I tillegg kjem akademisk norsk, som 
set ein i stand til å skrive fagoppgåver, og 
pasient norsk, som set ein i stand til å kom-
munisere godt med pasientar.

LYTT, LES, SNAKK OG SKRIV 
– Vår hovudidé er at fleirspråklege studentar 
ikkje først og fremst treng å lære verbbøying 
og helsefaglege gloser. Dette kan ein del frå 
før, og då blir kurset lite treffsikkert. Vi er 
opptekne av at studentane skal få verktøy til 
å utvikle språket dei treng i dei ulike språk-
brukssituasjonane, som del av eit fagmiljø, 
seier Heiberg.

Kurset nyttar ingen lærebøker eller glo-
selister. I staden tek undervisinga utgangs-
punkt i podkasten Sykepleieprat, som blir 
laga av Rådet for sykepleieetikk. Studentane 
lyttar til utvalde episodar, og så møtest dei 
og diskuterer.

– I podkasten blir studentane tekne inn i 
ei lydverd som tilsvarar den dei møter i audi-
toriet. Før gruppediskusjonen har alle lese 

– Skal ein nå ut med rett 
kunnskap, må ein bruke 

orda med kløkt, seier John 
Olav Bjørnestad. Han 
vonar det nye språk-

tilbodet ved UiA kan vere 
til hjelp for dei som 

skal undervise.
Foto: Britta Damian / UiA
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Lærer «sjukepleienorsk» på kurs

om temaet på norsk, og diskutert det med 
ein norskspråkleg ven eller studentassistent. 
På gruppesamlinga legg dei fram tankane 
sine om temaet, og skriv ein kort tekst for å 
øve seg på å bruke omgrepa, fortel Heiberg.

Elementa i kurset byggjer på det felles 
europeiske rammeverket for språk, der ska-
laen går frå A1 til C2. Søkarar med norsk som 
andrespråk må vere på nivå B2 eller betre 
for å sleppe inn på høgare utdanning, men 
mange oppdagar at sjølv om dei har godt 
grep om kvardagsnorsk, blir møtet med fag-
språket vanskeleg.

FØREBUING TIL PRAKSIS
Av studentane som så langt har meldt seg 
på årets kurs i sjukepleienorsk, fortel fleire 
at dei ønskjer å vere godt budde til dei kjem 
ut i praksis.

– Eg vil kjenne meg så trygg på språket at 
eg kan skrive journalar på rett måte. Det er 
viktig for å kunne utføre ein trygg jobb som 
sjukepleiar, seier Saido Mohamed Warsame, 
som ikkje kunne skrive i det heile då ho kom 
til Noreg frå Somalia for ti år sidan.

Nigat Mihretu Bulti frå Etiopia har allereie 

jobba ein del i norsk helsevesen 
som assistent, og har opplevd å 
måtte handtere akutte hendingar.

– I slike tilfelle må ein kunne 
kommunisere godt og bruke 
medisinske uttrykk rett, ikkje 
berre daglegspråk, seier ho.

Alle dei påmelde har utan-
landsk bakgrunn bortsett frå éi: 
Ronja Bull er oppvaksen i Noreg 
og har studert japansk før ho starta 
på sjukepleieutdanninga.

– Eg har aldri vore borti noko 
som har med helse å gjere, og 
hadde ikkje eingong biologi på 
vidaregåande. Alt er nytt, og eg 
merkar at det kan vere overveldande. Når eg 
skal ut i praksis, vil eg sleppe å måtte google 
ord og omgrep i pausane. Eg vil ha overskot til 
å konsentrere meg om det sjukepleiefaglege, 
seier ho.

FLEIRE SPRÅK, SAME UTFORDRING
Når fagspråk i akademia er tema i debattspal-
tene, handlar det oftast om forholdet mellom 
engelsk og norsk. Heiberg meiner mange 

av utfordringane fleirspråklege 
studentar møter i utdanninga, er 
dei same som norskspråklege stu-
dentar og tilsette opplever i møte 
med engelsk.

– Då sjukepleieutdanninga 
hos oss byrja å ta imot mange 
utvekslingsstudentar, vart det 
nødvendig med kurs i helsefagleg 
engelsk for dei tilsette. Mykje av 
innhaldet i det som seinare vart 
«sjukepleienorsk», kjem frå dette 
kurset, seier ho.

Ein vitskapleg tilsett som er 
vand med å lese artiklar på engelsk, 
kan likevel kome til å kjenne seg 

utanfor når dei skal småprate på engelsk på 
ein internasjonal konferansemiddag.

– Den kjensla er akkurat den same for ein 
student som ikkje greier å finne orda når dei 
skal forklare noko for ein rettleiar. Eg trur det 
er lurt å tenkje at i akademia er vi alle fleir-
språklege. Som utdanning har vi kanskje vore 
for lite medvitne om kva for ein ressurs fleir-
språklegheit er, seier ho.

	✒ av kjerstin gjengedal

Å arbeide med fagspråk er særleg viktig i profesjonsutdanningar som sjukepleie. 
Fleire institusjonar har sett i verk tiltak for å styrke språkkompetansen til studentane.
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 ▪ Studentar tek kurs i sjukepleienorsk. Bak f.v.: Saido Mohamed 
Warsame, Ingrid Gilje Heiberg (lærar), Makda Teferi Mekonnen, 
Nigat Mihretu Bulti og Gabriele Urbonaviciute. Framme f.v.:  
Jocelyn Rivera Johannesen, Ameneh Khedri og Ronja Bull.

– Eg har meldt meg  
på kurset fordi eg vil 

kjenne meg trygg på at  
eg kan skrive journal på 
rett måte, seier Saido 
 Mohamed Warsame.
Foto: Grethe Nygaard
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Langdryg retteprosess i topptidsskrift
Bastian Fromm stusset over en artikkel i et svært anerkjent tidsskrift. 
Men å få publisert bekymringen var ingen enkel sak.

  PUBLISERING   Når forskersamfunnet opp-
dager vesentlige feil i en artikkel, kan det 
ta tid å få den korrigert eller trukket. Ofte 
skylder man på tidsskrifter med svake redak-
sjoner, kanskje på grensen til røvertidsskrift. 
Men hva hvis feilen har kommet seg gjen-
nom fagfellevurderingen i et av verdens mest 
velrennomerte tidsskrift?

I mai i fjor fikk Bastian Fromm en hen-
vendelse fra samarbeidspartneren Marc 
Haluska: «Har du sett denne artikkelen – det 
er noe rart med dette mikroRNAet».

Fromm har jobbet med mikroRNA (se 
faktaboks) i mange år og er gruppeleder for 
prosjektet MIRevolution ved Norges arktiske 
universitetsmuseum ved UiT Norges arktiske 
universitet. I studien Haluska reagerte på, 
mente en gruppe forskere at de hadde funnet 
et mikroRNA som kunne brukes for å opp-
dage akutt betennelse i hjertet, myokarditt.

– De er opptatt av biomarkører – og det 
er nesten magisk: Du kan ta en blodprøve 
fra en pasient, og finner du en biomarkør, 
har personen høy risiko for en sykdom, men 
uten å være syk.

UNDERSØKTE SEKVENSERINGSDATA
Artikkelen var publisert i New England Jour-
nal of Medicine (NEJM), et av verdens mest 
prestisjefulle vitenskapelige tidsskrift. Men 
forskerne var eksperter på hjertet og blodårer, 
ikke mikroRNA, og Fromm reagerte på mye 
av det de beskrev, for eksempel sammenhen-
gen mellom musegener og menneskegener.

– Det rareste var at de hadde brukt PCR 
som metode for å finne mikroRNA. Alle i 
feltet bruker sekvensering, sier Fromm.

Fordelen med sekvensering er at man 
ikke trenger å vite hva man ser etter, forkla-
rer Fromm, men man ender opp med store 
mengder data. Fromm og Haluska gjorde 
det Madrid-forskerne ikke hadde gjort, de så 

gjennom all offentlig tilgjengelig 
sekvenseringsdata. Det vil si 17 
000 datasett med RNA fra men-
nesker, inkludert elleve fra pasien-
ter med hjertemuskelbetennelse. 

– Vi ble sjokkert og virkelig 
overrasket, siden studien var 
publisert i NEJM, men vi fant 
ikke en eneste sekvensering som 
støttet funnene deres. De hadde 
ikke gjort det man pleier å gjøre 
for å finne mikroRNA – og hadde 
de gjort det, hadde de ikke fått 
støtte, forteller Fromm.

Altså mente Fromm at det de 
hadde funnet, ikke kunne være 
et sykdomsstyrende mikroRNA.

KONTAKTET TIDSSKRIFTET
Åtte dager etter at artikkelen var publisert, 
kontaktet Fromm og fire kollegaer NEJM 
med et innlegg om hva de hadde funnet.

– Vi fikk svar umiddelbart, de sa «Takk, vi 
vurderer kommentaren og har sendt den til 
fagfellevurdering», forteller Fromm.

Så gikk det noen uker før de fikk svar, der 
ekspertene var enige med dem og mente inn-
legget kunne publiseres. Fromm og kollega-
ene skrev under på en standardavtale der de 

overførte rettighetene til NEJM.
I flere måneder hørte de 

ingenting. I mellomtiden så de 
at siteringene tikket inn for artik-
kelen, den ble omtalt i medisinsk 
journalistikk og brukt i patent-
søknader.

KUNNE IKKE VARSLE ANDRE
Mens de fryktet at industrien 
kastet bort penger på å utvikle en 
blodprøve for den nye biomarkø-
ren, eller at doktorgradsstuden-
ter skulle kaste bort forskningen 
sin på å jobbe med dette påstått 
nye mikroRNAet, så kunne de 
ikke gjøre stort.

Ettersom NEJM hadde sikret 
seg rettighetene til innlegget, kunne de ikke 
publisere mistankene sine andre steder, ikke 
engang som en kommentar på nettstedet 
PubPeer. PubPeer er et nettsted for å kom-
mentere, som oftest anonymt, ved feil eller 
mistanke om juks i vitenskapelige artikler.

Etter hvert fikk de vite at en rettelse var 
underveis. Fromm og kollegaene mente fei-
len var så stor at artikkelen burde ha blitt 
trukket, men med en korreksjon så de for 
seg en stor bearbeidelse eller at forfatterne 

mikroRNA

	q Etter at mikroRNA ble oppdaget for 
rundt 20 år siden, er de i dag de mest 
studerte molekylene, med mer enn 12 
000 årlige publikasjoner.
	q MikroRNA finnes i alle dyr og regulerer 
viktige biologiske prosesser, også 
sykdommer. 
	q Deres primære funksjon er å gjøre små 
finjusteringer av gen-programmer.

Kilde: Tromsø forskningsstiftelse.

 ▪ MikroRNA omtales ofte som hårnåler på 
grunn av fasongen, slik som i den øverste 
figuren. Figuren under viser strukturen 
Fromm mener at det nye RNAet har.

Ekte mikroRNA

IKKE mikroRNA

– Jeg sier ikke at resultatet 
er falskt, men det er 

essensielle ting forfat-
terne burde ha gjort, som 

de ikke hadde gjort, og 
som tidsskriftet burde ha 

bedt dem gjøre, sier 
 Bastian Fromm ved UiT.

Foto: privat
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DESEMBER 2022 NEWS IN BRIEF

‘Everyone needs more 
money this year’
● The deadline for reaching agree-
ment on this year’s pay increases at 
universities and university colleges is 
30 November. Although the new tariff 
agreement gives more flexibility to 
each institution in terms of providing 
general and individual merit increa-
ses, much of the wage settlement has 
again been distributed evenly among 
staff. The parties at Oslomet agreed 
on a general increase of 1.9 percent 
for all, while the University of Bergen 
settled on 1.3 percent, with a 50/50 dis-
tribution between general and merit 
increases. In most cases, pay increases 
will in fact be eaten up by rising prices.

Five years without 
growth in R&D funding 
● The proposed national budget for 
next year has allocated 43.6 billion 
kroner to research and development 
(R&D). In real terms, this is 1.1 per-
cent less than this year, or 476 million 
kroner. At the same time, R&D is set 
to fall sharply as a percentage of the 
gross domestic product (GDP) due to 
Norway benefitting from the high oil 
and gas prices. With current public 
expenditure on R&D at 0.76 percent 
of the GDP, which is the lowest since 
2008, the goal of 1 percent will not be 
met either this year or next. Public 
funding of R&D has effectively remai-
ned unchanged since 2018.increases. 
In most cases, pay increases will in 
fact be eaten up by rising prices.

White paper to focus on the system of research
● Ola Borten Moe has been Minister 
of Research and Higher Education for 
a year. He thinks that better use can be 
made of the resources spent on rese-
arch and has started work on a report 
to the Storting addressing the entire 
system. Although the white paper 
won’t be ready until 2025, some mea-
sures may be implemented earlier.

‘The more we spend on higher edu-
cation, the more this generates appli-
cations and the need for resources at 
the Research Council of Norway,’ he 
says. ‘We’ll continue to provide the 

Council with record high funding, 
but the university sector receives even 
more, and with this comes responsi-
bility. We need to clarify what univer-
sities should get funding for from 
the Research Council and what they 
should finance themselves.’

Borten Moe insists that too much 
time is spent on writing applications 
for funding and a higher percentage 
of these must be granted. He has also 
put pressure on universities to reduce 
temporary contracts and says that this 
is starting to show results.
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Norwegian for student nurses
● Universities are obliged by law to 
promote technical terminology in Nor-
wegian. This is particularly important 
in vocational training such as nursing, 
where for many students Norwegian is 
not even their first language.

The University of Agder is one of 
several institutions to have imple-
mented measures to boost students’ 
language skills. Professor Anne Valen 
Skisland says that language difficul-
ties come to light when students 
need to write papers linking theory 
and practice: ‘It’s difficult because 
they haven’t understood the concepts 
properly. Anatomy and physiology in 
themselves aren’t a problem.’

At the Western Norway University 
of Applied Sciences, associate profes-
sor Ingrid Gilje Heiberg (pictured) 
teaches a course called Norwegian for 

nurses, designed to help multilingual 
students. They discuss a podcast made 
by the Council of Nursing Ethics and 
write texts using the concepts. Stu-
dents thus feel better prepared to write 
up patient records and communicate 
correctly during practice placements.

Langdryg retteprosess i topptidsskrift
Bastian Fromm stusset over en artikkel i et svært anerkjent tidsskrift. 
Men å få publisert bekymringen var ingen enkel sak.

kanskje hadde gjort sekvenseringen.
I september i år ble innlegget publisert. I 

slutten av oktober kom endelig endringen, 
ett og et halvt år etter at artikkelen først ble 
publisert. Men igjen ble de sjokkert. I end-
ringen var mikroRNA byttet ut med «små 
ikke-kodende RNA». Fromm mener fortsatt 
at det holder ikke å bytte ut begrepene.

FÅR STØTTE
Pål Sætrom, professor ved Institutt for kli-
nisk og molekylær medisin ved NTNU, er 
enig i brevet fra Fromm og kollegaene. Han 
mener at artikkelens funn burde ha vært 
mulig å bekrefte ved en annen metode, nem-
lig sekvensering. Sætrom avviser imidlertid 
ikke at artikkelforfatterne kan ha funnet en 
biomarkør. 

– Dette illustrerer noe av utfordringen med 
fagfellevurdering; selv om en artikkel er fag-
fellevurdert, så har de som siterer arbeidet, et 
ansvar for å gjøre sin egen vurdering. 

KRITISK TIL TIDSSKRIFTET
NEJM forklarerer at artikkelen ble håndtert 
av en viseredaktør som gikk av med pensjon 
like etter at artikkelen ble publisert. «Det tok 
også mer tid enn vanlig å gå grundig gjen-
nom forskernes bekymringer. På grunn av 
dette var det en forsinkelse i publisering av 
rettelsen», skriver NEJM til Forskerforum.

– På en måte er vi glade for at vår bekym-
ring er publisert, men samtidig er det en 
maktdemonstrasjon fra NEJM å få en kom-
mentar så tidlig, men ikke publisere tidlig, 
og ikke ta det videre, sier Fromm.

Han mener NEJM kan ha vært bekymret 
for ryktet sitt hvis de skulle trekke artikkelen, 
fordi det vil åpne for spørsmål om hvorfor 
det ikke ble oppdaget før publisering, og at 
de derfor først utsatte publisering og så har 
publisert en rettelse som Fromm mener ikke 
griper fatt i problemet.

Dette er ikke første gangen Fromm har 
kontaktet et tidsskrift om feil, men neste 
gang vil han ikke gå den veien.

– For oss kaster dette lange skygger over 
tilliten til selv topptidsskriftene. I framtiden 
vil vi skrive en offentlig kommentar heller 
enn å kontakte tidsskriftet. 

Forskerforum har kontaktet den  
korresponderende forfatteren bak  
artikkelen, men ikke fått svar. 

	✒ av julia loge



folkehelseinstituttet

300 ÅRSVERK KAN BLI 
BORTE

 Regjeringen foreslår å redusere Folkehelseinstituttets 
(FHI) budsjett med rundt 300 millioner kroner i 2023. 
Dette kommer i tillegg til et kutt på 100 millioner kro
ner fra revidert budsjett i mai. FHI anslår at 300 årsverk 
kan bli rammet, inkludert fast ansatte. – Forskningen 

som er finansiert av andre kilder, vil være den delen av virksom
heten som rammes minst, sier direktør Camilla Stoltenberg til 
 Forskerforum. Det meste av forskningen ved FHI er finansiert 
utenfra, men fordi institusjonen rammes, vil også forskningen 
rammes, forteller hun.

forskningsrådet

Skrur opp satsene
 ■ Forskningsrådet har ulike satser som man skal bruke når man 

søker om finansiering av vitenskapelig ansatte i forskningsprosjek-
ter. Denne summen skal dekke lønn, sosiale kostnader, indirekte 
kostnader og driftsmidler. For stipendiater inkluderer det også vei-
ledning. Nå øker Forskningsrådet satsen med 65 000 kroner, fra 
1 125 000 til 1 190 000 kroner. Økningen forklares med at ordningen 
som før kunne gi støtte til å betale for åpen publisering, Stim-OA, 
ble avviklet i år.

langtidsplan

SV ønsker  
bredt forlik

 ■ Da langtidsplanen for 
forskning og høyere utdanning 
ble lagt fram i oktober, var det 
uten forpliktende økonomiske 
rammer. Det var ikke slik det var 
tenkt, da ideen om en langtids-
plan opprinnelig ble lansert av 
daværende kunnskapsminis-
ter Kristin Halvorsen i 2012. På 
Forskerforbundets forsknings-
politiske seminar i november sa 
Freddy André Øvstegård (bildet) 
i SV at han håper at Stortinget 
kan følge opp med et forplikten-
de budsjett, på tvers av politiske 
skillelinjer, når planen skal på 
høring i januar. Han fikk  støtte 
fra Abid Raja fra Venstre og 
 Kari-Anne Jønnes fra Høyre. 
 – Vi er klare til å være med på et 
bredt forlik, sa Jønnes.

museum 

– Markedslogikk 
ved museene

 ■ I et innlegg på nettstedet 
Kunstavisen skriver Åsmund 
Thorkildsen, nylig avgått di-
rektør for Drammens muse-
um, om det han mener er nye 
spilleregler i museer, der mar-
kedsavdelinger, pedagoger og 
byråkrater får innflytelse på mu-
seenes kunstneriske profil.  
– Min opplevelse er at museene 
i økende grad opererer etter en 
markedslogikk, der alt handler 
om besøkstall. Men kurato-
rene må få frihet til å utvikle 
sine utstillinger helt uavhen-
gig av hva som trekker folk, sier 
 Thorkildsen til Klassekampen. 
Han mener utstillinger bør ha 
status som åndsverk. 
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Uvisst for Nasjonalgalleriet
 ■ Det er uklart hva som skal skje med Nasjonalgalleriet, som 

stengte dørene i januar 2019. Sparebankstiftelsen DNB har 
tilbudt seg å betale 150 millioner kroner av rehabiliterings-
kostnadene på 390 millioner kroner. Tilbudet står ut året. 
 Nasjonalmuseets leiekontrakt med eieren, Statsbygg, går ut 
i januar. – Jeg er skuffet over departementet. De har hatt god 
mulighet til å lande en løsning som sikrer at Nasjonalgalle-
riet blir tilgjengelig for offentligheten og fylt med kunst, sier 
 stortingsrepresentant Grunde Almeland (V) til Aftenposten.
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statsbudsjettet

