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4: Reform uten kvalitet?
Forskningssektoren er ikke imponert over regjeringens satsing på kvalitetsreformen så langt. – Nå 
må regjeringen følge opp med ressurser, mener viserektor ved UiO, Inga Bostad.

5: Forvirrende prosess
Uklare retningslinjer for opprykk til professor skaper frustrasjon på fjortende året. Hvordan sikre 
mot kompiskjøring og lottotrekning uten objektive regler, spør en vitenskapelig ansatt.

6: Vil sikre forskningstid
Bortfallet av særavtalen har fått læresteder til å ta egne initiativer. – Det nye avtaleverket gir signaler 
for framtida, sier Sigurd Rysstad ved UMB, som har 50/50-fordeling mellom forskning og undervis-
ning.

7: Hvem jukset?
Forskeren som var mistenkt for forskningsjuks er nå renvasket, men tvilen er fortsatt til stede. Det er 
uklart hvem i forskningsprosjektet som manipulerte og fabrikkerte data.

8: Bremser forskningen
Norge har behov for å investere i kunnskapsutvikling, men Finansdepartementet betrakter alle bevilg-
ninger som konsum. Dermed står det i veien for utviklingen, hevder BI-professor Øystein Noreng.

9: Vil bygge karriere
– Med kvalitetsreformen har studentene blitt mer opptatt av at studiene skal lede fram til en karriere, 
sier karriereveileder Gisle Hellsten. Usikre studenter strømmer til ham for råd.
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24: Mennesket og musikken
Musikken henger nært sammen med kroppsbe-
vegelser. Vi kan faktisk «se» bevegelsen til en lyd 
vi hører, og «høre» lyden av en bevegelse vi ser, 
ifølge forskere i musikkvitenskap.

20: Samtalen
Avtroppende generalsekretær Kari Kjenndalen i 
Forskerforbundet kunne tenke seg mer dissens 
med politikerne. – Da kunne vi kanskje fått en 
mer konkret debatt, sier hun. Nå går hun til 
Kunnskapsdepartementet.

12: Kamp om plassen
I stedet for bevilgninger direkte fra regjeringen, 
må norske forskere kjempe om kronene i EUs 
sjuende rammeprogram for forskning med re-
sten av Europa. Får Norge valuta for pengene til 
EU-kontingent?
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pålegger oss å gjøre enda mer, uten å følge opp 
med ressurser. Det er overmodig å tro at det 
fører til økt kvalitet.

For Aasland lover ikke mer penger med det 
første.

– Institusjonene må forholde seg til de øko-
nomiske rammene de har. Om de føler de har 
for lite penger, får de kutte i studietilbudet, sier 
hun.

Det har UiO allerede forsøkt, ifølge Bostad. 
Men pengene strekker fortsatt ikke til. Djupe-
dals berømte hvileskjær er igjen synderen.

– Jeg kjenner jeg blir lei av å snakke om pen-
ger. Men det er ikke mulig å gjennomføre refor-
men på en god måte med de knappe ressursene 
vi har fått, sukker Bostad.

Flere stillinger
– Jeg ser at finansieringssystemet kan ha uhel-
dige virkninger, og vil jobbe for å øke basisbe-
vilgningene på sikt, sier Aasland.

Hun vil ikke si noe om det betyr en økning i 
totalen eller om det blir et nullsumspill, men 
lover full gjennomgang av finansieringssyste-
met til neste år.

Det synes stortingsrepresentant Rolf Reik-
vam (SV) er på sin plass. I motsetning til parti-
felle Aasland, nestleder i Mjøs-utvalget som la 
grunnlaget for systemet, er han sterk motstan-
der av hele incentivsystemet.

– Universitetene og høgskolene er ikke pro-
duksjonsbedrifter. Jeg vil tilbake til mer basisfi-
nansiering. Det vil gi tryggere rammer og en 
annen langsiktighet, sier Reikvam.

– Den største utfordringen framover blir 
sammenhengende tid til forskning. Det er åpen-
bart at vi må bevilge midler til f lere stillinger, 
fra stipendiater til professorer. Det er helt avgjø-
rende for at vi skal lykkes.

– Må diskutere innholdet
– Det er viktig at regjeringen nå aktivt følger 
opp, ellers blir meldingen bare tomme ord. Det 
ambisiøse målet om å skape en kunnskapsna-
sjon er ekstremt ressurskrevende, sier Cathrine 
Holst, sosiolog og forsker ved UiO og Universite-
tet i Bergen.