VENSTRE VIL FORSKE 
MER PÅ ETTERRETNING

I forslaget til neste års statsbudsjett gir regjeringen 120,5 
millioner kroner til politiets og PSTs arbeid med å avdekke 
blant annet fremmede staters aktivitet i Norge. Men Venstre 
vil satse enda mer på forskning på etterretning og foreslår 
i sitt alternative budsjett å øke bevilgningene til åpen og 

offentlig tilgjengelig sikkerhetspolitisk forskning med 30 millio
ner kroner. – Når vi befinner oss i en sikkerhetspolitisk krise i 
Europa, er det gode grunner til at etjenestens budsjetter øker, 
sier partileder Guri Melby til Forskerforum.
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Postdoktor limte  
seg fast til Skrik

 ■ Aktivister fra organisasjonen 
Stopp oljeletinga forsøkte i novem-
ber å lime seg fast til rammen på 
Munch-maleriet «Skrik» på Nasjo-
nalmuseet, og etterlignet med det 
flere tilsvarende aksjoner på andre 
europeiske kunstmuseer i høst. 
Maleriet ble ikke ødelagt, og saken 
har blitt anmeldt. Blant aktivistene 
var postdoktor i biologi ved NTNU 
Kristiina Visakorpi, som forteller 
at de ville få oppmerksomhet om 
klimasaken. – Det er ikke kunsten 
som er målet vårt, men når vi ak-
sjonerer mot noe som har en så 
emosjonell verdi, starter det en 
diskusjon, sier hun til Khrono.

navn

– Norsk språk duger
 ■ NTNU og Sintef har fått 

 kritikk for at navnet på det nye 
forskningssenteret Ocean Space 
Centre ikke er i tråd med språk-
loven. Et navneutvalg ble derfor 
oppnevnt, og de fikk 525 innspill 
fra organisasjonene og andre i 
nærmiljøet. Nå er senteret om-
døpt til Norsk havteknologisenter. 
– Vi har hatt en god navnefaglig 
prosess, og resultatet er glitrende. 
Her går NTNU, Sintef og Stats-
bygg foran med et godt eksempel. 
De har tatt sitt språkpolitiske an-
svar og viser at norsk språk  duger, 
sier språkdirektør Åse Wetås 
 (bildet) til NTB.

publiseringstoppen

Disse publiserte mest i 2021
 ■ På Forskerforums nettsider kan du lese hvilke forskere som  publiserte 

mest i 2021. Listen toppes nok en gang av den 44 år gamle italieneren 
 Filippo  Berto (bildet) ved NTNU, som er ekspert på utmatting i konstruk-
sjoner. Men ikke alle er like fornøyde med Forskerforums journalistiske 
 prioriteringer: «Vi vil gå så langt som å si at denne type nyhetsoppslag 
bidrar til en forskningskultur store deler av Europa nå arbeider seg bort 
fra», skriver Vidar Røeggen og  Ragnar Lie i Universitets- og høgskole - 
rådet i et innlegg på nettsidene.

Venstres leder Guri Melby mener 
det er et demokratisk problem at 
etterretningstjenestens budsjetter 
skyter i været, mens de åpne 
forskningsmiljøene nedprioriteres.
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Søknadssirkuset
– Jeg har skrevet masse søknader om prosjektstøtte, 
men det har stort sett gått gærent, 
sier Thomas Hylland Eriksen.
tekst: Lina Christensen | illustrasjoner: Øyvind Hovland
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Du vil snakke om fenomenet søk-
nader, dette merkelige sirkuset 
søknader? Ja, men, fint det, sier 
sosialantropolog Thomas Hylland 

Eriksen, og avtaler tid og sted før journalis-
ten rekker å se på klokka.

To år brukte han og et par kollegaer på 
søknaden som forhåpentlig skulle bli til et 
av de ettertraktede sentrene for fremragende 
forskning (SFF). Hvis Forskningsrådet var 
et fotballmesterskap, kom forskergruppen 
til Hylland Eriksen videre til gruppespillet, 
men ble slått ut i finalen.

Med det brast drømmen om å få millioner 
av kroner og flere år til å fordype seg i allmen-
ningen i tidsalderen antropocen, altså hvordan 
vi forholder oss til fellesgoder som strender 
og fjorder i en tid med begrensede ressurser.

– Det var bye bye til et par år med iherdig 
innsats som kunne blitt brukt til forskning, 
formidling og undervisning, sier Hylland 
Eriksen, som nylig skrev i Morgenbladet at 
det er «langt fra utenkelig at totalkostnadene 
ved å produsere avviste søknader og få dem 
vurdert er større enn summene som faktisk 
brukes på forskning».

Filing og pussing
Hylland Eriksen er enig med forsknings- og 
høyere utdanningsminister Ola Borten Moe 
(Sp), som vil ha slutt på at forskere bruker 
for mye tid på søknader som ikke blir noe av. 

– Jeg var faktisk litt fornøyd med det, ende-
lig var jeg enig, sier Hylland Eriksen.

Ifølge en undersøkelse fra Nifu i 2017 
krever søknader til SFF 20 ukesverk, mens 
de minst tidskrevende søknadene i snitt 
krever tre ukesverk. Den typiske forsknings-
søknaden tar rundt fem uker å skrive, altså 
185 timer. Nå har regjeringen bestemt at 
25 prosent av søknadene til banebrytende 
forskning (Fripro) skal innvilges, i år var 
andelen 5,3 prosent. Nye retningslinjer skal 
være på plass i god tid før neste utlysning i 
2023, ifølge Forskningsrådet.

Det går med tid og penger til å skrive søk-
nader, men SFF-søknaden er ekstremversjo-
nen. Hylland Eriksen og kollegaene inviterte 
med hele kollegiet på seminarer for å få inn-
spill og ideer. Administrativt personell pusset 
og filte, forkortet og foreslo. Og så var det alle 
reisene og middagene for å få på plass et lag 
med internasjonale toppforskere i et advisory 
board (en rådgivningsgruppe), altså forskere 
som nå og da kan holde en forelesning eller 
skrive et bokkapittel. Deretter måtte de lande 
på fem arbeidspakker, som skulle ha hver sin 
PI (principal investigator, arbeidspakkeleder). 
Først da begynte ting å falle på plass.

– Det er en jobb å skape indre konsistens 
mellom arbeidspakkene, det var mange run-
der for å få til det. Det er ikke bare masse 
folk som gjør det de ville gjort uansett, sier 
Hylland Eriksen.

– Pengene går, og tiden går
I tillegg trengs logo, diagrammer og gra-
fiske presentasjoner som ser bra ut på en 
PowerPoint. Det er slikt som imponerer 
Forskningsrådet.

– Det ble delvis satt bort til folk som driver 
med sånt. Pengene går, og tiden går.

– Vi hadde eksterne lesere som lo hele 
veien til banken mens de gjorde denne job-
ben, sier Hylland Eriksen, som her mener 
eksterne konsulenter som «forteller deg hva 
slags kroppsspråk du skal ha på intervjuet».

Det er ikke tankearbeidet som tar tid, 
ifølge Hylland Eriksen. Det som tar tid, er 
samarbeidet og profesjonaliseringen, som å 
få de aller siste kommaene inn på riktig sted.

– Hvis du har på en flott dress, og du har 
litt flass på jakkeslaget, så må du børste bort 
flasset. Det er skjemmende med flass, sier 
Hylland Eriksen.

– Jeg ble ikke glad
Bøkene om Harry Potter ble refusert tolv 
ganger, og Animal Farm av George Orwell 
minst fire ganger. Linn Skåber prøvde fem 
ganger før hun kom inn på Teaterhøgskolen, 
og paleontolog Lene Liebe Delsett prøvde 
like mange ganger før hun fikk napp hos 
Forskningsrådet tidligere i år. 

– Nå som jeg fikk pengene, får jeg fortelle 
historien som at det var all meant to be. Men 
det mest sannsynlige var at jeg ikke skulle 

Thomas Hylland Eriksen om øyeblikket der forskningssøknaden sendes: 
– Det er som om noen har utløst en magisk handling, mailen går som en ildebrann 

gjennom nettverket, som et gisp gjennom cyber space. Foto: Erik Norrud
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få de pengene. Jeg hadde vært akkurat det 
samme mennesket, men da hadde jeg ikke 
vært forsker lenger, sier Liebe Delsett, som 
fikk åtte millioner kroner i årets Fripro- 
tildeling.

Hun hadde aldri regnet med at søknaden 
skulle gå gjennom, og hun anså tilslaget som 
absolutt siste mulighet for at hun kunne fort-
sette karrieren som forsker. Da hun leverte et 
døgn før fristen, fordi søknadsportalen har en 
tendens til å krasje på tampen, tenkte hun på 
alt hun burde ha gjort, men ikke hadde rukket.

– Jeg satt og pisket meg selv: Tenk om jeg 
får penger … Nei, jeg får ikke penger … 

Men på PDF-en fra Forskningsrådet fant 
hun prosjektet sitt som skal se på forskjeller 
og likheter mellom utdødde og levende dyr 
i havet.

– Jeg ble helt sjokkert, jeg tenkte at det 
kan ikke stemme. Jeg ble ikke glad, og det er 

ikke koketteri. Du skal tenke bra høyt om deg 
selv hvis du ikke blir overrasket, sier Liebe 
 Delsett, som nå har tre år på seg til å prøve 
og feile, lage store datasett, gå skikkelig i dyb-
den og til å ansette sine egne postdoktorer.

Verken søknadsgeni eller dust
Det er ikke vanskelig for Liebe Delsett å finne 
ut hvor mange søknader hun har skrevet i 
løpet av forskerkarrieren. Hun henter opp 
et skjema, i form av et Excel-ark, der hun har 
ført opp samtlige søknader. Tilslag er markert 
i grønt, avslag i oransje. Inkluderer hun stort 
og smått, kommer hun til 46 søknader på litt 
over fire år. Den største summen er 8 milli-
oner kroner, den minste 8000 kroner. Hun 
kikker raskt på skjemaet og anslår at hun har 
fått gjennomslag for hver tredje søknad.

– Det er helt innafor. Jeg er ikke noe søk-
nadsgeni, men jeg er ikke noen dust heller, 

sier Liebe Delsett, mens Forskerforum får 
gleden av å bevitne seansen der hun marker 
feltet med «Fripro 2022» i grønt.

Nederst på skjemaet har hun en annen 
liste, kalt «muligheter». Her samler hun på 
ulike støtteordninger og stipender, alt hav-
ner på mulighetslisten. Det kan også være 
støtteordninger hun ikke kvalifiserer for nå, 
men som kan bli aktuelle senere i karrieren. 
Liebe Delsett forsker for eksempel spesifikt 
på utdødde dyr, men ikke dinosaurer. Men 
det finnes faktisk penger å hente for dino-
saurforskere.

– Da tenker jeg sånn, det er ingen dinosau-
rer i sikte nå, men jeg skriver det opp på lista.

Behovet for å føre lister skyldes et ønske 
om å ha oversikt over inntektskildene i en 
tilværelse med korte kontrakter. 

– Jeg bestemte meg for at jeg ville ha lønn 
hele tiden. Det er egentlig logisk, men det 

– Nå når jeg har lykkes så har jeg et kjempeansvar for å gjøre det 
best mulig for dem rundt meg. Det må være minst mulig egotripp, 

sier Lene Liebe Delsett. Foto: Erik Norrud

– Nå som jeg fikk pengene, får jeg fortelle historien 
som at det var all meant to be. Men det mest 
sannsynlige var at jeg ikke skulle få de pengene.
lene liebe delsett
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– Det handler om å bruke helger 
og kvelder for å få til en så sterk 
søknad som mulig før fristen 
kommer, sier Trude Storelvmo. 
Foto: Erik Norrud
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er ikke uvanlig å få som råd å gå uten lønn 
en periode.

Men hun synes også det er viktig å være 
åpen om at avslagene har vært flere enn til-
slagene. Det er tross alt det som er normalt.

 – Det er bra å bidra til å vise at man ikke er 
så skrekkelig vellykket hele tiden, sier Liebe 
Delsett.

Krøll i budsjettet 
For noen år siden satt en febrilsk Trude 
 Storelvmo i USA, klokka to om natten lokal 
tid, og stresset for å rekke en frist i Norge. 
Men det var krøll i budsjettet, og hun fikk 
feilmelding i portalen. Tre minutter før fris-
ten løste floken seg, søknaden ble sendt, og 
hun kunne gå lettet til sengs.

– Jeg har høye ambisjoner, jeg vil få til bra 
forskning, sier hun om hvorfor hun legger så 
mye flid i søknader. Hun forsker på hvordan 
skyer responderer på varmere klima.

I årets SFF-tildeling kom Storelvmo og 
noen kollegaer hakket lenger enn Hylland 

Eriksens gruppe. Hvis Forskningsrådet ikke 
måtte kutte fra elleve til ni sentre på grunn 
av budsjettknipen, hadde de vært en av de 
heldige. Å endre på spillereglene underveis 
betrakter hun som manglende respekt for 
forskerens bruk av tid. Men nå er dette til-
bakelagt, og hun er allerede i gang med en 
stor EU-søknad, med ti–tolv partnere, med 
frist i april.

– Jeg ser for meg at mye av vinteren vil gå 
til det, sier Storelvmo, som forteller at det 
tar tid å koordinere hvem som skal gjøre hva, 
med deltagere fra flere land.

– Vi har sikkert brukt flere titalls timer 
allerede, før prosessen er ordentlig i gang.

Borten Moe vil øke tilslagsraten, men Stor-
elvmos råd til statsråden er heller å øke ambi-
sjonene. Norge har mye penger, tjent på olje, 
og der ligger det en forpliktelse, mener hun.

– Vi må investere mer i forskning, ikke 
sakke akterut sammenlignet med andre land. 

– Jeg hører forskere fra andre land si at de 
ikke skjønner hvorfor vi har så ekstremt lav 

tilslagsrate, når det er så mye penger som 
strømmer inn, sier Storelvmo og påpeker: 
Hvis tilslagsraten på en utlysning er på ti 
prosent, må en gjennomsnittlig forsker søke 
ti ganger for å lykkes.

Nye forskningsmiljøer
En forskningssøknad kan by på uante mulig-
heter, skal vi tro Malcolm Langford, som for 
øyeblikket befinner seg på forskningsopp-
hold i Australia. Formiddag i Norge er kveld 
i Australia, men Langford kan så vidt skimte 
lysene fra Bondi Beach i kveldsmørket når 
Forskerforum snakker med ham på telefon.

Jussprofessoren ved Universitetet i Oslo 
har rykte på seg for å ha tusen baller i luf-
ten samtidig, og for å være en som alltid får 
gjennomslag for forskningssøknadene sine.

– Jeg har skrevet og deltatt i 33 søknader 
til sammen, både store og mellomstore, sier 
han, og anslår at en så stor andel som 75 pro-
sent av dem har blitt innvilget.

For Langford er søknadsskriving givende. 

– Hvis det bare handler om prestasjon, og om å poste på Facebook at man har fått et prosjekt, 
så har vi et problem, sier Malcolm Langford (t.v.). Her fra et møte med daværende 

digitaliseringsminister Nicolai Astrup. Foto: Ola Gamst Sæther, Uniforum, UiO

– Vi hadde eksterne lesere som
 lo hele veien til banken mens 
de gjorde denne jobben. 
thomas hylland eriksen
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Det er kreativt, og han får sjanse til å gjøre 
noe nytt. Et tema han har gått og tenkt 
på lenge, kan han fordype seg i. Og ut av 
forskningssøknaden kommer nye kollegaer, 
nye forskningsmiljøer og ny forskning.

– Man får mulighet til å jobbe med mange 
andre som også har veldig gode ideer og 
talenter, sier Langford.

Seks regler for å lykkes
– Å skrive en søknad er ingen vitenskap, men 
det er en del ting som hjelper, sier Langford.

Han har seks huskeregler for å lykkes med 
søknaden (se liste til høyre).

Ikke skriv til deg og egne fagfeller, men til 
en som ikke kan fagområdet fra før, råder han.

– De fleste som leser søknadene, kjenner 
ikke til området så godt. Man må tenke på 
publikum som når man skriver en bok aller 
artikkel.

Utforskende fagområder som jus eller 
humaniora er ikke så vant til å beskrive 
metoden på forhånd, ifølge Langford. Det 
kan likevel lønne seg å vise hvordan man 
har tenkt å gå fram, og å forankre det i 
forskningslitteraturen.

– For mange er dette selvsagt, men en del er 
ikke tydelige nok på hva bidraget egentlig er.

Når Langford har en forskningsidé, sen-
der han gjerne e-poster til fagfolk han ikke 
nødvendigvis kjenner, og spør om de er inter-
essert i å være med.

– Vanligvis sier folk ja, og så plutselig har 
du nye kollegaer, sier Langford.

Tilslag betyr champagne, jubelrop og gra-
tulasjoner, men også «herregud, hva har jeg 
gjort». Men nå har selv Langford sett seg 
nødt til å si stopp. Han mener han har levert 
for mange søknader og har tatt en pause. 

– Det er ikke for å skryte, men det krever 
tid å lede og delta i mange prosjekter, sier 
Langford, som anslår at han for øyeblikket er 
med i sju–åtte prosjekter, som prosjektleder, 
koordinator eller arbeidspakkeleder.

Høy sigarføring
Thomas Hylland Eriksen har også gjort seg 
noen tanker om hvordan en god søknad bør 
se ut: Fravær av utenomsnakk, humor, blom-
strende vendinger og poesi. I motsetning til 

en vitenskapelig artikkel, der poenget kom-
mer til slutt, ligner søknaden mer på en avis-
artikkel med poenget i begynnelsen. Overselg 
din egen excellence, er hans budskap.

– Du må ha høy sigarføring og god selv-
tillit. Du må skinne gjennom uten å virke 
for påtrengende. Du skal ikke fremstå som 
en skrythals, men ikke være en beskjeden, 
grå mus. Du må være litt mer sikker enn du 
faktisk er, på dine problemstillinger og hva 
du finner.

– I sosialantroplogi jobber vi egentlig ikke 
med hypoteser, men det kan vi ikke si høyt, 
for da får vi aldri penger, sier Hylland Eriksen.

For Lene Liebe Delsett handler det om å 
finne balansen mellom hva hun selv har skik-
kelig lyst til å gjøre, og hva som passer inn i 
kriteriene. Fra før hadde hun erfaring med å 
skrive vitenskapelige artikler og lettbeint for-
midling. Men søknader er et eget håndverk. 

– Det morsomme med disse pengene er 
at det er et prosjekt rett fra hjertet, sier Liebe 
Delsett. 

I doktorgraden studerte hun utdødde fis-
keøgler i havet. Men hun er også opptatt av 
dagens natur.

– Jeg hadde lyst til å utvide til nålevende 
dyr i miksen. Fiskeøglene var der hele tiden, 
men jeg fikk liksom ikke puttet nok hvaler 
inn i doktorgraden, sier Liebe Delsett.

Tredemølleparadokset 
Problemet er at det bare er plass til tre på 
pallen, ifølge Thomas Hylland Eriksen. I 
løpet av samtalen kommer han inn på flere 
metaforer, for eksempel den om tredemølla. 
For å vinne konkurransen må du gjøre det 
samme som alle de andre. Du kan ikke tvi-
holde på treskiene når de andre begynner 
med glassfiberski. Når alle andre bruker 
forskningskonsulenter, blir du også pent 
nødt til å bruke penger på det. 

– Men det hjelper ikke, for det er bare så 
mye penger, sier han og demonstrerer en 
halvmeter med hendene.

– Hvis man har fast jobb, og sjansene er så 
små, hvorfor gidder man? 

– Det er oppfølgingsspørsmålet, svarer 
Hylland Eriksen. 

Han tror det for mange handler om å 
bygge noe større, han har selv opplevd hvor 
morsomt det kan være å lede prosjekter.

– Det kan også være forfengelighet, vi skal 
ikke se bort ifra det. Det er ikke kapital, for 
vi i forskningsverdenen tjener ikke spesielt 
godt. Vi nyter ikke så høy respekt heller, i 
hvert fall ikke hos politikerne.

– Men den viktigste faktoren er altruistisk. 
Det er jo først og fremst yngre forskere uten 
faste stillinger som får glede av prosjekter 
som blir finansiert, sier han. 

Og hvordan ser Hylland Eriksen på sin 
egen evne til å hente inn midler?

– Jeg har skrevet masse søknader, men det 
har stort sett gått gærent. ●

Regjeringen vil at 25  prosent av Fripro- søknadene skal innvilges. Hva er riktig løsning? 

PÅL R. NJØLSTAD
Instituttleder, Senter for 
 diabetes forskning,  UiB
– 20 prosent er ok. Bevilgnin-
gene kan reduseres slik at flere 
får. En større del utlyste midler 

bør forbeholdes fri og åpen forskning og 
krav om excellence, men med vekt på  
søkers CV og forskningsplan.

GAUTE EINEVOLL
Professor i fysikk, NMBU
– En to-trinns prosess hvor  
kun noen av søkerne inviteres 
til å skrive en full søknad i trinn 

to, kan være en god idé. Men den første 
utsilingen av søkere må da også gjøres  
av eksterne evaluatorer.

MARIANNE FYHN
Professor i biologi, UiO
– En måte å få ned antall 
 søknader som blir sendt på, 
er å ha en løpende frist, slik 

at vi får bedre kvalitet på søknaden, og at 
søknaden sendes når den er ferdig, og ikke 
på grunn av en årlig frist. Og så må det være 
 kontinuitet i tilbakemeldingene.

Malcolm Langfords tips  
til søknadsskriving

	q Vær bevisst på hvem du skriver til.

	q Selg det inn som noe viktig.

	q Ha en tydelig metode og et bevisst 
forhold til teori.

	q Involver de rette folkene.

	q Få inn kritiske kommentarer.

	q Husk at søknader  
er en egen sjanger.
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Desember er en tid med mye hygge, men dessverre også en av de verste 
brannmånedene. Røykvarslerens dag er en glimrende anledning til å bytte batteri 
i røykvarsleren. Start med den gode vanen i år! 

Et annet smart grep er å sjekke at du har innboforsikringen i orden, eller om noen 
av forsikringssummene bør justeres. Vi ønsker deg en god førjulstid!

Fo
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: 1
23
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m

Røykvarslerens dag  
1. desember

Les mer: 

Kontakt oss for 
en uforpliktende 

gjennomgang av ditt 
forsikringsbehov

	 forskerforsikring.no



finland

SPRÅKBARRIERER FOR  
UTENLANDSKE FORSKERE

40 prosent av doktorgradskandidatene har 
andre statsborgerskap enn finsk, men 
bare 10 prosent av professorene er ikke 
finske, viser en undersøkelse omtalt av 
YLE. De sammenligner med Norge, der 

en tredel av professorene er fra utlandet. Ved profesjonshøysko
lene er det bare to prosent utenlandske ansatte. Utrederne mener 
det skjer en diskriminering, ikke minst gjennom språket. Ansatte 
som ikke kan finsk, holdes også utenfor sosialt.

Canada

Kritikk av 
urfolkskvotering

 ■ Mange universiteter i Canada 
opprettet stillinger for akade-
mikere med urfolksbakgrunn. 
Men etter at en professor ble 
avslørt for å ha løyet på seg en 
falsk tilhørighet, har ordningen 
blitt undersøkt. Nå får universi-
tetene kritikk for å basere seg på 
selvrapportering og ikke ha un-
dersøkt selv, skriver CBC, som 
avslørte professoren. University 
of Saskatchewan, der den av-
slørte professoren jobbet, skal 
nå kreve dokumentasjon når de 
kvoterer. Professor Kim TallBear 
ved University of Alberta mener 
at opp mot en av fire som har 
oppgitt urfolksbakgrunn i anset-
telser, egentlig ikke har det.

usa

Kritikk mot gaver fra Saudi-Arabia
 ■ I 2019 ga Saudi-Arabia 270 millioner dollar, eller 2,8 milli-

arder kroner, til 144 universiteter i USA. Blant annet har topp-
universitetet MIT fått rundt 177 millioner kroner i gaver fra 
Saudi-Arabia etter at journalisten Jamal Khashoggi ble drept i 
Istanbul i 2018, skriver The Middle East Eye, som var en av ar-
beidsgiverne til Khashoggi. To av de 20 universitetene som 
har mottatt penger fra Saudi-Arabia, har svart avisen og sier at 
 gavene er skolepenger for saudiarabiske studenter. 
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storbritannia

100 universiteter 
selger oljeaksjer

 ■ 65 prosent av universitetene 
i Storbritannia har lovet å trekke 
investeringene sine ut av olje-
selskaper, skriver The Guardian. 
Til sammen skal de dermed flytte 
investeringer for 17,6  milliarder 
pund, tilsvarende 208 milli-
arder kroner. Universitetene i 
 Edinburgh, Oxford og  Cambridge 
sitter på de største summene og 
er godt på vei til å endre inves-
teringene, mens Coventry Uni-
versity er sistemann ut så langt. 
Britiske studenter har drevet 
 fossilfri-kampanjen siden 2013. 
53 universiteter gjenstår.

russland

Obligatorisk 
ideologikurs

 ■ Fra neste år må studen-
ter ved russiske universi-
teter delta på obligatoriske 
ideologikurs, skriver den 
uavhengige russiske ny-
hetstjenesten Meduza. Der 
skal de lære om landets 
historie, kultur, utenrikspo-
litikk og framtid. Studenter 
i historie og statsvitenskap 
må ta kurset gjennom hele 
studietiden, andre sam-
funnsfag og historie i noen 
år, mens øvrige studenter 
må ta ett år med ideologis-
ke studier. 
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tyskland

OLAF SCHOLZ ADVARER  
KLIMAAKTIVISTER

 Først kastet aktivister potetstappe på et Claude 
 Monetmaleri i Potsdam, og så limte aktivister seg 
fast til et dinosaurskjelett på Berlins naturhistoriske 
museum. De får kritikk fra den tyske forbundskans
leren Olaf Scholz. – Jeg er glad vi ikke har kommet til 

et punkt der uerstattelige kunstverk har fått permanente skader, 
sier Scholz. – Det er andre måter å gi uttrykk for meninger på, 
og kanskje kan man bruke litt kreativitet, fortsetter han.  
I  Nederland er aktivistene som limte seg til Johannes Vermeer 
maleriet Pike med perleøredobb dømt til to måneders fengsel.
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storbritannia

Streik for økt lønn
 ■ University and College 

Union (UCU) tar ut 70 000 
medlemmer ved samtlige uni-
versiteter i Storbritannia i full 
streik tre dager i slutten av 
 november. Dette ble varslet før 
Forskerforum gikk i trykken. 
Fagforeningen ber om økt lønn 
på grunn av økte levekostnader 
og stigende inflasjon. Ifølge 
UCU har universitetslønne-
ne sunket 25 prosent over tolv 
år, og de siste årene er også 
pensjonene kuttet. Åtte av ti 
medlemmer sa ja til streiken i 
en uravstemning. UCU deltar 
i en «nok er nok»-kampanje 
med flere andre fagforeninger. 
UCU har rundt 120 000 med-
lemmer.

danmark

Museer må si  
opp ansatte

 ■ Danmark har den høyeste 
prisstigningen på 40 år: 10,1 
prosent. Flere museer kommer 
til å stenge i vinter for å spare 
strøm, men ikke alle museer 
kan skru av oppvarmingen, for 
de har gjenstander som krever 
stabile temperaturer. Museum 
Sønderjylland må si opp elleve 
faste ansatte og skjærer ned på 
sesongarbeidere fordi energi-
kostnadene har steget fra 2,5 
til 6,5 millioner danske kroner. 
Samtidig venter de én million 
mindre i inntekter fra butikken 
og kafeer. Også Odense Muse-
um må si opp ansatte.  

new Zealand

Jukseskandale avslørt av varsler
 ■ En person som kaller seg «The Kenyan» hevder å ha skrevet hundrevis av oppgaver 

for studenter i New Zealand mens han jobbet for det kinesiske selskapet «Assignment 
Joy», skriver NZ Herald. Han mener det er studenter som har fått hele grader uten å 
skrive en eneste oppgave selv. I Australia er slike nettsteder blokkert, og det er et mulig 
tiltak også i nabolandet. Andre tiltak kan være dataprogrammer som oppdager plagiat, 
advarsler når studenter besøker juksesider fra universitetets internett, og vurderings-
former som oppdager inkonsekvens. 

To tyske klimaaktivister limte seg fast til skjelettet av 
en dinosaur i Berlins naturhistoriske museum med 
banneret «Hva, hvis myndighetene ikke kan håndtere 
det?». Foto: AP / NTB
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Som barn elsket Mona Ringvej1 å lese. Hun hadde blant annet en 
gammel bok fra femtitallet med tegnede illustrasjoner om his-
toriske temaer og viktige oppdagelser. Og de som for henne var 
hovedpersonene i boka: Platon, Sokrates og Aristoteles. Kanskje 
var kimen allerede der sådd for at hun selv skulle bli forfatter av 
historiske bøker rettet mot allmennheten. Eller for at hun skulle ta 
en akademisk utdanning.

– Jeg hadde et romantisk syn på de gamle greske filosofene og 
Hellas, og en oppfatning av at all verdens klokskap var samlet på 
universitetet.

– Endret kunnskapssynet seg etter at du selv kom på universitetet?
– Ja. Jeg skjønte at kunnskapsproduksjon ikke var nøytralt. Doktor-
graden min var om demokratiet i Aten i antikken. Kildene fra den 
tida er få og mangelfulle, og kan tolkes i mange retninger. Da går vår 
ettertids fantasi inn og fyller inn tomrommene. Enten bevisst eller 
ubevisst – og i det ubevisste opererer gjerne forskernes normative 
og ideologiske ståsteder fritt. Det var jo en britisk og tysk overklasse 
som i moderne tid først begynte å forske på demokratiet i Aten – og i 
deres øyne var demokrati en umulighet, ergo tolket de det historiske 
fenomenet de undersøkte, som en umulighet. Kildenes tomrom 
ble fylt med vantro og krydret med nedlatenhet og a priori-anta-
kelser om at demokrati i denne klassiske formen må ha vært en 
umulighet, dermed må demos – altså folket – ha blitt manipulert 
til å tro at de hadde makt. I stedet for å undersøke hvordan dette 
systemet eventuelt kunne ha fungert demokratisk, avfeide de sitt 
eget studieobjekt som et historisk narrespill. Dette var selvsagt ikke 
noe jeg oppdaget selv – det finnes en lang tradisjon for å analysere 
denne forskningstradisjonen på denne måten, bare så det er sagt.

– I dine bøker for allmennheten går du selv inn i tomrommene rundt 
flere av menneskene som sagaene bare nevner i bisetninger?

– Ja, en viktig del av prosjektet med disse bøkene er å undersøke 
samspillet mellom kildenes tomrom og historieskrivingens tomrom. 
Er de alltid de samme? Kvinnene, for eksempel, er de så fraværende i 

kildene som historietradisjonen skal ha det til? Med Landet mot nord 2 
hadde jeg bestemt meg for å skrive ut fra et perspektiv hvor jeg tvang 
meg selv til å lete opp flere av de mer beskjedne aktørene i historien, 
og om de ikke var veldig mye til stede i kildene, kunne jeg i alle fall 
plassere dem i en historisk kontekst og se hva som skjedde da. Ulike 
typer individer skulle suksessivt belyse ulike sider av norsk historie. 
Opprinnelig var det et formgrep, men det viste seg raskt å også være 
en metode. Jeg måtte stille spørsmål som ingen hadde gjort før, med 
god grunn, for så vidt – men disse spørsmålene ga noen nye svar.

– Hvordan da?
– Etter å ha startet boken med to kapitler om det jeg ikke skulle skrive 
om – konger og kriger – måtte kapittel tre være om en kvinne, koste 
hva det koste ville. Da valgte jeg Kristin Sigurdsdatter. Hun sto det 
noen ord om i kildene, som datter av en konge, Sigurd Jorsalfare, 
og mor til en konge, Magnus Erlingsson. Jeg visste at hun til slutt 
stakk av fra alle maktkampene i denne tidas kongekretser og dro til 
Konstantinopel. Dette er noe jeg kan bygge på, tenkte jeg. Her kan 
jeg bygge kontekst nok til å lage en fortelling rundt hennes livsløp. 
Men så oppdaget jeg at det var jo mer å hente, fordi jeg måtte stille 
merkelige spørsmål for å bygge denne konteksten.

– Hva slags spørsmål?
– Hvem gifter henne bort? Hvor hadde hun vært, hvem har vært 
hennes verge fra hun var tolv til hun ble gift? Og ved å stille disse 
spørsmålene kom jeg også inn på temaer som kongsarv og allian-
sepolitikk – til og med statsbygging. Og jeg fant en bortgjemt aktør: 
Ingerid Ragnvaldsdatter, som jeg måtte skrive en ny bok om3. Hun 
var sentral i alt dette.

– Fant du svaret på hva som skjedde i noen av tomrommene?
– Man finner alltid noe. Nye spørsmål kan være funn i seg selv. Det er 
som å rive opp en rot: Hvis man får tak i den, følger det enda flere 
spørsmål med. I dette tilfellet om maktrelasjonen mellom danske 
og norske konger, deres ektemaker og den rollen jordeiendommen 
hadde som en basis for politisk makt. De aristokratiske kvinnene 
arvet og fikk medgift og eiendommer. Og hvis det å eie jord ga 
politisk makt, må man jo spørre seg om de kanskje hadde politisk 
makt også, disse kvinnene?

– Men som er skjult i kildene?
– Ikke alltid. Kildene er enormt rike, om man leser med nye spørsmål 
i bakhodet. For eksempel på jakt på spor etter Ingerid Ragnvalds-
2datter, og åpenbare tilfeller der hun er skjult: «Inge og hans menn 
dro mannsterke over fjellet», sier Snorre ett sted, sånn omtrent. Men 

Bak kongerekka
Mona Ringvej har skrevet en hel bok om en dame som Snorre liker å tie om.

Historiker mona ringvej  
i samtale med Bår Stenvik | Foto: Erik Norrud

– Kvinnene skjules i  
mannlige pronomen  

der det er mulig.

1 Født 1970, norsk historiker. Har forsket på utviklingen av demokrati i 
antikken og på 1700–1800-tallet. Hovedfag og doktorgrad fra Universitetet 
i Oslo. Har også jobbet som forlagsredaktør og frilansskribent. Forfatter 
av en rekke historiske bøker for allmennmarkedet, sist Landet mot nord: 
1000 år. 22 personer. Én historie (2020) og Dronning Ingerids land (2022).

2 Ringvejs bok om norgeshistorie fortalt gjennom minibiografier om indivi-
der var også en av tre bøker som ble forært fra Regjeringen til nåværende 
prinsesse Ingrid Aleksandra på hennes 18-årsdag, og av NTB omtalt som 
«bøker med vekt på norsk historie generelt og kvinnehistorie spesielt». (De 
to andre var Eufemia – Oslos middelalderdronning av Bjørn Bandlien og 
Norsk kvinnehistorie på 200 sider av Hege Duckert.)

3 Dronning Ingerids land som kom ut i høst.
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 ▪ Mona Ringvej jobber på hjemmekontor, 
men aldri i sofaen. Hun må sitte ordentlig 
ved en pult for å føle at hun «er på jobb».



så står det i neste scene at Ingerid, denne barnekongens mor, tok 
ordet når mennene rådslo seg imellom. Så da var altså også hun å 
finne i den «mannsterke» delegasjonen. Kvinnene skjules i mann-
lige pronomen der det er mulig. Bare sjelden bryter de ut av dette 
språket i kildene, men de gjør det. Vår oppgave er å følge med når 
det skjer, og spørre oss: Hva gjør hun der, helt på tvers av tekstens 
påstander ellers om kvinnenes fravær i politikken?

– Du tar deg også tid til å fundere over trellene som ble satt til å 
kastrere og blinde Magnus Sigurdsson – hva kan de egentlig ha 
tenkt om den jobben?

– Jeg blir stadig forbløffet av hvor mange spor i kildene selv som 
problematiserer oppfatningen om at vold var så greit den gangen. 
Det må være en grunn til at denne, og noen få andre torturscener, 
er viet så stor plass i sagaene. Disse hendelsene, som fortelles igjen 
og igjen, må ha gjort et voldsomt inntrykk også den gangen. Så de 
kan ikke ha torturert hverandre daglig, i alle fall. Og i den berømte 
scenen der Sigurd Slembe tortureres, skildres det også hvordan 
stormennene prøver å få ham drept straks, i et slags barmhjertig-
hetsdrap før alt hatet manifesterer seg i mishandling og tortur. Men 
de mislykkes, og da vender de ryggen til. De vil ikke se på. Slike 
elementer kan tolkes på mange måter. Men det er åpenbart at noe 
dirrer i behovet for å fortelle om det. Noe er i spill, tekstene går ikke 
opp, og slike ambivalente uttrykk i kildene vil jeg vise fram.

– Jeg klarer aldri helt å bestemme meg for om jeg skal tro at disse fol-
kene var helt uforståelig forskjellige fra oss, eller egentlig ganske like?

– Ja, denne usikkerheten er noe av tiltrekkingen ved disse kildene. 
Snorre framstiller sagaenes krigere som kjappe i replikken, aldri 
berørt av noe som likner vår egen tids følelsesregister. Men så har 
du sagaen Morkinskinna,4 med en litt annen forfatterpersonlighet 
og et blikk for helt andre ting enn Snorre, som kjærlighetssorg og 
psykologisk førstehjelp fra en konge til hans skald. Morkinskinna 
forteller at kong Øystein, broren til Sigurd Jorsalfare, hadde en skald, 
Ivar, som var helt slått ut av kjærlighetssorg. Kongen sier: Jeg kan gi 
deg masse medgift, så vil hun gifte seg med deg. Skalden sier: Nei, hun 
har giftet seg med broren min. Kongen: Jeg kan gi deg andre damer. Ivar: 
Nei, alle damer får meg bare til å tenk på henne. Kongen: Skal jeg gi deg 
noen gårder? Vil du dra på kjøpmannsferd? Men nei, ingenting hjelper. 
Historien avviker fra alt vi er vant til å høre om disse menneskene – 
og så slutter den enda mer spektakulært da kongen tilbyr skalden å 
lytte til ham hver eneste kveld. Da skal vi gjøre det slik, sier Øystein, 
at hver kveld skal vi snakke om henne, helt til skalden blir sitt gode 
gamle jeg igjen. Kongen er som en psykolog …

– Ja, jeg fikk nesten følelse av å lese en moderne psykologspalte i 
Aftenposten!

– Nettopp, og alt som skaper en sånn ambivalens, vil jeg kaste inn i for-
tellingen. For å skape en kritisk leser som gjør seg opp egne meninger.

– Er det historieformidlingens rolle?
– Én viktig rolle, i alle fall. Først og fremst må man jo bare formidle, 
vidt og bredt, slik at man har noe å forholde seg kritisk til. Vise 
fortidas rikdom og kompleksitet, og unngå at den koker ned til 
enkle slagord. Historien er mer en undersøkelse enn et argument. 
I offentligheten blir den likevel ofte brukt som argument – uten at 
det egentlig ligger en virkelig interesse for historien bak. Nærings-

livsledere bringer gjerne kommunismen på banen hver gang det er 
snakk om statlig eller nasjonal innblanding i næringslivet – men 
jeg tror ikke de egentlig interesserer seg særlig for de historiske 
sammenhengene de bringer inn i argumentene.

– Så da må de kritiske perspektivene dryppes ut i offentligheten 
gjennom formidling?

– Ja, historie bør formildes voluminøst og i all sin kompleksitet, for 
historien blir uansett brukt som argument. Bred og kritisk formid-
ling vil gjøre historien mindre sårbar for forenklinger, og for enda 
verre ideologisk bruk av historien – som den statsstyrte versjonen av 
fortida som er blitt utviklet i nabolandet vårt, Russland, for eksempel. 
Det viser en sterk bevissthet om historiens makt. Den kan brukes 
politisk. Da tenker jeg at det ansvaret bør historiefaget ta, å formidle 
bredt for å unngå å gjøre historien til politisk redskap. Ikke la histo-
riekunnskapen leve i et lukket kretsløp, men flyte ut i allmennheten. 