Hun savner en diskusjon rundt en rekke kva-
litative aspekter ved reformen.

– Virker for eksempel de pedagogiske opp-
leggene? Jeg tror at et underliggende premiss 
for kvalitet, er at studentene leser. Nå viser eva-
lueringen at de ikke føler de har tid til dette, på 
grunn av oppgaveskriving og obligatoriske akti-
viteter. Det er alvorlig, og bør korrigere inntryk-
ket om at tettere oppfølging automatisk fører til 
økt kvalitet.

Målene for reformen bør også gås nærmere 
etter i sømmene, mener Holst.

– I meldingen avfeier regjeringen enhver dis-
kusjon ved å understreke at målene står fast. 
Det hadde vært fint med noen avklaringer. Det 
finnes fremdeles ulike oppfatninger av hvordan 
vi skal få bedre studier og forskning. For hva er 
egentlig kvalitet?

Av Ida Kvittingen

n De nasjonale komiteene som bedømmer søk-
nader om opprykk til professor ut fra personlig 
kompetanse, har ennå ikke fått felles retnings-
linjer for kompetanseerklæring. Nå varsler Uni-
versitets- og høgskolerådet at opprykksordingen 
er lite hensiktsmessig og 
umulig å kontrollere. For-
skrift om ansettelse og opp-
rykk i professorstilling krever 
bare at bedømmelseskomi-
teen må forklare på hvilket 
grunnlag søkeren erklæres 
kompetent, med henvisning 
til innsendte arbeider. Den 
krever ikke at komiteen re -
degjør for sine vurderings-
kriterier. 

Sivilombudsmannen gir 
medhold

Nylig mottok Forskerfor-
bundet brev fra Sivilom-
budsmannen, som ga en 
klager ved NTNU medhold i 
at kriteriene for opprykk var 
uklare. Etter avslag på søk-
nad om opprykk, klaget han 
på at kriteriene for behand-
lingen ikke stod i reglemen-
tet for søknaden. Han fikk 
medhold og lovnad om ny 
behandling. I mellomtiden 
ga en annen komité tilsagn 
om opprykk.

Instituttleder Jan Petter 
Hansen ved Institutt for 
fysikk og teknologi ved Uni-
versitetet i Bergen er mis-
fornøyd med den lange 
behandlingstiden i de nasjo-
nale komiteene.

– År for år er vi vitne til behandlingstider på 
to år eller mer. Dette sliter på de som søker, og 
det er dårlig personalbehandling, sier Hansen.

– Vi vet ikke om komiteens beslutning skyl-
des ren kompiskjøring eller lottotrekning, sier 
en universitetsansatt førsteamanuensis som 
ikke tør stå fram fordi hans søknad er under 
behandling.

Tids- og ressursbruk
Universitets- og høgskolerådet (UHR) koordine-
rer opprykksordningen nasjonalt.

– Opprykksordningen er en kilde til stadig 
større frustrasjon og bruk av tid og ressurser, 
sier underdirektør Guri Bakken i UHR. Bakken 
forstår frustrasjonen til søkeren som ikke vil stå 
fram med navn i Forskerforum.

– Dersom det er slik at 
én og samme komité ope-
rerer med forskjellige kri-
terier for å bedømme 
søkere innenfor samme 
fag, har vi stadig ikke 
anledning til å instruere 
en sakkyndig komité. Den 
må stå fritt i sine faglige 
vurderinger, sier Bakken.

Hun mener begrunnel-
sen for opprykksordnin-
gen i stor grad er falt bort, 
etter at den ble etablert i 
1993.

– Tidligere måtte insti-
tusjonene søke departe-
mentet om hjemmel til 
professorstillinger. Den 
sentrale styringen resul-
terte i en opphopning av 
godt kvalifiserte personer 
som trengte tittelmessig 
og finansiell kompensa-
sjon, sier Bakken.

Ikke rør ordningen!
Assisterende generalsekretær 
Sigrid Lem i Forskerforbun-
det sier at opprykksordnin-
gen for professorer i dag 
fungerer etter hensikten, 
og den er viktig blant annet 
for likestilling og rekrutte-
ring i UoH-sektoren.