– Var det dét som gjorde at du søkte deg ut av akademia og endte 
opp som forfatter?

– Vel, det var flere ting. Jeg hadde jobbet lenge som midlertidig 
vitenskapelig ansatt, noe som innebærer mye usikkerhet. Og så 
hadde jeg følelsen av at jeg hadde mistet litt kontakten med omver-
denen også, i all den intense jobbingen som et forskningsprosjekt 
innebærer i en sluttfase. Jeg tenkte at jeg måtte ut av akademia for å 
få et overblikk. Så da tok jeg jobb som redaktør i Pax forlag – det var 
greit å jobbe med noe litt tryggere en stund, som å redigere andres 
tekster. Men jeg hadde ingenting imot å komme tilbake, og hadde 

4 Islandsk kongesaga som omhandler de norske kongene i tidsrommet fra 
1035 fram til 1157. Den ble ikke oversatt til norsk før på 2000-tallet, og har 
derfor vært langt mindre kjent for allmuen enn Snorre.

– De kan ikke ha torturert 
hverandre daglig, i alle fall.
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jeg fått en jobb i akademia den gangen, hadde jeg sikkert blitt der.
– Var det en utfordrende overgang fra akademisk skriving til 
allmenn litteratur?

– Tja. En gang mens jeg arbeidet med doktorgraden, hørte jeg min 
gamle helt Josiah Ober5 presisere at historie tross alt er et tilgjengelig 
tema, «det er ikke astrofysikk». Det sa han som svar på en rosende 
kommentar om at han skrev så godt, klart og tydelig. Man må ikke 
ha en grad for å forstå historie. Og med historie er det jo også slik, 
rent metodisk, at forklaringen kan ligge i selve fortellingens struktur. 
Det er jeg tidvis ganske opptatt av.

– Nå for tida henter vel de fleste sine forestillinger om vikingtida og 
middelalderen fra TV-serier, hva tenker du om det?

– Disse seriene er på mange måter vår tids sagaer, men jeg har 
sett altfor få av dem. I sommer skulle jeg bare ta en rask kikk på 
«Vikings», for å se hva all viraken omkring disse seriene dreide 
seg om. Serien åpner jo med close-up på de sinnssykt blå øynene 
til Ragnar Lodbrok, og jeg tenkte «her har de virkelig kjørt på med 
klisjeene». Men før det hadde gått ett og et halvt minutt, var jeg helt 
forgapt, og nå har jeg sett hele serien.

– Hva er bra med den?
– Det som imponerer meg, er den utrolige nysgjerrigheten til serie-

skaperne. Ja, de fråtser i vold, men samtidig lar de båtbyggeren Floke 
være en av de bærende – og fantastisk gode – karakterene. Da får de 
inn en fascinasjon for båtbyggerkunsten, det kreative i spill med det 
destruktive – og andre sider ved livet den gangen. Skjoldmøyenes 
store rolle er også fascinerende. 

– Ja, sagaene skjulte kvinnene, mens disse seriene viser dem veldig 
fram på måter som noen mener er urealistiske?

– Det er omstridt om kvinnene kriget, så vidt jeg har forstått. Soldat-
graven i Birka som viste seg å være en kvinnes, blir for eksempel ikke 
akseptert unisont som et bevis for kvinnelige krigere, og jeg er helt 
sikker på at serieskaperne har tatt seg store friheter med å skrive inn 
disse kvinnene på slagmarken. Men jeg har en venninne som er arke-
olog, og hun har forsikret meg om at de kvinnelige krigerne faktisk 
fantes. Jeg er jo ikke vikingtidshistoriker, så jeg kan ikke bedømme 
hvor mange friheter de tar seg. Men når jeg ble bergtatt av den serien, 
er det fordi skuespillerne er så gode, serien er utforskende og gjør det 
som jeg liker å forsøke på selv. De skaper en nysgjerrighet.

– Hvordan da?
– Når man tenker seg fortidas mennesker, blir de lett forutsigbare 
sjablonger, men karakterene i denne serien er ikke forutsigbare. 
Dermed påstår ikke serien at disse fortidas mennesker var slik de 
framstilles her. I stedet vekker denne uforutsigbarheten seerens 
bevissthet om at fortidas mennesker må ha vært så mye vi i ettertid 
ikke kan dedusere oss fram til. Virkelige mennesker er mangfoldige 
og merkelige, og slik var det i fortida også. ●

5 Amerikansk historiker, blant annet forfatter av det innflytelsesrike verket 
Mass and Elite in Democratic Athens.

 ▪ – Jeg prøver å unngå en læremesteraktig tekst, 
sier Ringvej om språket sitt. – Det er forskjell på 
en autorativ stemme og en læremesterstemme.
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FELTRAPPORT Hvordan arbeider forskere, og hva finner de ut? 
Feltrapport er Forskerforums faste reportasje fra forskningsmiljøer.

Ein lunde har gått i det finmaska garnet. Seniorforskar Tycho Anker-Nilssen 
lirkar han varsamt ut av nettet for å studere fuglen nærare. Foto: Per Anders Todal

Fugleperspektivet
Fuglane på himmelen kan fortelje oss mykje om livet i havet.

av Per Anders Todal
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«Norske sjøfugler er i fritt fall», står det på 
lerretet bak Tycho Anker-Nilssen. Det er 
SEAPOP-seminar på Holmen fjordhotell i 
Asker, og nestoren i norsk sjøfuglforsking 
gjer opp status: krympande bestandar, stadig 
fleire artar på raudlista. Dei 80 deltakarane 
på seminaret samtalar mot det dystre baktep-
pet av vitskapleg kunnskap om sjøfuglane. 

Men dette er ein feltrapport og handlar om 
kor kunnskapen kjem frå. Så vi reiser attende 
i tid til ein gråvêrsdag i havet rett før sankt-
hans. Anker-Nilssen står furete og vêrbiten 
på Hernyken, ei av dei ytste øyane i Røst-ar-
kipelet utanfor Lofoten. I sør ser vi Skomvær 
fyr, mot vest er neste landkjenning Grønland. 
Vi er på årestaden for norsk sjøfuglforsking, 
og midt i dramaet til dei norske sjøfuglane.

– Det ser ikkje lyst ut for hekkinga. Eg ville 
nok ikkje sett pengane mine i lundeaksjar i 
år heller, seier Anker-Nilssen.

Inne i lundeholene på øyane er egga nyleg 
klekte. Men heller ikkje i år kjem ungane til 
å leve opp. Foreldra klarer ikkje å skaffe nok 
mat, fortel Anker-Nilssen. Han er popula-
sjonsøkolog og seniorforskar ved Norsk 
institutt for naturforsking (NINA), og har sett 
mange år med mislukka hekkingar på Røst.

– Den siste gode sesongen for lunden her 
var 2006. Det hekka kring 1,4 millionar lun-
depar her i 1979, no er det 226 000 par att. 

Kollaps
Somme artar har det gått enda verre med. 
På fuglefjellet Vedøya, der det i 1980 hekka  
25 000 krykkjepar, er talet no null. Også 
lomvibestanden har gått dramatisk attende. 
Og det er takk vere mange år med forsking 
at vi veit kor ille det står til, understrekar 
Anker-Nilssen.

I tillegg til å leie feltarbeidet på Røst er han 
koordinator for det nasjonale programmet 
SEAPOP, ei forkorting for seabird populations. 
Denne sommaren følgjer kring 65 forskarar 
og studentar pluss frivillige entusiastar, til 
saman kring hundre personar, hekkinga til 
sjøfuglane. Dei sankar data på 18 lokalitetar, 
frå ytre Oslofjord til Svalbard og Jan Mayen. 
Men det heile starta ved Røst.

Pionerar
Sjøfuglforskinga her tok til sist i 1950-åra, da 
den sveitsiske zoologen Beat Tschanz byrja 
å studere lomvi på fuglefjellet Vedøya. Dette 
vart starten på den første av dei løpande data-
seriane for sjøfuglbestandar her ute. I 1964 
fekk viltforskaren Svein Myrberget sett opp ei 
enkel hytte på Hernyken. Den er no erstatta 
av ein ny feltstasjon. Det vesle bygget glir inn 
i terrenget, grått som berget bak. Inne på sta-
sjonen set Anker-Nilssen over kaffikjelen. På 
veggen heng eit bilete av zoologen Gunnar Lid.

– Sjøfuglforskinga i Noreg har mykje å 
takke Gunnar for, seier Anker-Nilssen.

I Noreg vakna interessa for sjøfuglane for 
alvor med ei krise. På slutten av 1960-åra 
knekte overfiske sildestammen i Norskehavet. 
Gunnar Lid oppdaga at lundane på Røst-øy-
ane ikkje fekk fram ungar gjennom heile 

1970-åra, og bodskapen hans fekk gjennom-
slag i media. Det nasjonale sjøfuglprogram-
met tok til i 1979, og vart til SEAPOP i 2005.

Lid var ein mentor for Anker-Nilssen 
tidleg i 1980-åra, og lagnaden hans er ei 
påminning om at feltarbeid i desse farvatna 
ikkje er ufarleg. Han drukna i ei båtulukke i 
nærleiken av Hernyken i 1983.

– Tryggleiken har alltid førsteprioritet 
her ute, og vi har veldig strenge rutinar. Å 
arbeide på ein aude stad med bratte fjell og 
hav på alle kantar inneber ein viss risiko. 
Men vi sikrar oss så godt vi kan.

Ettertrakta
Rekrutteringa er ikkje noko problem, fortel 
Anker-Nilssen.

– Vi har stor pågang frå både studentar og 
andre som vil vere med og jobbe her. Men vi 

– Eg ville nok ikkje sett pengane  
mine i lundeaksjar i år heller.

tyCho anker-nilssen

R

gode klede, kikkert, båt, felt-PC, måleutstyr, 
dataloggarar og multivariat analyse

studere utbreiing, bestandsutvikling, hekke-
suksess, diett og overleving for sjøfuglane

SEAPOP – overvaking og kartlegging 
av norske sjøfuglbestandar

Tycho Anker-Nilssen, seniorforskar ved NINA
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Forskingsstasjonen på den aude øya 
 Hernyken er basen for sjøfuglforskinga 
på Røst. Foto: Per Anders Todal
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må finne dei som passar i ein slik setting. 
Her er lite regelmessig arbeidstid, og ikkje 
alle synest det er like enkelt.

Ideelt sett skal det vere fire på jobb her 
i hekkesesongen, slik at to team kan vere i 
sving på ulike øyar samstundes. No i juni 
har Anker-Nilssen selskap av to mastergrads-
studentar.

– Vêret og fuglane styrer alt vi gjer her ute. 
Er det mykje vind, arbeider vi her på Herny-
ken. Er det bra vêr, dreg vi som regel med 
båt til andre øyar for å registrere fuglar og 
reproduksjon.

Dei same hekkestadene blir gjerne nytta 
år etter år. Når det gjeld lunden, er den vikti-
gaste metoden å sjå kor mange holer som er 
trafikkerte av hekkande par.

– Kor presise er tala dykkar over bestandane?
– Estimata er ganske gode. Men det nøy-

aktige talet er ikkje så viktig som endrings-
raten. Om ein bestand krympar med ti 
prosent i året, går talet like raskt mot null, 
anten det er ein million eller 100 000 indi-
vid. Det viktigaste er at vi tel på same måte 
kvart år.

Ein fugl i handa
Forskarane følgjer òg med på dietten og over-
levinga til ungane. Og det er ikkje nok å sjå på 
fuglar, iblant må dei fangast. Vi kler på oss og 

Tycho Anker-Nilssen på SEAPOP-seminaret på 
 Holmen fjordhotell i haust. Der gjorde han opp 
status for norske sjøfuglar og sjøfuglforskinga. 
Foto: Per Anders Todal

Røst er ikkje ei øy, men eit stort øyrike, og 
fødestove for hundretusen av sjø fuglar. På 
Trenyken hekkar mellom anna lundefugl, 
lomvi, alke, toppskarv, stormsvale og havsvale. 
Foto: Per Anders Todal

Ti sildelarver hadde lunden i nebbet da han 
gjekk i nettet. Larvene er ikkje utvikla nok til å 
mette ungen. Foto: Per Anders Todal

Den fanga lunden blir målt og vegen. Denne 
var sist fanga i 2017. Foto: Per Anders Todal

Forskarane brukar også foto til å dokumentere 
dietten til fuglane. Her ein lomvi med seiyngel i 
nebbet. Foto: Tycho Anker-Nilssen
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går litt opp i skråninga bak stasjonen. Over 
oss svirrar det av fugl i skytteltrafikk mellom 
fangstfelta i havet og svoltne ungar på land.

– Pass på så du ikkje trakkar nedi ei av lun-
deholene, åtvarar Anker-Nilssen. 

Han spenner opp eit finmaska nett i nær-
are tre meters høgd over bakken. Så trekkjer 
vi oss litt attende. Snart flyg ein lunde i gar-
net. Anker-Nilssen går bort og lirkar fuglen 
varsamt ut. Han puttar lunden i ei avkappa 
plastflaske utan kork, ei tvangstrøye som hin-
drar flukt og biting. Med ein pinsett plukkar 
han opp maten som fuglen har sleppt frå 
nebbet. Ti tynne, gjennomsiktige sildelarver 
ligg strødde i graset.

– Dette er mager kost. Det er ikkje mogleg 
å fø opp ein lundeunge på så små larver, seier 
Anker-Nilssen.

Sjølv om silda i Norskehavet ikkje har hatt 
ein verkeleg god gytesesong sidan 2004, er 
det mykje meir av ho no enn i 1970-åra. Men 
vellukka hekking krev at alt klaffar: Sildeyn-
gelen må drive forbi til rett tid, og han må 
vere stor nok til å mette.

Anker-Nilssen tek med lunden ned til 
stasjonen. På laben måler og veg han fang-
sten, og tek fjørprøver som skal testast for 
miljøgifter og avsløre kva fuglen åt sist vinter. 
Denne lunden har vore fanga før. Kring foten 
heng eit merke frå 2017, med ein loggar som 

registrerer lys og tid. Den fortel kor i havet 
lunden har vandra utanfor hekketida.

– Loggarane er eit enormt framsteg. Dei 
fortel oss kor fuglen har vore sidan sist han 
vart fanga. Dermed kan vi følgje vandringane 
over heile Nord-Atlanteren. Men teknologien 
kan ikkje erstatte alle dei gamle metodane. 
Båt, notatblokk og kikkert er framleis heilt 
grunnleggjande.

Anker-Nilssen byter ut merket, går ut på 
trammen og slepper fangen fri. Fuglen stryk 
til havs på ei ny fåfengd matjakt.

Dyrebare seriar
I dag har forskarane på Røst tidsseriar for tolv 
ulike sjøfuglartar, og dei fleste grafane peikar 
nedover, som for dei aller fleste bestandane 
på fastlandet i Noreg. (På Svalbard og Bjør-
nøya er situasjonen lysare.) Kunnskapen frå 
SEAPOP er òg fundamentet for forvaltinga 
av sjøfuglane, og interessant for mange 
aktørar. På sjøfuglseminaret i Asker i sep-
tember er mellom anna Miljødirektoratet, 
Equinor, Offshore Norge og NVE til stades. 

– Tidsseriane over bestandsutviklinga er 
sjølve gullet, dei er den umistelege delen av 
arbeidet. Men når løyvingane ikkje aukar, 
gjer inflasjonen at overvakinga tek ein sta-
dig større del av kaka. Da går det ut over for-
skinga, seier Anker-Nilssen i ein kaffipause.

Det er ikkje nok å berre registrere ut - 
viklinga, understrekar han.

– Vi må òg dokumentere og forklare 
årsakene. Desse populasjonane er svært dyna-
miske. Og om vi ikkje forstår dei naturlege 
endringane, kan vi vanskeleg måle kor stor 
påverknaden er frå menneskeleg aktivitet.

Komplekst
Mange faktorar kan bidra til å forklare den 
triste utviklinga: Eit varmare hav som endrar 
levekåra for sild og annan fisk. Overfiske. 
Drukning i garn. Miljøgifter og plast i havet. 
Ein veksande havørnbestand som jaktar og 
forstyrrar andre sjøfuglar. Ein stor makrell-
bestand som et opp småfisken. Og ei mindre 
synleg forklaring som Anker-Nilssen har tru 
på: store syklusar i havet, kanskje 70 eller 80 
år lange, som påverkar planktonproduksjo-
nen og dermed alt marint liv.

– Kunnskapen vår om sjøfuglane kan 
hjelpe oss med å forstå korleis økosystema 
i havet fungerer. Men om vi skal finne dei 
store samanhengane, må vi kople over-
vakinga med meir forsking, seier Tycho 
Anker-Nilssen.

– Dette handlar om langt meir enn 
utviklinga til kvar einskild bestand. Vi treng 
ei økosystembasert forvalting av ressursane 
i havet, og det er langt att dit. ●
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20 NØTTER
a) Langskip
b) Norcem
c) Klimaboka
d) Tyskland
e) 2,8 grader

a) Tromsø
b) Villa Grande
c) Dei er alle blitt angripne og 

tilgrisa av klimaaktivistar i 
haust

d) Auguste Rodin
e) I Horten

a) Straumrekninga (som aukar 
med opptil 90 millionar 
kroner)

b) Brasiliansk 
c) Nord universitet
d) Mor, far og barn-undersøkinga
e) Olav Gunnar Ballo

a) Hajj (eller hadj, hadsj)
b) Plymouth-kolonien (i dag byen 

Plymouth i Massachusetts)
c) Mont Pèlerin (pèlerin = 

pilegrim)
d) Kamskjel
e) Nidarosdomen (det er merket 

for Pilegrimsleia)

KLIMA OG MILJØ

a) Statsbudsjettet for 2023 vil gi 
drygt 3,5 milliardar kroner til 
det storstilte klimaprosjektet 
for CO2-fangst i industrien. Kva 
namn har dette prosjektet fått?

b) Ved kva for sementfabrikk i 
Brevik skal mykje av denne 
CO2-lagringa skje?

c) Greta Thunberg har nett gitt ut 
si andre bok – kva er tittelen?

d) Kva for land annonserte i 
september at det vil utsette 
stenginga av to av sine tre 
kjernekraftverk på grunn av 
straumkrisa i Europa?

e) Tiltaka er utilstrekkelege, og 
verda står overfor ein katas-
trofe, uttalte FNs generalsekre-
tær nyleg i samband med ein 
rapport frå FNs miljøprogram. 
Kor mange grader varmare 
vil kloden bli innan år 2100, 
ifølgje denne rapporten?
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PILEGRIM

a) Kva er det arabiske namnet 
på pilegrimsferda til Mekka, 
som er eit religiøst påbod for 
muslimar?

c) Kva for sveitsisk høgdedrag 
har gitt namn til eit selskap 
eller nettverk som i år møttest i 
Oslo for å diskutere liberalis-
mens for- og framtid?

d) Kva er det norske namnet på 
delikatessa som svenskane 
kallar pilgrimsmussla? 

e) Kor hamnar du dersom du 
følgjer denne pila?
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b) Kva var namnet på 
 kolonien som dei 
såkalla pilegrimsfedrane 
frå  England grunnla i 
Nord-Amerika i 1620?
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PÅ MUSEUM

a) Kor må du dra for å besøke 
Perspektivet museum?

b) Kva heiter villaen på Bygdøy 
i Oslo som Vidkun Quisling 
døypte om til Gimle under 
andre verdskrigen, og der du 
i dag kan besøke Holocaust- 
utstillinga?

c) Forutan at dei er kjende 
kunstverk, kva har Vincent 
van Goghs Solsikker, Claude 
Monets Høystakk og Johannes 
Vermeers Jente med perleøyre-
dobb til felles? 

d) Kven har laga skulpturen Tenka-
ren, som du blant anna kan sjå 
på Glyptoteket i København?

e) I kva for by finn vi Preus 
museum og Marinemuseet i 
same bygg?
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FRÅ AKADEMIA

a) Kva er grunnen til at rektor Curt 
Rice og NMBU vurderer å kutte 
fem stipendiatstillingar i neste 
års budsjett?

b) Kva nasjonalitet oppgav gjeste-
forskaren ved UiT som no blir 
utvist for spionasje til fordel for 
Russland?

c) Kva for anna universitet fekk 
også ein søknad om å få vere 
gjesteforskar frå denne man-
nen, men valde å takke nei?

d) Kva skjuler seg bak forkortinga 
MoBa, som er ei av verdas 
største helseundersøkingar, i 
regi av Folkehelseinstituttet?

e) Kva heiter politikaren og den 
tidlegare leiaren for Rettsmedi-
sinsk institutt ved Universitetet 
i Oslo som nyleg, i samband 
med Baneheia-saka, kritiserte 
instituttet for å ha ein ukultur? 

Retting
I førre nummer spurde vi: Kva 
heitte far til Elizabeth II som 
satt på trona under den første 
verdenskrigen? Rett svar er 
George VI, og ikkje George V, 
som vi oppgav). Vi takkar alle 
som sa frå, og vi orsakar 
feilen. Red. 
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Annelin Eriksen forsker på mennesker 
som mener døden er unødvendig.

Teknologi og udødelighet

 – Hva forsker du på for tiden?
– I utgangspunktet har jeg forsket på 
stillehavsantropologi og religion. Men 
de siste par årene har jeg begynt å inter-
essere meg for teknologiutvikling og 
nye forestillinger om det å være men-
neske. Jeg holder på med et prosjekt 
om teknologi og udødelighet. Kortver-
sjonen er at det er en studie av transhu-
manisme og ideene det slekter på.

– Hva er transhumanisme? 
– Det er en sosial bevegelse eller ideologi 
som jobber for at mennesket skal bli 
bedre og forsterket, og i siste instans 
udødelig, gjennom bruk av teknologi, 
som bioteknologi og kunstig intelligens. 
Ideen er at teknologien skal forsterke 
mennesket, slik at man blir kvitt det 
man kaller biologiens svakhet, nemlig 
at vi blir gamle og dør.

– Hvorfor hoppet du fra Stillehavet til 
teknologi og udødelighetskultur?

– Jeg jobbet i mange år med betydnin-
gen av konvertering til kristendommen 
på stillehavsøyer, som førte til en ny 
forståelse av hva mennesket er. Jeg har 
alltid interessert meg for hvor og hvor-
dan radikal endring kan oppstå, og jeg 
tror det alltid handler om at vi endrer 
forståelse av hva vi er som mennesker.

– Du kommer snart med en bok: 
Evighets mennesket – om teknologi, 
vitenskap og udødelighet. Hva kan du 
si om den?

– Det begynte med en del tekster jeg 
skrev, mest for meg selv, for å rydde 
opp i min egen forståelse av hva denne 
bevegelsen egentlig er. Boka er en bred 
framstilling av hvor bevegelsen kom-
mer fra, hvordan den har utviklet seg, 
og hvilke ulike varianter som finnes.

– Hva slags bevegelse er dette?
– På den ene siden er den en liten orga-

nisasjon som heter Humanity+, med 
6–7000 medlemmer på verdensbasis. 
På den andre siden har ideene mye 
mer allmenn støtte. Transhumanismen 
tydeliggjør en del kulturtrekk vi kan-
skje ikke er bevisst, for eksempel vår 
forståelse av alderdom, vårt problema-
tiske forhold til døden og, ikke minst, 
at utvikling av kunstig intelligens sier 
noe viktig om hvordan vi forstår oss selv.

– Over til spaltens faste spørsmål. 
Hva er den viktigste boka i ditt 
 akademiske liv?

– Det er jammen et vanskelig spørsmål, 
men én av de viktigste er Marshall 
Sahlins Stone Age Economics. Det er en 
klassiker i antropologifaget, som viser 
at mennesket ikke alltid er «economic 
man», og at for å forstå økonomi, og 
hvordan samfunn endres, må du forstå 
kultur.

– Hvor tenker du best?
– Hjemme, om morgenen, med en kaf-
fekopp og laptopen på fanget. Før jeg 
sjekker e-post, skriver jeg i et par timer 
på tekstene jeg til enhver tid jobber 
med.

– Hvordan vil du karakterisere  
kontoret ditt?

– Som fin utsikt mot Ulriken, og ellers 
et godt sted å være. Jeg skriver sjelden 
på kontoret, men det er der jeg snak-
ker med studenter og kollegaer, har 
veiledninger, seminarer og forbereder 
undervisning.

– Hva ville du gjort hvis du var 
forsknings- og høyere utdannings-
minister?

– Jeg hadde i hvert fall ikke innført skole-
penger for utenlandske studenter. Det 
ville aldri slått meg engang, tvert imot. 
Også ville jeg sørget for romsligere og 
bedre muligheter for unge forskere. 
Forskerkarrieren blir hardere, smalere 
og tøffere. Det er viktig at det ikke fram-
står som et rotterace, for hvem vil være 
forsker da?

– Hvis du skulle jobbet med annet,  
hva kunne det vært?

– Kanskje journalist, skribent eller 
forfatter. Jeg ville skrevet lange dybde-
artikler, som ligner på det jeg gjør nå. 
Det var kanskje et juksesvar, men jeg 
liker å skrive.

	✒ av lina Christensen

ANNELIN ERIKSEN
Medlem i Forskerforbundet  

ved UiB 

 stilling  
professor i sosialantropologi  

ved Universitetet i Bergen (UiB)

utdanning  
hovedfag og doktorgrad i 
 sosialantropologi ved UiB
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Kinas sterke mann
Godt belagt forsøk på å tolke Xi Jinping i en bok om Kina sett utenfra.

 De siste ukene har TV-bil-
dene av Kinas tidligere 
president Hu Jintau som 
blir ført ut av Kinas parti-
kongress mot sin vilje, fått 
en del oppmerksomhet i 
våre hjemlige medier. På 

bildene ser vi ham snakke til Xi Jinping 
mens han blir ført bort, og vi ser at Xi svarer, 
men vi må gjette oss til hva de begge sier. 
Denne publikumsopplevelsen, rollen som 
observatør som må gjette seg til hva som 
blir sagt, er på mange måter en analogi for 
det arbeidet som Marte Kjær Galtung og Stig 
Stenslie, begge ansatt ved Etterretningssko-
len, har måttet gjøre i sin nye bok Xi Jinpings 
Kina. Boken er et forsøk på å beskrive både 
Xi Jinpings og Kinas politiske utvikling, 
men dette er et arbeid som krever en del 
tolkning. Ikke bare er Kinas styrende mak-
ter lite meddelsomme om hva som foregår 
i interne diskusjoner dem imellom, men 
hvis vi skal tro Kjær Galtung og Stenslie, så 
er Xi selv også spesielt lite interessert i å bli 
forstått.

Kjær Galtung, som er sosialantropolog, 
har lang erfaring som Kina-kjenner og har 
skrevet flere bøker om landet. Statsviteren 
Stenslie er spesielt interessert i fortolknin-
gens og kunnskapens art og grenser. Hva 
kan man vite om Kina? De jobber begge 
med etterretning, og det bærer denne boken 
preg av. Dette er en bok som er interessert 
i å vite hvordan vi kan vite, forfatterne syn-
liggjør sitt eget tolkningsarbeid. Hvordan 
kan man finne ut av de tingene som andre 
aktivt ikke vil at du skal finne ut av, som hva 
Xi Jinping vil? Hvordan tolke informasjon 
som kommer ut av et lukket regime?

Etterretningsmetoden er, så vidt jeg skjøn-
ner, å få med så mye informasjon som mulig. 
Blokker med informasjon gjenspeiler seg i 
blokker med tekst. Her er det lange avsnitt, 

og ingen luft mellom dem heller. Leseren 
kan i begynnelsen føle seg litt overveldet. 
Men denne leseropplevelsen endrer seg 
underveis. Etter hvert som man får bedre 
oversikt, blir informasjon om Xis ung-
dom, presentasjon av sjefsideologer og Xis 
historiesyn til puslespillbiter heller enn støy.

(Det vi får anta er) Kjær Galtungs antro-
pologiske blikk, for eksempel på hva vi kan 
lære om Xis bakgrunn fra Kinas egenar-
tede litterære sjanger «arrlitteratur» (伤伤伤伤) 

, poesi skrevet av generasjonen som ble sendt 
på landsbygda under kulturrevolusjonen, er 
fint supplert med (det vi får anta er) Sten-
slies statsvitenskapelige teori. Vi får dermed 
et omriss av Xi Jinping, via et vell av kilder 
som hver for seg kanskje ikke er så sterke, 
men som sammen indikerer hva vi kan vite, 
og hva vi ikke vet. «En må selvfølgelig ta 
med en klype salt alle meningsmålinger 
om politiske temaer i Kina», skriver Kjær 
Galtung og Stenslie. Dette må jo kunne sies 

å være en underdrivelse. Likevel, teori og 
fakta belyser hverandre godt, og det danner 
seg et bilde av hva som er Xi Jinpings Kina.

Og det bildet er overraskende skummelt. 
Som Kjær Galtung og Stenslie påpeker, så 
var det mange som trodde at Xi kom til å 
fortsette med den åpningen og markedstil-
pasningen og «vestliggjøringen» av Kina 
som vi mente å kunne lese ut av utviklingen 
under Deng Xiaoping og Hu Jintau. Hvis vi 
skal tro norsk etterretning(sskole), så er det 
slett ikke tilfelle.

Denne boka heter Xi Jinpings Kina, og at 
det er nettopp Xi Jinpings Kina det er snakk 
om, vises med tydelighet allerede i oversikts-
kartet som åpner boka. Her er både Tibet, 
og – enda mer interessant – Taiwan med 
selvfølgelighet innlemmet i «Kina». (Kartet 
er fra en billedtjeneste. Så spørsmålet er: 
Hva søkte de på? «Kina, inklusive områder 
de hevder suverenitet over»?) Det er et inter-
essant, og tvetydig, grep. 

Xi har sentralisert makten, han har kvittet 
seg med fiendene sine, han har fått egne 
tanker skrevet inn i grunnloven, han har 
sørget for at han kan sitte på livstid, og han 
har bygget opp en personlighetskult rundt 
seg selv som ikke er blitt sett siden Maos 
dager. Men det er signifikante forskjeller på 
Xi og Mao. Ifølge Kjær Galtung og Stenslie 
så bunnet Maos behov for en personkult i at 
han ikke stolte på partiapparatet rundt seg. 
Xis personkult er samtidig også en partikult, 
og det finnes ingen, i regimets øyne, legitim 
opposisjon, verken utenfor eller innenfor 
systemet. Ritualistisk dyrking av Xi og par-
tiet, gjennom faktiske spill eller gamifica-
tion av hverdagen (sosiale poeng for «riktig 
oppførsel» både på og av nett), skal dyrke 
frem de rette ideologiske holdningene og 
det Kjær og Stenslie kaller det eneste riktige 
historiesynet.

Dette betyr jo ikke at alle kinesere lever 
under slik sterk kontroll. Kina er stort, og 
kinesere er, som vi alle vet, mange. Man vil 
helt sikkert kunne finne andre fortellinger 
om Kina enn den som fortelles av den nor-
ske etterretningshøyskolen. Men disse har 
sannsynliggjort at dette «kontrollokratiet» 
er, nettopp, Xi Jinpings Kina. 

av Ida Jahr

Marte Kjær Galtung og Stig Stenslie
Xi Jinpings Kina

Universitetsforlaget, 2022
192 sider
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«Leseren kan i begynnelsen føle 
seg litt overveldet. Men denne 

leseropplevelsen endrer 
seg underveis.»
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Spennende om 
stakkars Syria

Så klart og oversiktlig om Midtøsten at 
boka kan fungere som et oppslagsverk.

Hilde Henriksen Waage
Spillet om Syria

Cappelen Damm Akademisk, 2022
444 sider

Veil. pris: kr 499 

«Hvordan kunne det gå så galt?» spør 
professor i historie Hilde Henriksen 

Waage innledningsvis i boka Spillet om 
Syria. Hun refererer da til de rundt 500 
000 menneskene som er blitt drept siden 
borgerkrigen startet i 2011, til de fem millio-
nene som har flyktet, og de seks millionene 
som er internt fordrevne. Ja, og til alle de 
materielle ødeleggelsene og den kaotiske 
politiske situasjonen som fortsatt råder. Vi 
får et foreløpig svar på spørsmålet: Det er 
fordi Syria «har hatt en usedvanlig broket 
og brutal historie». Resten av boka handler 
nettopp om denne historien, om det brokete 
og brutale – noe som vil si at vi skal innom 
situasjonen i hele Midtøsten, med alt det 
komplekse og umulige vi finner der.

Boka begynner med det osmanske riket. 
Vi leser om de mange folkeslagene: dru-
serne, alawittene, de kristne og det sunni-
muslimske flertallet. Første verdenskrig gjør 
ende på det osmanske riket, og da begynner 
urolighetene for alvor. Stormaktene Stor-
britannia og Frankrike blir gitt mandatet til 
å dele Midtøsten seg imellom, på vilkårlig 
vis, og som Waage skriver: siden da «har 
det vært kontinuerlig konflikt i området». 
Eller da begynner den knuten å stramme seg 
til som det i dag synes helt umulig å finne 
en løsning på. Det er tunge saker Waage 
skriver om.

Valget av ordet «spill» i tittelen kunne 
umulig vært bedre. Waage presenterer alle 
aktørene som deltar, hvilke forutsetnin-

ger de har, hva de ønsker, og hvordan de 
så handler på bakgrunn av de forskjellige 
ønskene (eller truslene). Og så etter det, 
hvordan de ulike aktørene responderer på 
de ulike trekkene, og hva slags posisjon de 
dermed setter seg selv og andre aktører i. 
Noen trekk gjør videre spill umulig, andre 
trekk kommer helt uventet. Det går også an 
å skifte side midt i en konflikt. Fordi det er 
så mange uhyrligheter med krig og vold vi 
hele tiden er innom, er det nesten fælt å si 
at det også er spennende å lese denne boka. 
Ja, til tross for at de store linjene er velkjente, 
er det likevel spennende. 

Historien om Midtøsten er full av konflik-
ter. Jo mer konfliktene spisser seg til, jo mer 
driv i teksten også. Hvert kapittel begynner 
med et lite oversiktsbilde. Det ender alltid i 
spørsmål, for eksempel da Hafez al-Assad 
kuppet makten i 1970: «Hvordan klarte den 
politisk uerfarne Assad ikke bare å kvitte 
seg med alle motstandere og kuppe mak-
ten, men også å holde på den?» Svaret gis 
gjennom en overveldende bruk av kilder, der-
iblant fra nyåpnede, vestlige arkiver (hem-
melige dokumenter nedgraderes etter 30 
år). Og ikke minst gjennom aktivt å drama-
tisere stoffet: «Dette sjokkerte Nasser», eller 
«dette skremte Washington». Vi får stadige 
frempek: «dette skulle senere få avgjørende 
betydning», og stadige gjentakelser, for slik 
å lede leseren inn i ny spenning. Forfatteren 
skriver ut fra et perspektiv der hun har over-
sikten, men bytter like fullt innfallsvinkel 
hele tiden, alt ettersom hvilken aktør det er 
hun følger. Vi ser spillet fra mange kanter.

Dette er en lettlest bok, skrevet i et enkelt 
språk, og det er sannelig godt gjort å skape 
noe så ryddig ut av alle disse irrgangene. 
Men kanskje er det nettopp i det et håp kan 
ligge. Man kan ikke gå inn i Midtøsten uten 
kunnskap. Nå får også den allmenne leser 
tilgang på den. 

av Aasne Jordheim

Skriver så 
steinen spruter

Tidvis tar klassifiseringsiveren over-
hånd, men med nydelige foto og 

 poetiske beskrivelser lærer Henrik H. 
Svensen leseren faktisk å se stein.

Henrik H. Svensen
Et land av stein.  

Bergartene som formet Norge
Kagge

311 sider
Veil. pris: kr 449

Henrik H. Svensen har formidlet geo-
logi som spaltist i Morgenbladet og i 

en rekke bøker, og vunnet Forskningsrådets 
formidlingspris. «For å forstå verden, må 
den forenkles», skriver han tidlig og pre-
senterer en hovedinndeling basert på visu-
elle kjennetegn: Magmastein er prikkete, 
sedimentære bergarter lagdelte, mens 
metamorfe er stripete. På feltvandring lærer 
vi å gjenkjenne og å snakke om stein – og 
bergartenes språk er adjektivrikt.

Av alt bestående fremstår stein som det 
mest bestandige. Et land av stein viser deri-
mot det norske landskapets foranderlighet. 
Svensen sammenligner landskapet med vin-
terskogen, hvor vekster i dvale kan fremstå 
livløse, men kyndig blikk kan ane formative 
krefter. Kreftene som former stein forenkles 
til to hovedkrefter, en oppbyggende og en 
nedbrytende. Dansende jordplater hever 
landet, mens klimaet eroderer og fjellveg-
ger raser – landskapet er forsteiningen av 
omveltning og slitasje.

Forfatteren skriver poetisk frem land-
skaper fra førhistorisk tid. Han sitter på 
hustaket og drømmer om hagen innhyllet i 
glødende askesky mens lavabomber hagler. 
Berggrunnens bestanddeler sammenlignes 
med poser twist med ulike sammensetnin-
ger av biter, mens oppvarmede bergarters 
evne til å sprekke, strekke og foldes sam-
menlignes med plastilina. På sitt beste 

«Det er sannelig godt gjort å 
skape noe så ryddig ut av alle 

disse irrgangene.»
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kombineres steiners kretsløp med beskri-
velser som gjør dem levende, kroppsnære 
og minnerike, som de små og glatte flint-
steinene Svensen putter i lomma, som kan 
ha kommet til Norge i isflak.

Det gir barnlig begeistring å lese om 
jordens surrealistiske utgangspunkt. Jor-
den har aldri vært flat, men på et tidspunkt 
glødet og spant den med en fart så døgnet 
varte bare et par timer, og planeten var altså 
smultringformet. Det samme gir også lesin-
gen om den unnselige gråhvite steinen anor-
tositt, en vanlig bergart fra jordskorpens dyp, 
men som ved funn på månelanding bevitner 
om jorden og månens opprinnelse fra et 
sammenstøt med en annen planet.

Ikke bare naturlandskap, men også 
bybildet fornyes av Svensens perspektiver. 
Geologen innbyr til å tenke systematisk og 
helhetlig om jorden, og med begrep som 
antropocen forstå hvordan mennesker er 
blitt en egen geologisk kraft. Forfatteren blir 
melankolsk av byggetomter og veiskjærin-
ger, som utover å ødelegge økologisk mang-
fold også erstatter berggrunn med ensartet 
asfalt og betong.

Boken består i stor grad av komplisert 
materie. Og leseren overlates for lett til å 
selv finne veien fra enkle hovedinndelinger 
til klassifiseringer slik som denne tilfel-
dig valgte setningen fra midten av boken: 
«Mange av bergartene i gneisene er fel-
siske, som betyr at de stammer fra noe som 
engang var granitter (og ryolitter), syenitter 
eller sandstein og leirstein.» Det blir mye å 
holde styr på i oppramsinger, som tidvis får 
lesingen til å flyte utover. Det gjør bokens 
nydelige fotoer særskilt velkomne. Gjen-
nom alt fra landskapsbilder til fjellvegger 
til nærbilder av steinklumper får leseren 
tilgang til det sedvanlige og spektakulære. 
Dermed avlastes noe av slitet med å tilegne 
terminologien.

Forenklet sett består Et land av stein av 
to moduser: den ene leksikalsk, informativ 
og klassifiserende, den andre prosessori-
entert, sammenlignende og fantasirik. Der 
den første avkrever leseren mer enn det kan 
forventes av ufaglærte, smitter den andres 
formidlingsiver.

av Andreas Ervik

Det er en liten setning som gjør meg myk 
om anmelderhjertet. Det er den lille 

leddsetningen «Mens jeg rer opp museums-
senger», som innleder en argumentasjon 
forfatter Bjørn Sverre Hol Haugen har om 
gleder og utfordringer med halmmadrasser. 
Disse fem ordene rommer så mye av det 
som gjør Haugens nye bok Søvn. Ei kultur-
historie så bra.