– Vi ønsker klart at ordningen skal bestå og 
ikke endres, sier Lem. Leder i Forskerforbundet 
Bjarne Hodne understreker overfor Forskerfo-
rum at det i forbundets medlemsmasse er en 
klar interesse av at opprykksordningen opprett-
holdes.

– Vi mener at det er, og fortsatt skal være, 
klare premisser for opprykk til professor, sier 
Hodne.

Av Andreas Høy Knudsen

– Vi ønsker klart at 
ordningen skal bestå og 
ikke endres, sier Sigrid 

Lem, assisterende 
generalsekretær i 
Forskerforbundet. 

 Stortingsmeldingen om kvalitetsreformen:

– Trenger oppfølging
Stortingsmeldingen om kvalitetsreformen bringer lite nytt, mener forskere. 
 – Men innrømmelsene regjeringen nå gjør, er viktige, sier professor Tore Rem.

Forvirring om professoropprykk:

– Kilde til stadig større  
frustrasjon
Fjorten år etter innføringen av kompetansemodellen 
mangler felles retningslinjer for bedømming i komiteene.

– Stortingsmeldingen er en kombinasjon av 
mange selvfølgeligheter og noen tegn på inn-
rømmelser, mener professor i britisk litteratur 
ved Universitetet i Oslo (UiO), Tore Rem.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at regje-
ringen etter fire år med kvalitetsreformen påpe-
ker at det nå skal dreie seg mer om kvalitet og 
innhold. Dette må vel kunne tolkes som en inn-
rømmelse av at det er langt igjen før målene er 
nådd.

Rem synes regjeringen bruker mye plass på 
å berømme seg selv for faktisk å ha innført sys-
temet – noe som burde være en selvfølge.

– Meldingen bærer preg av å være en opp-
summerende rapport heller enn en nytenkende 
melding, supplerer viserektor ved UiO, Inga 
Bostad.

– Ingen tegn på kvalitet
I forbindelse med framleggingen av stortings-
meldingen i begynnelsen av desember, uttalte 
forsknings- og høyere utdanningsminister Tora 
Aasland at hun stort sett er fornøyd med gjen-
nomføringen av reformen. Hun innrømmer 
imidlertid at det er vanskelig å måle om den fak-
tisk har ført til økt kvalitet i høyere utdanning, 
slik målet var.

Aasland velger likevel å tro at f lere avlagte 
studiepoeng og økt gjennomstrømming av stu-
denter tyder på at kvaliteten på studiene er blitt 

bedre. Det har hun ingen grunn til å konklu-
dere med, mener Rem.

– En sammenligning av før og nå er umulig, 
fordi for mange grunnleggende faktorer i syste-
met er endret. Det eneste man kan si, er at man 
ikke kan utelukke at kvaliteten er økt med refor-
men.

– Flere avlagte studiepoeng kan like gjerne 
skyldes omleggingen av gradsstrukturen som at 
det nye pedagogiske opplegget har virket. Det 
kan også skyldes at innføringen av et tøft, incen-
tivbasert finansieringssystem har ført til en kul-
tur der man senker kravene for å få f lere 
gjennom. Det er ikke overraskende at institusjo-
nene tilpasser seg når de får betalt per student 
som fullfører, sier Rem, og legger ikke skjul på 
at han har vært skeptisk til finansieringssyste-
met siden det ble innført.

Savner konkretisering
Rem berømmer likevel regjeringen for omsi-

der å sette fingeren på noen velkjente problemer 
i sektoren – som manglende tid til forskning og 
balansen mellom basisbevilgninger og resultat-
basert finansiering.

– Jeg er helt enig i at vi bør rette søkelyset 
mot innholdet. Men meldingen sier ikke noe 

konkret om hvordan vi skal gjøre dette, påpeker 
Inga Bostad.

Evalueringen viser at kvalitetsreformen blant 
annet har gått ut over de vitenskapelig ansattes 
tid til forskning. Det var på tide at regjeringen 
tok dette problemet på alvor, mener mange.

– UiOs egen evaluering trekker langt på vei 
de samme konklusjonene rundt reformens 
svakheter. Men i motsetning til meldingen, 
peker vi på at reformen er underfinansiert.

Intensjonene om å øke kvaliteten innenfor 
både studier og forskning, samtidig som man 
kutter studietiden, forlenger semestrene og øker 
oppfølgingen, har vist seg å være for ambisiøs i 
forhold til de ressursene vi har fått tildelt, sier 
Bostad.