For det første vitner setningen om en 
som har førstehånds kjennskap – bokstave-
lig talt – til det han skriver om. Haugen er 
altså en som stadig vekk rer opp senger og 
vet hva det vil si å gjøre det. Nettopp denne 
kjennskapen gjør ham i stand til å beskrive 
«den frasende lyden av halm i bevegelse» 
og å bekrefte at halmmadrasser ofte stikker. 
Ordet «museumssenger» peker på at dette 
er en annen type senger enn den som vi som 
leser, trolig har erfaring med. Det er senger 
som fordrer en spesialkompetanse, og hel-
digvis avslører verbet som står i presens, og 
konjunksjonen «mens» at denne kompetan-
sen er i stadig bruk hos Haugen, som første-
konservator ved Anno museum. Sist, men 
ikke minst klarer jeg ikke å la være å glede 
meg over at det er en mann som befatter seg 
med noe så tradisjonelt kvinnelig som å re 
opp en seng. Så er da også Søvn en bok som 
favner ulike perspektiver, både med hensyn 
til kjønn, klasse og seksualitet.

Den begynner i det store, med husene 
folk har sovet i, om de altså sov i et hus. Det 
viktigste var å være i nærheten av der var-
men kom fra, enten det var en glohaug eller 
varme dyr. Og folk lå gjerne på planker av 
noe slag, men det gikk an å ligge på bak-

ken også. Og så er det at halmmadrassene 
dukker opp, og siden kommer vi tettere og 
tettere på det sovende mennesket – lakener, 
feller, dyner og nattøy, før Haugen beveger 
seg vekk fra det materielle og tar for seg 
døgnrytme, drømmer og søvnløse netter. 
Sengeritualer har fått et eget kapittel – bru-
desenger, barsel og dødsleier – og hele tiden 
kretser vi altså rundt noe som er så hver-
dagslig som det å ligge i en seng. 

Hvordan folk har klart å sove så – etter 
dagens standard – trangt og kummerlig, blir 
en gåte for alle oss moderne prinsesser på 
erten. Toleransen for andres kropper tett 
på, og for nattens lyder og lukter i et rom 
tjåka fullt med folk, er imponerende. Men 
kanskje har vi mistet noe underveis: evnen 
til å faktisk slite oss ut fysisk gjennom dagen, 
for så å bare kunne gi oss hen til søvnen når 
sjansen bød seg.

I de første kapitlene er 1800-tallets store 
samfunnsforsker Eilert Sundt og hans til 
tider sjokkerte rapporter over manglende 
hygiene og sedelighet en følgesvenn for 
Haugen. Men vel så interessant er under-
søkelsen som Norsk etnologisk gransking 
gjorde i 1951, der folk blant annet ble spurt 
om senger og sengeutstyr. «Har man sovet 
uten klær?» var ett av spørsmålene, og gid, 
nei, men forbausende mange hadde hørt 
om en og annen som visstnok sov naken. 
Pyjamas var noe man iførte seg på reise, 
ikke hjemme. Der sov menn i undertøyet 
og kvinner i nattkjole.

Tidsmessig spenner Haugens historie 
over tre hundre år, med et særlig tyngde-
punkt på østsiden av Mjøsa. Det hele er så 
vakkert utformet at designer Øystein Vidnes 
må nevnes, og forlaget Skald må æres. Det 
matte og gode papiret, det røde bokmer-
kebåndet, et kresent, men samtidig svært 
rikholdig billedmateriale gjør Søvn til en bok 
som nesten er for fin for nattbordet. 

av Siri Lindstad

«Forfatteren skriver 
poetisk frem landskaper 

fra førhistorisk tid.»

«Det hele er så vakkert 
utformet at designer Øystein 

Vidnes må nevnes, og 
forlaget Skald må æres.»

Praktbok på nattbordet
Du bør ønske deg noen våkenetter hvor du kan gi deg hen 
til denne  rikholdige fortellingen om søvnens kulturhistorie.

Bjørn Sverre Hol Haugen 
Søvn. Ei kulturhistorie 

Skald, 2022 
382 sider 

Veil. pris: kr 499
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Midt i krigen
 
I en intens, men prinsipiell tone diskuteres krigen i Ukraina 
i folkerettslig, geopolitisk og nasjonalt lys. 

 D
et er modig å skrive en 
bok om krigen i Ukraina 
mens den foregår, men 
Cecilie Hellestveit – jurist 
og samfunnsviter ved Fol-
kerettsinstituttet, og en av 
landets ledende eksperter 

på nettopp krigens folkerett – er godt skodd 
for oppgaven. Hovedpoenget i Hellestveits 
bok er kort oppsummert dette: I kraft av kri-
gen er nå alt forandret; Europa (og Norge) 
var fullstendig uforberedt, både mentalt og 
strukturelt, og vi stiller «i tennisutstyr til 
ishockeykamp». Fantasien om et fredelig 
Europa er ugjenkallelig avslørt, og vi står rett 
og slett overfor en ny tidsregning med alt 
det innebærer: «Den russo-ukrainske krigen 
er i ferd med å gjøre Europa til ‘en region 
blant mange’ i verden. […] Med invasjonen 
i Ukraina bragte Vladimir Putin historien 
tilbake til Europa med et brak.»

Boken fremsetter 22 teser, som i kapit-
telform får hver sin gjennomgang i bokens 
tredeling om Krigen, Rivaler og Vårt lille land. 
Som titlene antyder starter hun konkret med 
krigens opptakt og bakgrunn, før hun spen-
ner et bredt geopolitisk lerret, for til sist å 
diskutere krigens konsekvenser for Norge 
spesielt.

Én av bokens teser lyder som følger: 
«Putins Ukraina-retorikk speiler vestlige 
lands posisjoner i andre konflikter. Putin 
svekker argumentet om aggresjonskrig, og 

‘eksponerer doble vestlige standarder’.» Ved å 
ta Putins retorikk på alvor unngår Hellestveit 
den moralske panikken som preger mye av 
dagspressen – og hun skriver godt om hvor-
dan konflikten sees – både praktisk og ideolo-
gisk – fra både Russlands, Vestens og resten 
av verdens ståsted. De ulike aktørenes logiske 
beveggrunner for sine handlinger utlegges 
forståelig og gjennomsiktig uten at forfat-

teren forfaller til «bothsiding»: Det under-
strekes flere ganger at krigen er en ulovlig 
aggresjonskrig. Men som Hellestveit har 
skrevet om i tidligere bøker, er folkerettens 

– og krigens juss – i konstant forandring. 
Dette er et poeng hun også gjentar i denne 
boken: «Utfordringen med folkeretten er at 
dersom stater etter hvert praktiserer reglene 
på en ny måte og anser at dette er lovlig, vil 
reglene med tiden kunne justeres i tråd med 
ny statspraksis.» Det er spesielt i diskusjo-
nene av disse overordnede, folkerettslige 
aspektene av konflikten Hellestveit viser seg 
som en god formidler av et komplekst fagom-
råde – og som en god historieforteller.

Jeg kan ikke nok til å ta stilling til de mest 
intrikate utleggingene av (eller de påfølgende 
avisdiskusjonene om) de overordnede fol-
kerettslige prinsippene, eller mer spesifikt 
om hvorvidt de bilaterale avtalene mellom 
Norge og Russland kan brytes i lys av krigen. 

Viktigst er likevel at Hellestveit – med sitt 
overblikk – muliggjør slike diskusjoner, og at 
hun ikke er redd for å diskutere disse tingene 
prinsipielt. 

Likevel har boken noen utfordringer – som 
en direkte konsekvens av at boken er skrevet 
mens krigen foregår. Selv om selve teksten og 
argumentene ikke synes å lide spesielt av at 
boken har blitt skrevet på rekordtid, så virker 
den allerede delvis utdatert, for eksempel 
i spekulasjonene om hvordan en kald vin-
ter vil tære på den europeiske solidariteten 
med Ukraina, eller hvordan Russland synes 
bedre rustet til en utmattelseskrig: Når det 
gjelder temperaturen, gjenstår det å se, og 
krigens siste utvikling – med den russiske 
oppgivelsen av Kherson når denne anmel-
delsen går i trykken – kan kanskje gjøre Hel-
lestveits spådommer til skamme. Dessuten 
kunne boken med hell vært mer presis når 
det gjelder datofesting. Med dette mener jeg 
simpelthen følgende: Siden krigen har utspilt 
seg i et konkret – og forholdsvis begrenset 

– tidsrom, er det etter min smak litt vel uspe-
sifikt å bruke tidsbeskrivelser som «i løpet av 
sommeren 2022», eller «på vårparten». Det 
samme gjelder gjengitte uttalelser fra poli-
tiske aktører, som også bare er datofestet med 
«2022». Bokens gjenbruksverdi, når krigen 
og konflikten en gang er over, ville vært mye 
større hvis mer konkrete datoer ble brukt. 

Skal jeg prøve å konkludere om en bok 
som skriver om en pågående, uforutsigbar 
krig, må det likevel være dette: Hellestveit 
skal berømmes for å våge å kommentere 
en pågående konflikt på en prinsipiell måte. 
Hennes brede utsyn gjør også at boken gir en 
svært god innføring i verdens overordnede 
geopolitiske tilstand, i hvilke allianser som 
eksisterer, og om hvordan verdens stormakter 
bruker konflikten til å tjene sine egne interes-
ser. Vi står ved et klassisk veiskille – der det 
ikke er så lett å spå om hvordan stormakte-
nes forhold til hverandre vil utvikles, ei heller 
Europas og Norges rolle. Hellestveits bok gir 
ikke leseren noen klare svar, men gir et svært 
godt overblikk over hva som står på spill – og 
hvordan spillet spilles. 

av Kjetil Vikene

Cecilie Hellestveit 
Dårlig nytt fra Østfronten. 

Krigen som endrer alt
Spartacus, 2022

222 sider
Veil. pris: kr 349

«Hellestveits bok gir ikke leseren 
noen svar om fremtiden, 

men gir et svært godt overblikk 
over hva som står på spill – 
og hvordan spillet spilles.»

forskerforum 10 | 2022 | side 38

BØKER



ALDRI ANNA ENN SPRÅK

LOVNAD OM INNHALD:  
Marita Kristiansen bøyer seg 

for overmakta.

Ei kursendring
Emne, modul eller kurs: Er ikkje det same ulla?

Førre språkspalte handla om ordet kappe – den delen av ei artikkel-
basert doktoravhandling som omgjev artiklane og lagar ein heilskap 
av dei. Språkekspertane skrytte av at eit så enkelt og norsk ord så fort 
fekk fullt gjennomslag i akademia. No heiter det kappe.

Ole Våge kunne ikkje delta denne gongen, men ifølgje Marita 
Kristiansen er ikkje ei slik rask og brei innføring av ei nemning 
sjølvsagt. Ho har funne tre døme på inkonsekvensar i språket som 
omgjev studia og forskinga om lag som – orsak uttrykket – ei kappe.

Under lurer spørsmålet: Kven bestemmer over språket i akademia, 
og kven skal få oss til å bruke dei rette termane? Ein instans her er 
Universitets- og høgskulerådet (UHR), som har bygd opp ein base 
over studieadministrative termar. Der kan ein slå opp kva ord som 
gjeld eller burde gjelde, og kva dei tyder.

Det fyrste dømet til Kristiansen er ordet «emne», som i denne 
termbasen er definert slik: «minste studiepoenggivende enhet som 
kan inngå i et studieprogram».

– Etter kvalitetsreforma vart ein god del fag «modulisert», og den 
tilrådde termen for dei nye einingane vart emne, seier Kristiansen.

– Tilrådd av kven?
– Kunnskapsdepartementet, som er eigar av offentleg høgare utdan-
ning. KD bestemmer over sine område, naturleg nok. Likevel er 
termane modul og kurs i bruk både formelt og uformelt. Vi høyrer 
om kursskildringar sjølv om det heiter emneskildringar. 

Orsak NTNU, de er ikkje aleine, men her må de ta støyten som 
døme. På heimesidene står det om «Metodekurset: HIKU8861 – Meto-
deemne i historie og kulturfag». Vidare: «Alle emna blir ikkje undervist 
kvart år då det avheng av antall kandidatar og undervisningsressursar. 
Kva kurs som vil tilbys blir normalt offentleggjort ved semesterstart.»

– Ei salig blanding?
– Ja, men eg må innrømme at det for meg òg er meir naturleg å seie 
kurs. Eg må skjerpe meg for å hente fram emne-termen.

– Men du bøyer deg?
– Ja. Det er eit poeng å bruke det korrekte for å unngå forvirring, seier 
Kristiansen, som trur språklege inkonsekvensar blant dei tilsette kan 
forplante seg til studentane.

Det neste dømet til Kristiansen er overgangen frå omgrepet 
«læringsmål» til «læringsutbyte» om kva eit emne (no skreiv eg 
nesten kurs) eller ein grad skal innehalde. Ordbruken vart endra med 
Kunnskapsdepartementets kvalifikasjonsrammeverk frå 2009, som 
er tilpassa eit europeisk rammeverk, fortel ho.

– No heiter det læringsutbyte, men eg høyrer framleis mange 
snakke om læringsmål. 

– Og dette er ikkje berre eit anna ord. Tankegangen eller innhaldet er 
endra?

– Ja. Før sette ein læringsmål for eit emne eller studium ved oppstart. 
No er det på eit vis meir fokus på studenten. Kva kunnskapar og 
ferdigheiter skal studenten ha med seg når eit emne er fullført? Men 
slike skifte i tankegang og terminologi kan gå sakte.

– Du er språkvitar og over snittet interessert i terminologi. Korleis 
kan ein få resten med på laget?

– Eg er meir oppteken av språklege merkelappar enn dei fleste, og 
det tykkjer eg er heilt greitt. Men alle som driv med undervising, 

bør kunne det rette språket om det. Institusjonane må vere meir 
medvitne om terminologien og gjere dei tilsette merksame på kva 
som gjeld. Dersom ein ikkje sit i råd og utval, får ein kanskje ikkje 
med seg endringar som «læringsutbyte» i staden for «læringsmål».

Det siste dømet til Kristiansen gjeld namnet på eit heilt fag: sam-
funnsøkonomi eller sosialøkonomi?

– Då eg begynte på NHH (Noregs Handelshøgskole), vart eg obs 
på at der – og på BI – heitte det samfunnsøkonomi, medan ein 
andre stader hadde sosialøkonomi. Med interessa mi for terminologi 
hadde eg behov for å finne skilnaden, men det viste seg at orda var 
synonyme. Det låg nok snarare sosiologiske enn faglege grunnar bak 
namnevala: kven og kva ein assosierte seg med.

I år 2000 gjekk Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen 
og NTNU over til å kalle faget samfunnsøkonomi. Kristiansen har 
funne ein artikkel frå Uniforum der Vidar Christiansen, som då var 
instituttstyrar ved Økonomisk institutt ved UiO, forklårar omleg-
ginga: «(…) vi tror at ordet ‘sosial’ gir misvisende assosiasjoner 
hos mange. (…) Sosialøkonomi og sosialøkonomer forbindes ikke 
med Norges Bank eller Finansdepartementet, men med Sosialde-
partementet. Eller kanskje endog med sosialkontor, sosialhjelp, 
sosialkurator og sosionom. Assosiasjonene er med andre ord ikke 
helt gode.»

Skiftet fortel òg noko om tilhøvet mellom det nasjonale og det 
lokale planet, som her var fleksibelt og ikkje diktatorisk. Det nasjo-
nale fagrådet i sosialøkonomi tilrådde namnebytet, den enkelte insti-
tusjonen avgjorde sjølv.

– Men vi strevar framleis med halvvegs innførte termar som emne 
og læringsutbyte?

– Vi har mangla eit system for å passe på bruken av termane. Term-
basen til UHR har no vorte ein del av termportalen ved Universitetet 
i Bergen. Eg håpar at termportalen kan få ein slik funksjon på fleire 
område. Målet er at ein ved å arbeide i nasjonale termgrupper på 
tvers av dei ulike institusjonane på dei ulike fagområda i akademia 
kan kome fram til kva termar ein vil bruke for å namngje dei ulike 
omgrepa i faga.

	✒ av kjetil a. brottveit
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MARITA KRISTIANSEN er terminolog ved Termbanken, 
Universitetet i Bergen og leiar for Språkrådets fagråd for 
fagspråk og språk i samfunn og høgre utdanning.

OLE KRISTIAN VÅGE er terminolog ved Nasjonalt senter  
for helsefagleg terminologi i Direktoratet for e-helse.

Her uttalar dei seg berre på vegner av seg sjølve.

Kva ord eller språkspørsmål bør vi ta opp i språkspalta?  
Send framlegg til kjetil.brottveit@forskerforum.no.
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KRONIKK & 
DEBATT 

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

Maks lengde på kronikk: 9000 tegn med 
mellomrom. 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.

«Det vi driver med, 
er å skrive søknader om 

forskningsmidler som 
blir avslått.»

respondent i undersøkelsen

 F
orskerforbundet gjennomførte 
denne høsten en medlemsun-
dersøkelse for å få en tydeligere 
idé om hvor attraktiv en viten-
skapelig karriere framstår for 
dem som står på ulike steder i 
den. Vi sendte ut en survey til 

våre medlemmer i vitenskape-
lig stilling i det som omtales 
som utvidet akademia, det 
vil si universiteter, høyskoler, 
forskningsinstitutter og 
universitetssykehus. Der stilte 
vi spørsmål om jobbtilfredshet, 
hvor attraktiv man oppfattet 
forskerkarrieren, om man vil 
anbefale den, og om hva man 
tenker om egen framtid i en 
vitenskapelig stilling i norsk 
akademia. Over 4300 respon-
denter krysset seg gjennom 
spørreskjemaet, men særlig 
interessant er de om lag 2000 
kommentarene som er lagt igjen i tre åpne 
svarfelt. Det bidrar til en bedre forståelse av 
de kvantitative funnene.

For å ta det overordnede først: De fleste 
(nesten 70 prosent) er fornøyde med job-
ben sin. Det er noe under sammenlignbare 
undersøkelser om jobbtilfredshet generelt, 
men langt unna en tsunami av misnøye. Så 
da kan vi vel umiddelbart avvise det tabloide 
og karikerte spørsmålet i overskriften. Det 
bærer imidlertid i seg en slags dobbelthet, 
som kanskje likevel kan bidra til å under-
streke et poeng. Så la oss holde på tanken 
litt til.

Dårlig pulverkaffe
For det første har vi med oss forestillingen 
om den troskyldige, unge studenten som i 
studietida blir svært interessert i et fag og 
gjerne vil fortsette å jobbe med det – i den 
grad at hun har lyst til å utvikle det videre, 
finne ut mer og lære det bort til andre. For 
denne framstår forskerjobben som en drøm. 
Om studenten er flink nok og får sjansen, 
begynner hun på en forskerutdanning og 
håper en vakker dag å få en verdig plass i 
forskerfellesskapet for å bidra til å gjøre 

samfunnet bedre. Så møter vedkommende 
realiteten: et utidig arbeidspress og presta-
sjonskrav som fører til stress og psykiske 
problemer, dernest møtes hun av smålig-
het, intellektuell trakassering, spisse albuer, 
veiledere som aldri har tilstrekkelig tid eller 
forståelse, felleskontor med en sølete benk 

med møkkete kopper og dårlig 
pulverkaffe. Og om man selv 
etter det ikke har gitt opp drøm-
men, så er det videre til neste 
midlertidige jobb på et prosjekt 
hvor man saktens er god nok 
til å undervise, lære opp andre 
på laben og utføre forskningen, 
som geniet av en gruppeleder 
har fått penger til, men hvor 
man på ingen måte er god nok 
til å få fast jobb. Og sånn går 
det helt til man står der som 
gruppeleder selv, etter å ha for-
saket lønnsutvikling, familie, 
venner, økonomisk trygghet 

og balanse i livet, og må bruke mesteparten 
av tida til å søke midler for å holde liv i seg 
selv og andre på laben, men stort sett uten å 
få napp. Da er forskeryrket blitt en skikkelig 
drittjobb.

Høyt toppnivå, lavt bunnivå
Det er likevel ikke denne triste forfallshis-
torien – selv om den har elementer av gjen-
kjennelse for noen – som er realiteten for 
de fleste av Forskerforbundets medlemmer. 
Spørsmålet om dette er en drømmejobb eller 
drittjobb, har likevel en klangbunn: Forske-
ryrket er sjelden en sånn grå tilværelse midt 
mellom disse ytterpunktene, men har ele-
menter av begge deler i seg. Det er meget 
tydelig i alle kommentarene våre medlem-
mer har lagt igjen.