– Det har blitt en studiereform som langt på 
vei har vært positiv for studentene. Men ikke for 
forskningen.

Lei av pengesnakk
Aasland legger ansvaret for forskningstida på in-
stitusjonene, og oppfordrer til tøffere priorite-
ringer. Men Bostad har ikke særlig tro på at de 
skal klare å finne tid til både studenter og fors-
kning uten støtte utenfra.

– Det er bekymringsfullt at regjeringen nå 

Statusrapporten
 
Statusrapport for kvalitetsreformen i 
høgre utdanning (Stortingsmelding nr. 7, 
2007-2008)

70 prosent av fagansatte ved univer-• 
sitetene oppgir at de bruker mer tid 
på undervisning etter reformen. Få 
bruker mer tid på forskning. Arbeidet 
med nye studietilbud, økt vekt på 
veiledning og tilbakemelding og 
administrativt arbeid kan ha medført 
redusert tid til forskning.
Studentene avlegger flere studiepo-• 
eng, men bruker ikke mer tid på stu-
diene. Like mange jobber ved siden 
av.
Departementet vil iverksette en eva-• 
luering av finansieringssystemet i 
2009, men understreker at «det er 
viktig at forskningskomponenten får 
virke en tid før det eventuelt gjøres 
vesentlige endringer».

– Det er ikke mulig å gjennomføre reformen på en god måte med de 
knappe ressursene vi har fått, mener viserektor Inga Bostad, UiO.

FO
TO

: O
LA

 S
æ

TH
ER

FO
TO

:  
FO

R
SK

R
FO

R
U

M



forskerforum 1 • 2008 • side 6 forskerforum 1 • 2008 • side 7

den individuelle forskningsretten. Men nå har 
det endelig endret seg, og vi har fått til en løs-
ning, sier Kristiansen.

Han vil ikke betegne den nye ordningen som 
en avtale, på grunn av Kunnskapsdepartemen-
tets bestemmelse. Kristiansen opplyser at 
50/50-prinsippet vil reguleres gjennom lønns-
politikken, slik som ved UMB. I «Forslag til revi-
sjon av NTNUs lokale lønnspolitikk» heter det 
at «som hovedregel skal den enkelte vitenskape-
lig ansatte over tid ha like stor arbeidsinnsats på 
forskning og undervisning når andre oppgaver 
er trukket fra».

UiB oppfordrer til 50/50
Så langt har Universitetet i Oslo, Veterinærhøy-
skolen, UMB og NTNU fastsatt prinsippet om 
lik fordeling. Det samme har skjedd ved Univer-
sitetet i Bergen. Det er likevel en forskjell. Mens 
for eksempel UMB nå har mer forpliktende ret-
ningslinjer for fordelingen mellom forskning og 
undervisning, har det i Bergen bare blitt oppfor-
dret til en slik lik fordeling. Leder for Forskerfor-
bundets lokallag ved UiB, Bjarne Meidell, 
opplyser at det har gått ut et skriv fra rektor som 
anbefaler lik tid til forskning og undervisning. 
Her anbefales det å sette av 46 prosent til fors-
kning, 46 prosent til undervisning og 8 prosent 
til formidling/administrasjon. Det er likevel opp 
til hvert enkelt fakultet/institutt å avgjøre om de 
vil følge oppfordringen.

– Dette er en løsning som er til å leve med, 
og vi opplever ikke at vi har en konflikt på dette 
området sier Meidell.

Av Elin Havelin Rekdal

Etter mistanker om forskningsfusk, sluttet den 
nå 49 år gamle mannen i 2005 i jobben som pro-
fessor ved Universitetet for miljø- og bioviten-
skap (UMB), arbeidsplassen hans gjennom ni år. 
Året etter måtte han også forlate Universitetet i 
Oslo (UiO), der han hadde en forskerstilling.

– Ville ikke ha ansatt ham
Mistankene var alvorlige; 
han skulle ha manipulert og 
fabrikkert forskningsdata. 
Nå har en sakkyndig ko-
mité, oppnevnt av UMB og 
UiO, konkludert med at det 
ikke er nok hold i påstan-
dene om forskningsfusk. 
Men noen mindre alvorlige 
forhold har han beviselig 
skyld i (se faktaramme).