Ut fra disse kan vi lese at en vitenska-
pelig jobb er kjempespennende, fylt med 
meningsfulle arbeidsoppgaver, med mulig-
heter både til å utvikle seg selv, faget og 
interesserte studenter. Det er stor grad av 
frihet og fleksibilitet i jobbsituasjonen. Det 
er altså deler av jobben som er en drømme-
jobb. Men, og dette er det store men-et, så 
framstår deler av jobben som veldig negativ. 

En respondent i denne undersøkelsen opp-
summerer det slik: «Jeg har verdens kuleste 
jobb. Jeg får reise masse, jobbe med det mest 
spennende jeg vet om. Arbeidsvilkårene der-
imot er absolutt dritt. Jeg kan overhodet ikke 
se for meg at jeg noensinne kan få en fast 
stilling der jeg kan fortsette forskningen min. 
I tillegg er lønnen svært lav.» En annen er 
mer lakonisk: «Jeg elsker den akademiske 
jobben i seg selv, men har vel dessverre 
begynt å hate akademia.» Det er i sum mye 
ved forskeryrket som ikke er bra, selv om de 
færreste av våre medlemmer vil bruke en 
betegnelse som «dritt». Det er altså egentlig 
ikke så mye et spørsmål om forskeryrket er 
en drømmejobb eller drittjobb, men at det er 
begge deler samtidig, og at det i større grad 
enn andre yrker har disse store kontrastene 
i seg. 

Våre medlemmer er jevnt over meget for-
nøyde med arbeidsoppgavene, fagmiljøet, 
friheten og fleksibiliteten – mange brenner 
for faget sitt og synes det er svært viktig. Det 
de i første rekke er negative til, er lønna og 
et altfor stort arbeidspress, forårsaket av lite 
ressurser og støtte til å gjøre en god nok jobb. 
For mange framstår arbeidsvilkårene som 
dårlige, med stor utrygghet om finansiering 
og videre jobb. 

Kravstore sytepaver?
Om lag 900 kommentarer i vår undersø-
kelse er innom lønn – svært få av dem med 
positivt fortegn. I gjennomsnitt arbeider de 
vitenskapelig ansatte ved universiteter og 
høyskoler rundt 45 timer i uka, ifølge den 
siste tidsbruksundersøkelsen. Det vil si 
nesten en ekstra arbeidsdag hver uke. Stort 
sett uten noen form for kompensasjon. Det 
er særlig i det perspektivet at lønna framstår 

av Jon Iddeng
spesialrådgiver i 
Forskerforbundet

Forskeryrket –  
drømmejobb eller 
drittjobb?
Er forskeryrket attraktivt? Resultatene av Forskerforbundets medlem-
sundersøkelse er både forventede og betenkelige, skriver Jon Iddeng.
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Tårer og tekst

Eg er glad eg har ein 
fast jobb og ikkje 
risikerer at vikariatet 
går ut medan livet og 

kroppen buttar imot. Eg går 
gjennom ei skilsmisse, og det 
er ei krise der éin vond fase 
løyser av ein annan. I heile 
denne perioden har jobben 
heldigvis kjendest som ein 
trygg stad å vera. Arbeidet 
og skrivinga er noko å halda 
tak i når livet berre tar og tar. 
Eg kan få ein pause ei stund, 
tenkja på noko anna, noko 
tryggare og meir føreseieleg 
enn livet. Ei stund kan eg vera 
velsigna oppslukt av tankear-
beid i staden for å bli eten opp 
av alle kjenslene som gjer så 
vondt i kroppen.

Ein vinterdag for nokre 
månader sidan var eg på 
kontoret for å gjera ferdig 
eit manuskript. Dei siste 
stega i prosessen går lett. Eg 
fann fram den språkvaska 
teksten, jobba meg gjennom 
endringsforslaga, gjorde 
Endnote-referansane om til 
vanleg tekst og anonymiserte 
manuskriptet. Til slutt logga 
eg inn i ScholarOne, la inn alt 
som skulle med, og trykte på 
send inn. Gratulerer til meg! 
Godt jobba!

Men i det sekundet eg 
hadde sendt inn, og verkeleg 
kunne trenga å vera stolt og 
glad over jobben som var gjort, 
vart eg overvelda av smerte. 
Når eg ikkje lenger var kon-
sentrert om oppgåva, tenkte 
eg på kva eg måtte gjera 
seinare den dagen: å fortelja 

ungane mine at mamma og 
pappa ikkje skal bu i lag len-
ger. Klumpen i halsen pressa 
på, og eg gjekk ut. Eg vart 
ståande under dei berre bjør-
ketrea i skogen og let tårene 
sleppa laus.

Seinare på dagen kom ein 
god kollega innom på kontoret. 
Han lurte på korleis det gjekk. 
«Eg har akkurat sendt inn ein 
artikkel, og seinare i dag skal 
me fortelja ungane at me skal 
skiljast», fortalde eg. Fredrik 
lytta med medkjensle, utan råd. 
Han delte gleda over artikkelen 
og sat i lag med meg i smerta 
og sorga. Akkurat den dagen 
var det rom for både akade-
misk suksess og den sterke 
kjensla av å ha feila fullsten-
dig i familielivet. «Takk for at 
du var her», sa eg. Smerta var 
ikkje noko mindre, men eg 
kjende meg litt mindre åleine.

Heile dette vanskelege året 
har eg jobba, litt eller mykje. 
Men eg har også gråte åleine 
bak kontordøra, ute i skogen, 
på telefonen med ein ven 
og i samtalar med kollegar. 
Det har vore rom for at livet 
er som det er. Det er vel dei 
færraste av oss som kjem oss 
gjennom arbeidslivet utan 
sjukdom, eller skilsmisse, 
graviditetar, dødsfall, sorg 
eller angst. Livet skjer.

Ein annan dag i ei lang 
rekke vanskelege dagar dette 
året logga eg meg på Teams 
for å treffa ein ven og kollega. 
«Korleis går det?» spurte ho. 
Spørsmålet gav meg klump i 
halsen, og eg oppdaterte ho 

på konfliktar og sorger. «Eg 
skulle så gjerne vore der og 
gjeve deg ein ekte klem», sa 
Anne. Ho trøysta meg og 
delte det som var vanskeleg i 
hennar liv. Me jobba oss gjen-
nom tårene først og gjekk laus 
på arbeidet etterpå.

Eg las gjennom teksten og 
tenkte. Etter nokre minutt 
følte eg meg konsentrert, 
skjerpa. Teksten, kva som 
mangla og korleis eg skulle 
løysa det, sto plutseleg klårt 
føre meg. Eg noterte, la inn 
nokre merknader og forslag 
til formuleringar. Arbeidet 
gjekk så lett! Energien flaut 
fritt, hendene dansa over tas-
taturet for å halda tritt med 
lynraske tankar. Det var som 
om tårene hadde vaska vekk 
ei grå hinne over teksten. Alt 
var glasklårt, skarpt i kantane 
og enkelt. Ein dag med tårer 
og tekst. Sårbarheitas metode.

«Eg har akkurat sendt inn ein 
artikkel, og seinare i dag skal me 

fortelja ungane at me skal skiljast.»

Gjesteskribentene skriver sant og  
subjektivt om forskning. De faste  gjestene 

er John Peter  Collett, Helga Eggebø, 
Oddveig Storstad og Lorenz Khazaleh.

som dårlig. Mange er oppgitt over merar-
beidet og at de ikke får tid til å gjøre det 
de helst vil: å forske. «Det vi driver med, 
er å skrive søknader om forskningsmid-
ler som blir avslått», som en respondent 
mismodig formulerer det. Flere undersø-
kelser tyder på en økning i stress og andre 
mentale påkjenninger for yngre forskere. 
Det framstår som om muligheten for 
karriereutvikling og videre jobb avhen-
ger av ekstrem arbeidsinnsats, begavelse 
og flaks. Man føler seg veldig utrygg for 
framtida og overlatt til seg selv: «Acade-
mic research is one of the few professi-
ons where the risk is almost purely on the 
individual.» 

Er disse forskerne bare noen kravstore 
sytepaver? Nei da, i Norge i 2022 bør det 
ikke framstå som sutring å forvente noen-
lunde trygge arbeidsvilkår, et sunt arbeids-
miljø og en lønn som speiler utdannelse, 
kompetanse, samfunnsbetydning og 
arbeidsinnsats. 

«Jeg brenner så klart ut»
Kan de ikke bare slutte, om de er misfor-
nøyde? Joda, og hver tredje fast ansatte 
forsker vurderer da også det. Men det er 
uheldig for norsk forskning at både de 
godt etablerte og de yngre talentene, som 
tross alt elsker forskerjobben, synes det er 
såpass mye negativt med yrket at de vur-
derer et karriereskifte vekk fra akademia.

Det som bør gi ekstra grunn til bekym-
ring, er at ting tyder på at utviklingen går 
i feil retning. Både her og i andre under-
søkelser kan det se ut som om arbeids-
presset og utryggheten øker.  Det bidrar 
til å gjøre forskeryrket mindre attraktivt, 
særlig når man sammenligner med 
arbeidslivet for øvrig. «Et drømmeyrke, 
men jeg brenner så klart ut før jeg er i 
nærheten av fast stilling i en institusjon av 
mitt eget valg», kommenterer en respon-
dent. Hva forteller denne forskeren til en 
yngre fagfelle som vurderer å satse på 
en forskerkarriere? Knapt 30 prosent av 
respondentene under 40 år vil anbefale 
unge en vitenskapelig karriere. Hva har 
det å si for rekrutteringen til forskning? 

Fremdeles lausunger
Jeg var selv med på å organisere «laus-
ungeaksjonen» mot midlertidighet i sek-
toren i 2008. Det har ikke blitt så mye 
bedre på de 14 årene, selv om bevisstheten 
rundt problemene er mye større. Det er 
synd. Jeg tror nemlig kvaliteten på norsk 
forskning og høyere utdanning framover 
er avhengig av at man lykkes med å redu-
sere arbeidspresset, øker forutsigbarheten 
og verdsetter forskerne i større grad.

Resultatene av undersøkelsen er omtalt 
i Forskerforum nr. 9/22 og er nå publisert 
i Forskerforbundets skriftserie 5/2022. 

av Helga Eggebø 
Forskar 1 ved 

Nordlandsforskning
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KARRIEREVEIER: Vi ønsker 
med dette innlegget å svare 
Ann-Chatrin Linqvist Leonard-
sen, som utfordrer oss på noen 
punkter i sin kronikk i Forsker-
forum nr. 9/22 som gjelder vårt 
debattinnlegg i Khrono datert 
17.09.22. 

Vi setter stor pris på at Leo-
nardsen bidrar i debatten om 
toppstilling i akademia, og at 
hun ikke er prinsipielt uenig 
i at man kan velge å gå inn for 
én toppstilling. Leonardsen har 
imidlertid som premiss at veien 
til toppstilling må være lik for 
alle, noe hun mener kan kreve 
en justering av forventninger og 
krav til en slik toppstilling. Dette 
er synspunkt vi også prinsipielt 
kan være enig i. Det vi er uenig 
om, er forståelsen av hva som 
ligger i det at veiene skal være 
like, og hva forskjellen består i. 
Leonardsen bruker det meste av 
innlegget sitt til å gjengi de for-
skriftene og retningslinjene som 
gjelder for begge karriereløpene 
førsteamanuensis–professor og 
førstelektor–dosent. Også tidli-
gere presentert av undertegnede 
(Sæle, Universitetsavisa 27.06, 
2021). Som det fremgår i hen-
nes fremstilling, ser vi at disse 
to løpene virker mer like enn 
forskjellige, og der det i begge 
stilles krav til både vitenskape-
lig og pedagogisk arbeid. Slik vi 
forstår Leonardsen, er det krav 
om doktorgrad som er den stør-
ste forskjellen mellom veiene 
til toppstilling. Videre hevder 
hun at forskjellen mellom de to 
veiene er at professor må forstås 
som en vitenskapelig toppstil-
ling, mens dosent leder hen til 

en pedagogisk toppstilling. Leo-
nardsen begrunner forskjellene 
med henvisning til forskriften 
knyttet til de to veiene.

Både forske og undervise
Vi finner denne argumentasjo-
nen underlig, noe vi videre vil 
begrunne utfra hva som faktisk 
står i retningslinjene, in jure, og 
utfra gjeldende praksis, in facto. 
Vi finner det underlig at Leonard-
sen først presenterer forskriften 
for dosent hvor det tydelig stil-
les krav til vitenskapelig arbeid 
og produksjon (jf. formulerin-
gen «dokumentert omfattende 
forsknings- og utviklingsarbeid 
på høyt nivå rettet mot yrkesfel-
tet»), for så i neste øyeblikk ned-
tone dosentstillinger til å (bare) 
gjelde det pedagogiske feltet. 
Samtidig ser vi at det også stil-
les tydelige krav til at professor 
skal drive med pedagogisk virk-
somhet (jf. formuleringer som 
«grunnleggende kompetanse 
for undervisning og veiledning, 
kvalitetsutvikling i egen under-
visning og veiledning, deltagelse 
i utvikling av utdanningskvali-
tet i fellesskap»). Hva legger 
så Leonardsen i begreper som 
vitenskapelig og pedagogisk? Er 
det slik at hun henfaller til den 
klassiske forståelsen for stillin-
ger i akademia, at professortittel 
oppfattes å gjelde «egentlige» 
forskere, mens dosenter først og 
fremst skal regnes som under-
visere? Det er etter vår mening 
skivebom utfra hva det står i ret-
ningslinjene for disse toppstillin-
gene – og det er etter vår mening 
også avleggs. Vi må innse at også 
akademia er i utvikling, selv om 

det er en tungrodd materie å 
endre. I dag settes det krav til at 
begge toppstillinger må vise til 
både vitenskapelighet og peda-
gogisk virksomhet, et poeng som 
støtter oppunder at vi burde gå 
for én toppstilling: prosessor. 
Utdanningspolitiske føringer 
viser tydelig at både i førsteama-
nuensis/professor-stillinger og 
i førstelektor/dosent-stillinger 
skal man både forske, undervise 
og veilede. Det er slik i dag at 
vi skal forske på praksisfeltet, 
og undervisningen skal være 
forskningsbasert. Det er også 
slik at lærere som underviser i 
skolen i dag, skal være medfor-
skere, nettopp for å bygge ned 
noe av gapet som har vært/er 
mellom skole og høgskole/uni-
versitet. Det er slutt på den tiden 
hvor professorer bare driver med 
forskning, med unntak av dem 
som er tilsatt som nettopp det: 
rene forskerstillinger.

Uklare skiller 
Det er også slik at enhver politisk 
tekst, i form av gitte retningslin-
jer, må tolkes frem av leseren. 
Det vil si at vi må se på hvordan 
disse oppfattes og blir praktisert 
av våre akademiske institusjo-
ner og komiteer. Og vi må se på 
hvordan de blir praktisert over 
tid, det vil si hvordan resepsjon 
av forskrifter omsettes til praksis. 
Ser vi på praksisen som gjøres 
av opprykks-kommisjoner, viser 
det seg at søkere som ikke har 
doktorgrad, likevel kan få opp-
rykk til førsteamanuensis og 
også til professor. Samtidig ser 
vi at kommisjoner i økende grad 
legger vekt på pedagogiske kva-
lifikasjoner for opprykk til pro-
fessor. Det kan altså se ut som 
at det i praksis er uklare skiller 
mellom de to veiene, noe som 
aktualiserer Leonardsen poeng 
i forhold til det å justere – eller 
kanskje tydeliggjøre – forventin-

gene. Samtidig viser praksis fra 
kommisjoner at kravet til viten-
skapelighet i førstelektor/dosent 
opprykk har blitt kraftig skjerpet. 
Det er i dag vanskelig å få opp-
rykk til dosent uten et omfang i 
vitenskapelig publisering som er 
ganske likt professor. 

Nyanser av vitenskap
Det som imidlertid er en forskjell, 
er den vitenskapelige innretnin-
gen. Dosentens vitenskapelige 
produksjon har en noe bredere til-
nærming enn professorens, som 
gjerne er mer spisset og avgrenset. 
Professorenes bidrag kan derfor i 
mange sammenhenger ha større 
betydning for forskningsfronten 
i et avgrenset vitenskapsfelt. På 
den annen side kan dosentens 
vitenskapelige bidrag i større grad 
ha betydning for et profesjonsfelt. 
Det er altså ikke et enten-eller til 
vitenskapelig produksjon, men 
dosenter skal ha en tilsvarende 
vitenskapelig produksjon som 
professorer. Dosentenes innret-
ning på forskningen er oftest ret-
tet mot eget profesjonsfelt. Slik 
vi ser det, går altså ikke skillet 
mellom de to veiene doktorgrad–
førsteamanuensis–professor som 
en vitenskapelig toppstilling og 
førstelektor–dosent som peda-
gogisk toppstilling. Praksis fra 
opprykkskommisjoner viser at 
begge løpene krever både viten-
skapelig og pedagogisk kvalitet. 
Det er på denne bakgrunnen vi 
mener det er på høy tid å gå inn 
for én toppstilling.

Unngå forskjellsbehandling
Leonardsen spør om vi gir mot-
stridende signaler idet vi viser til 
at førstelektorprogrammet ved 
Høgskolen på Vestlandet er blitt 
avviklet, et program som fun-
gerte godt. Det kan gjerne ved 
første øyekast virke som at vi her 
argumenterer for å opprettholde 
førstelektor–dosent-løpet. Men 
det er å ta det ut av kontekst. Vi 
skrev dette for å understreke at 
dagens ordning med to ulike løp 
synes på noen punkter å under-
grave førstelektor–dosent-løpet 
til fordel for førsteamanuensis–
professor-løpet. Hovedargumen-
tet er at vi ønsker én toppstilling, 
som da vil unngå en slik for-
skjellsbehandling. Hvordan 
veien frem til én toppstilling skal 
se ut, er et åpent spørsmål, men 
saken debatteres.

Én toppstilling i akademia
 
Dosent- og professorstillingen bør samles til én stilling. 
Slik kan man unngå forskjellsbehandling, mener debattantene.

«Det er i dag vanskelig å få 
opprykk til dosent uten et omfang 
i vitenskapelig publisering som er 

ganske likt professor.»

av dosentene Carl Fredrik Dons, Ove Olsen Sæle, 
Arne Orvik og Bjørg Oddrun Hallås
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KARRIEREVEIER: En over 20- 
årig diskusjon om førstelektor/
dosent-veien er aktualisert i 
 Forskerforum. Det gjelder bidrag 
17.09 (i Khrono) fra dosentene 
Hallås, Orvik Sæle og Dons som 
følges opp av professor Ann-Cha-
trin Linqvist Leonardsen med et 
svarinnlegg i Forskerforum nr. 
9/22. Debattantene spør om det 
bør være én eller to toppstillin-
ger. Skal vi bare ha professorat 
eller en kombinasjon av de like-
verdige stillingene professor og 
dosent?

Et beslektet spørsmål er om 
det bør være én eller to karrier-
eveier til toppstillingen(e) – den 
klassiske forskerutdanningen 
med noen pedagogiske krav eller 
en kombinasjon av dette og en 
mer praktisk-pedagogisk retning.

Satsing på førstelektor/dosent
Vi som skriver dette, var involvert 
i en tyngre satsning på førstelek-
tor/dosent-løpet ved Høgskolen 
i Oslo, nå Oslomet – storbyuni-
versitetet, på begynnelsen av  
2000-tallet. Helge hoppet da 
av et doktor    gradsprogram for å 
satse på førstelektor/dosent-veien, 
mens Vibeke ble førstelektor og 
seinere leder for institutt for 
grunnskole- og faglærerutdan-
ning ved Oslomet. 

Samtidig var det mange til-
svarende førstelektor-program-
mer andre plasser i landet som 
Høgskolen i Bergen (fra 2002), 
Høgskolen i Sogn og Fjordane 
(2003). Høgskolen Stord/Hau-
gesund (2004), Høgskolen i Øst-
fold (2007), Høgskolen i Tromsø 
(2008) og Universitetet i Agder 
(2008). Det meste forsvant fra 
radaren under den store bli-uni-
versitets-bevegelsen som hjem-
søkte vårt land i årene som fulgte.

Høy teoretisk sigarføring
Nå er det kanskje tid for etter-
tanke? 

Kanskje det ikke var så dumt 
å bygge et sterkere miljø rundt 
digital og ikke-digital lærings-
ledelse, undervisning og profes-
jonsrettet innovasjon? Det siste 
ble den gang kalt utviklingsar-
beid med bokstaven U i FoU.

For noen er forskerutdanning 
som potetdyrking. Folk med dok-
torgrad passer etter sigende til alt.

Det er sterke teoretiske og 
empiriske grunner til å avvise 

dette med forankring i det aris-
toteliske skillet mellom episteme 
og techne. Diskusjonen har gått 
på og av siden da. 

Er det vesentlig forskjell på 
det å kvalifisere seg til den krys-
tallklare modellforståelse, den 
avanserte statistiske metode og 
det vellykkede forfatterskap av 
forskningsartikler på den ene 
siden, og den praktisk virkende 
utøvelse med dokumenterbart 
praktisk resultat på den andre? 
Uten behov for ytterligere trans-
lasjonsforskning?

Det siste er ment som pole-
misk ironi over det faktum at 
man ikke får omsatt forsknings-
resultater i praktisk virke, og 
derfor utvikler ytterligere teori 
om hvorfor.

Det er dem som har hevdet, 
etter vår mening relativt langt 
ute på jordet, at teoretisk for-
ståelse gir den beste praksis. 
Albert Einstein ble i sin tid tillagt 
munnhellet at teori og praksis er 
det samme i teorien, men ikke i 
praksis.

Vi stemmer i. Etter noen tiår 
i utdanningssektoren mangler 
det ikke på empiriske modeller 
av akademikere som har høy 
teoretisk sigarføring, men kun 
tommeltotter når de skal hånd-
tere digital utdanning og ledelse.

Likestilte stillinger
Spørsmålet bør derfor ikke være 
tuftet på skolastiske detaljer 
om gårsdagens kriterier. Vi må 
spørre: Hva slags kompetanse er 
det høyere utdanning trenger fra 
2025 til 2050?

Her mener vi mye, men det vil 
vi heller gjerne komme tilbake til 
og inviterer samtidig andre inn i 
debatten.

Kanskje Forskerforum vil følge 
opp?

For ordens skyld er det greit å 
understreke at en ikke blir første-
lektor og dosent uten å kunne 
dokumenterte og reflektere på 
samme analytiske nivå som hen-
holdsvis den som disputerer og 
den som blir professor. Stillingene 
førstelektor-førsteamanuensis og 
dosent-professor er likestilte i 
Norge, men har ulike innretnin-
ger. Etter vår mening er det mer 
behov for begge innretninger enn 
noensinne for å kunne møte de 
utfordringene vi står ovenfor i 
universitets- og høyskolesektoren.

Dosentløpet trengs 
framover
Hva slags kompetanse og dermed karriereveier trenger 
høyere utdanning fra 2025 til 2050? Det spør debattantene, 
som mener det er behov for både professor- og dosentløpet.

«For noen er forskerutdanning som 
potetdyrking. Folk med doktorgrad 

passer etter sigende til alt.»

«Det mangler ikke på empiriske modeller 
av akademikere som har høy teoretisk sigarføring, 

men kun  tommeltotter når de skal håndtere 
digital utdanning og ledelse.»

av førstelektor og instituttleder 
Vibeke Bjarnø og dosent Helge Høivik
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Sigarettar til jol

Biletet er teke jolekvelden 1937 på øygruppa Tristan da Cunha sør i Atlanterhavet. 
Vi ser den jolepynta forskingsstasjonen til ei gruppe norske forskarar som var på 
ekspedisjon her i 1937–38. Den vesle, vulkanske øygruppa er under britisk overherre-
døme og har Sør-Afrika som minst fjerne fastland.

Ekspedisjonen var organisert av Universitetet i Oslo og leia av botanikaren og 
geografen Erling Christophersen. Dei tolv deltakarane kom frå fag som zoologi, 
botanikk, medisin, geologi og sosiologi. Ein tannlækjar og ein landmålar var òg med.

Forskarane registrerte 97 nye dyreartar og 150 nye planteartar. Dei fann den 
minste fuglen i verda som ikkje kan fly: tristanriksa. Dessutan fann dei ifølgje Wiki-
pedia ut at «tristanittenes sykdomsfrihet og gode tannhelse godt kunne skyldes 
dietten (fugleegg, potet og fisk) samt puss i saltvann». Dette stod i kontrast til 
tannråteepidemiane i Noreg. Forskingsresultata vart brukte som viktig datagrunn-
lag i utarbeidinga av norsk helsepolitikk etter krigen.

Korleis gjer norske forskarar seg klare til jol over 2800 kilometer frå næraste 
fastland? Jo, dei treng norske flagg. Dei treng øl. Det hadde vore godt med røyk, 
så vi legg ei pakke på alle tallerkenane. Og den plakaten for synstest? Den kan jo 
berre henge der.

Kjelder: Store norske leksikon, Wikipedia

Foto: ukjend / Museum for universitets- og vitskapshistorie ved Universitetet i Oslo
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Vil ha forlik for 
 forskningsløft

– Vi har en finansieringskrise i norsk 
forskning. Og ansvaret hviler ikke på én 
regjering eller ett parti. Nå trengs det 
tverrpolitisk samarbeid om et forsknings-
løft som strekker seg ut over hvert enkelt 
statsbudsjett, og som sikrer langsiktighet 
og forutsigbarhet i norsk forskning, sa For-
skerforbundets leder Guro Elisabeth Lind 
på Forskningspolitisk seminar 8. november.

Hun utfordret stortingspolitikere fra Ap, 
Sp, Høyre, Venstre og SV, som debatterte 
finansiering av norsk forskning. SVs Freddy 
Øvstegård plukket opp tråden. 

– Da Kristin Halvorsen lanserte den før-
ste Langtidsplanen for forskning og høyere 
utdanning, var ideen å ha en slags Nasjonal 
transportplan for forskning. Vi må tilbake til 
den ånden, sa han, og oppfordret til et bredt 
forlik i Stortinget for å gjøre langtidsplanen 
mer forpliktende. 

Gikk du glipp av seminaret? Du kan 
se hele eller deler av debatten i opptak på 
forskerforbundet.no.

Flere har fått fast jobb: – 
Fortsatt et godt stykke igjen 
Andelen midlertidig ansatte ved høgskoler 
og universiteter har gått litt ned det siste 
året. Men verken statssekretær Oddmund 
Løkensgard Hoel (Sp) eller fagforeningene 
er fornøyde. Forskerforbundets leder Guro 
Elisabeth Lind er bekymret for at nedgan-
gen skal bli en hvilepute for politikerne og 
institusjonene.

Guro Elisabeth Lind kan ikke si seg helt 
fornøyd med situasjonen. For etter å ha 
sett nærmere på tallene, ser Forskerforbun-
det at det også har vært en økning i antall 
postdoktorstillinger og andre åremålsstil-
linger. Disse regnes ikke som midlertidige 
i statistikken, men er like fullt midlertidige.

— Det er sterkt bekymringsfullt. For det 

haster mer enn noen gang å få gjort noe 
med midlertidighetsproblemet. Og da må 
vi løse problemet i sin helhet, og ikke bare 
flytte problemet over i andre kategorier, sier 
hun til Khrono.

Unge forskere vurderer  
å slutte

– Vi står i fare for å miste forskertalenter sam-
funnet vårt er helt avhengig av. Nå haster det, 
mener Forskerforbundets leder Guro Lind. 
UiOs nye storstue Domus Bibliotheca var 
åsted da fire forskere 1. november møttes til 
debatt om karriereveier og forskningsfinan-
siering, i regi av Forskerforbundet ved UiO. 

Guro Lind kunne presentere urovek-
kende tall fra en medlemsundersøkelse 
Forskerforbundet nylig har gjennomført.

– Bare 30 prosent av våre unge forskere 
vil anbefale andre en forskerkarriere. Da 
Akademiet for yngre forskere spurte om 
det samme for fire år siden, var tallet 50 
prosent. Stadig færre ser forskning som 
en attraktiv karrierevei, på grunn av stor 
usikkerhet. Mange forskere vurderer å 
slutte. Det haster å gjøre noe, hvis vi ikke 
vil miste forskertalenter samfunnet vårt er 
helt avhengig av, sa Lind.

Ny e-læring skal trygge 
tillitsvalgte
Unio-forbundene har i samarbeid med 
Arbeidstilsynet laget en e-læring for godt 
arbeidsmiljøarbeid for tillitsvalgte. E-læ-
ringen skal gjøre tillitsvalgte tryggere i 
samarbeidet med ledere og vernetjeneste 
om det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

I kurset får du lære mer om hva ar-
beidsmiljø er, hva som har betydning for 
sykefravær og frafall i din bransje, hva 
som påvirker arbeidsmiljøet og hvordan 
dere kan jobbe for å redusere fravær og 

frafall, hva partssamarbeidet og din rolle 
som tillitsvalgt er og hvordan øke kvalitet 
og produktivitet på din arbeidsplass. Du 
finner det nye e-læringskurset på Unios 
nettsider unio.no.

Forskerforbundet runder 
snart 25 000 medlemmer
Vi nærmer oss 25 000 medlemmer med 
stormskritt; og vil markere dette ved å gi 
bort to elsykler. Vi trekker to heldige vinne-
re: Én som melder seg inn før vi passerer   
25 000, og én som verver et nytt medlem i 
samme periode. Mer informasjon finner du 
på forskerforbundet.no/25000.

Forskerforbundet is approaching 
25 000 members
We are fast approaching 25,000 members; 
and will mark this by giving away two electric 
bicycles. We will draw two lucky winners: 
One who registers as a member before we 
pass 25,000, and one who recruits a new 
member during the same period. More 
information at forskerforbundet.no/25000.

Klokt å videreføre  
IA-avtalen
Regjeringen og partene i arbeidslivet er 
enige om å forlenge dagens IA-avtale med 
to år. Samtidig er det enighet om å forster-
ke innsatsen for å redusere sykefravær og 
frafall fra arbeidslivet.

Unio mener at dette er en klok beslutning 
og det eneste riktige med tanke på at pan-
demien har hatt en svært negativ effekt på 
arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv.

– Unio har lenge ment at IA-avtalen bør 
forlenges, ikke minst fordi pandemien har 
satt arbeidet med et mer inkluderende ar-
beidsliv kraftig tilbake. Avtalen er et svært 
viktig virkemiddel for å redusere sykefravær 
og for å motvirke frafall i arbeidslivet, sier 
nestleder i Unio Silje Naustvik.

 FORSKERFORBUNDET

 KURS OG SEMINARER

 VERV EN KOLLEGA

Kjenner du noen som kan bli 
medlem i Forskerforbundet? 
Verv en kollega i dag og få ver-
vepoeng 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.

Tillitsvalgtopplæring og 
seminarvirksomhet tilhører 
vår kjerneaktivitet, og er en 
viktig forutsetning for arbeidet 
i Forskerforbundet. Vi tilbyr en 
kombinasjon av kurs med fysisk 
oppmøte og digitale kurs/we-
binarer. Alle med verv i lokallag 
og foreninger kan melde seg på 
våre kurs og seminar. Følg med 
på våre nettsider for oppdatert 
kursprogram: 
forskerforbundet.no/kurs.  

• er landets største og ledende 
fag- og interesseorganisasjon 
for ansatte i forskning, høyere 
utdanning og kunnskaps-
formidling. 

• har nærmere 25 000 
medlemmer og er tilsluttet 
Unio – hovedorganisasjonen 
for universitets- og høyskole-
utdannede.

• arbeider for høyere lønn 
og bedre arbeidsvilkår for 
medlemmene.



INFORMASJON FRA FORSKERFORBUNDET

– Til alle tillitsvalgte: 
Tusen, tusen takk 

for innsatsen!

– Det har vært et krevende år for våre tillitsvalgte. 
Vi er så imponert over innsatsen som legges 
ned, og hva dere får til, sier leder Guro Lind og 
 generalsekretær Birgitte Olafsen.

2022 ble et krevende år for mange tillitsvalgte. Lokallag i staten 
måtte forholde seg til en ny tariffavtale og omfattende lokale lønns-
forhandlinger. Pandemien satte fortsatt sine spor flere steder. Og 
mange måtte håndtere nedskjæringer og tøffe omstillinger. For-
skerforbundets leder Guro Lind og generalsekretær Birgitte Olafsen 
vil takke de tillitsvalgte for innsatsen.

– Til alle tillitsvalgte: Tusen, tusen takk for innsatsen! Vi vet det 
har vært et langt og krevende år, men vi er så imponert over innsat-
sen som legges ned, og hva dere får til. Nå håper vi alle kan slappe 
av i jula, og hente nye krefter, sier Lind.

Birgitte Olafsen gikk på som ny generalsekretær i desember i 
fjor, og har i år reist mye rundt for å møte lokallag og tillitsvalgte. 

– Overalt møter jeg engasjerte tillitsvalgte som står på for med-
lemmene. Vi har et fantastisk tillitsvalgtapparat som nyter stor 

respekt både hos ledelse og de ansatte, og som får til utrolig mye. 
Det ser vi både i de lokale lønnsforhandlingene, og i andre saker. 
Ikke minst har vi tillitsvalgte som bryr seg om arbeidsplassen, og 
som ikke er redde for å si ifra når det trengs, sier Olafsen.

Hun viser blant annet til tillitsvalgte ved Folkehelseinstituttet 
og Norges Forskningsråd som i det siste har engasjert seg sterkt i 
kampen mot omfattende nedbemanninger. 

– Det er ekstra krevende å være tillitsvalgt når kolleger kan miste 
jobben. Samtidig er det i slike situasjoner at erfarne tillitsvalgte 
trengs aller mest. Jeg er opptatt av at vi skal ta like godt vare på 
våre tillitsvalgte som de tillitsvalgte tar vare på medlemmene. Det 
er viktig å ikke stå alene i slike prosesser, men at man opplever 
god hjelp og støtte fra oss i Forskerforbundet sentralt, sier Olafsen.

Guro Lind gleder seg til året som kommer.
– Vi har et viktig og spennende år foran oss. Vi skal inn i et mellom-
oppgjør hvor utdanningsgruppene må sikres god lønnsutvikling. 
Vi må overbevise regjeringen og Stortinget om å satse mer på 
forskning og utdanning. Og vi skal bygge en enda sterkere organisa-
sjon og rekruttere nye medlemmer. Jeg gleder meg til å samarbeide 
med de tillitsvalgte for å få det til, avslutter Lind.
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LEDEREN HAR ORDET

Solsnu
La oss være ærlige: Det har ikke vært det lyseste 
året for oss som er opptatt av forskning og kunn-
skapsarbeid. 

Krisen i Forskningsrådet har skapt stor uro blant forskerne. Ett 
års stans i Fripro innebærer alene at rundt én milliard kroner er 
tapt for forskningsmiljøene. I instituttsektoren har det vært stor 
usikkerhet rundt Retur-EU-midlene, som er så viktige for konkur-
ranseevnen til norsk forskning. I forslaget til statsbudsjett kuttes 
grunnbevilgningene til universiteter og høyskoler. Det innføres 
skolepenger for internasjonale studenter, og kuttes i støtten til inter-
nasjonalt samarbeid. Folkehelseinstituttet og Norges Forskningsråd 
må gjennomføre betydelige nedskjæringer, som vil svekke norsk 
samfunnsberedskap og infrastrukturen for norsk forskning. Nød-
vendige byggeprosjekter er kuttet eller satt på vent.

På vårt forskningspolitiske seminar oppsummerte NIFU-forsker 
Espen Solberg statsbudsjettet slik: Bedre enn fryktet, men verre enn 
det ser ut.

Novembermørket
Norsk forskningspolitikk befinner seg midt i november. Det er 
mørkere tider. Signalene fra statsråd Ola Borten Moe er tydelige: 
Kunnskaps-Norge må forberede seg på strammere budsjetter. Sek-
toren må bli mer effektiv, og skaffe mer av inntektene sine selv.

Spørsmålet er hvordan forskeren og kunnskapsarbeideren skal 
bli mer effektiv. De vitenskapelig ansatte jobber allerede 46 timer i 
uken – mer enn én dags gratis arbeid hver eneste uke. Og etter åtte 
år med Erna Solbergs «effektiviseringskutt» er antall administrativt 
ansatte i staten ostehøvlet ned til et minimum. Vår ferske med-
lemsundersøkelse viser at mange vitenskapelig ansatte vurderer å 
slutte, blant annet på grunn av arbeidspresset. Bare én av tre unge 
forskere vil anbefale andre en forskerkarriere. Og bare én av fem 
postdoktorer vil det samme.

Samtidig er det jo nettopp disse unge forskerne Norge trenger. 
Regjeringen har nylig lagt fram en langtidsplan for forskning og 
høyere utdanning der det heter at forskning er «avgjørende for å 
løse samfunnsutfordringene vi står overfor». Disse utfordringene 
har – fortsatt ifølge regjeringen selv – «blitt enda mer akutte». 
Det er det ikke vanskelig å være enig i. Vi lever i en tid med krig i 
Europa. Demokratiet i mange land er truet. Strømkrise og inflasjon 
skaper ny fattigdom. Vi skal forberede oss på neste pandemi. Og vi 
står midt i en menneskeskapt klimakrise. Er det virkelig nå vi skal 
kutte i forskning?

Svaret er åpenbart. Det er nettopp i krisetid at vi bør prioritere 
mer av samfunnets ressurser på forskning og utdanning. Skal vi 
ut av krisen, må vi våge å gjøre de langsiktige investeringene som 
kan ta oss videre. Vår oppgave er å vise politikere og velgere hvorfor 
forskning og kunnskapsarbeid er så viktig, og hvorfor forskere og 
kunnskapsarbeidere må sikres gode rammebetingelser. Ingen 
andre kan gjøre den jobben enn vi.

Et lys imot mørketida
Jeg tror mange er enige med oss. Også politikere. Mange ser at vi er 
nødt til å investere mer i kunnskap hvis vi skal ta Norge gjennom det 
grønne skiftet, skape nye arbeidsplasser og løse de store samfunns-

utfordringene. Vi har tatt til orde for et tverrpolitisk samarbeid om 
langtidsplanen for å sikre forutsigbarhet og langsiktighet i norsk 
forskning. Et bredt forskningsforlik på Stortinget som skaper større 
trygghet for forskerne og større fart på omstillingen Norge skal 
gjennom. Både Høyre, Venstre og SV har gitt støtte til denne ideen.

Når vi denne høsten har vært landet rundt på lokallagsbesøk 
– på museer og helseforetak, høyskoler og universiteter, arkiv og 
institutter – møter vi alle steder engasjerte tillitsvalgte som gjør en 
helt uvurderlig innsats for medlemmene. De arbeider systematisk 
for medlemmenes lønns- og arbeidsbetingelser, og de kjemper 
for at institusjonene de arbeider ved, skal skjermes for kutt og 
nedskjæringer. De har på ingen måte gitt opp. De inspirerer meg til 
å kjempe med samme engasjement i den nasjonale kunnskapspo-
litikken. Vi er nødt til å snu dette.

I oktober var jeg til stede da Forskerforbundets studentforening 
ble etablert. Nå er vi i gang! Mange engasjerte studenter møttes på 
årets konferanse, hvor de blant annet vedtok en resolusjon – Stans 
forslaget om skolepenger for internasjonale studenter! Studentenes 
stemme vil være svært viktig for Forskerforbundet framover. Vi er 
helt avhengige av de unges stemme, deres engasjement og deres 
korrigeringer i vårt arbeid. Det gir inspirasjon til å stå på i kampen 
for framtidas kunnskapspolitikk.

Snart skal vi stanse litt opp og feire jul, hvor budskapet er at 
lyset og håpet kommer til jorda og menneskene. Snart er vi ved 
vintersolverv. Da vil vi fort merke at dagene blir lysere. 

Jeg ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte en gledelig jul og et 
godt nytt lyst år!

av Kristian Mollestad, 
nestleder i Forskerforbundet

«Er det virkelig nå vi skal 
kutte i forskning?»
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