Tross det som må kunne 
betegnes som en frifin-
nelse: UMB-rektor Knut 
Hove ville ikke ha ansatt 
ham på ny.

– Det er selvsagt opp til 
hver enkelt arbeidsgiver, men 
jeg ville ikke det, sier han.

I likhet med rektor Geir Ellingsrud ved UiO 
mener han rapporten ikke utelukker at den tidli-
gere professoren faktisk gjorde grove etiske over-
tramp i forskningen sin. Ellingsrud ser det som 
utilfredsstillende at skyldspørsmålet ikke er 
avklart, men vil foreløpig ikke si om det blir 
aktuelt med videre granskinger.

Finner ikke den skyldige
For det er heller ikke bevist at forskeren er uskyl-
dig. Noen i forskningsprosjektet han var del av 
har uten tvil begått alvorlige brudd på forsk-
ningsetikken. I en av de undersøkte artiklene er 
data manipulert og til dels fabrikkert. Problemet 
er at komiteen ikke vet hvem som trikset med 
dataene. Den finner ingen grunn til å mistenke 
den omtalte forskeren mer enn de andre.

– Det er svært uheldig at rektorene antyder at 
han likevel kan ha fusket, sier forskerens advo-
kat, Harald Stabell.

Prinsippet om at man er uskyldig inntil det 
motsatte er bevist, bør gjelde også i akademia, 
mener han.

– Om en straffesak blir henlagt på grunn av 
manglende bevis, er den tiltalte frikjent. Da skal 
han ikke klandres for at han har vært mistenkt, 
sier han, og legger til at saken har vært en stor 

belastning for mannen.
Framleggingen av rapporten har blitt utsatt 

en rekke ganger, og i mellomtiden har forskeren 
gått arbeidsledig i to år. Nå håper han å komme 
tilbake i jobb.

Har lært
Prosessen rundt håndte-
ringen av forskningsjukset 
har blitt kritisert i etter-
kant. Verken UMB eller 
UiO hadde klare rutiner 
for hva de skulle gjøre da 
mistanken først dukket 
opp. Komiteen kritiserer 
også universitetene for 
mangelfulle rutiner rundt 
lagring av rådata, som er 
viktige bevis ved mistanke 
om forskningsfusk.

– Vi ser at vi kunne ha 
gjort ting annerledes. I dag 
ville vi bedre ha visst hvor-
dan vi skulle ha håndtert 
en slik sak, sier Hove.

Sammen med Sudbø-
saken, har saken ført til 

strengere retningslinjer ved begge universiteter. I 
kjølvannet har Kunnskapsdepartementet også 
kommet med en egen lov om etikk i forskningen.

– Denne saken har vært vårt lærestykke, kon-
kluderer Hove og Ellingsrud.

Av Ida Kvittingen

– Det er uheldig at 
rektorene fortsatt 

antyder at forskeren har 
fusket, sier forskerens 

advokat, Harald Stabell. 

Lokale avtaler ved UMB og NTNU:

Forskningstiden sikret
Retten til lik fordeling mellom forskning og undervisning er nedfelt i de lokale avtalene. 
Det er fremdeles ingen sentrale forhandlinger om fordeling av  arbeidstid.

En rekke læresteder har fått i stand ulike lokale 
ordninger som langt på vei skal erstatte særavta-
len (se ramme). Lederen av Forskerforbundet, 
Bjarne Hodne, er positiv til avtalene. På spørs-
mål om de forhindrer inngåelsen av en ny, sen-
tral særavtale svarer Hodne:

– En lokal avtale vanskeliggjør overhodet 
ikke muligheten for felles avtaler i framtiden.

Venter på Kunnskapsdepartementet
Ifølge Kunnskapsdepartementet er det i prinsip-
pet ikke anledning til å inngå lokale, bindende 
særavtaler. Institusjonene som innfører nye ord-
ninger har valgt forskjellige løsninger. Det vari-
erer om de nye ordningene sees som forpliktende 
eller veiledende.

Hodne opplyser at Forskerforbundet ikke har 
tatt kontakt med Kunnskapsdepartementet (KD) 
etter inngåelsen av de siste lokale avtalene. Han 
vil vente til departementet gjør et framstøt. Uni-
versitets- og høgskolerådet (UHR) har utarbei-
det en rapport som nettopp anbefaler KD å gå i 
dialog med fagforeningene i sektoren om en ny 
avtale. Ekspedisjonssjef for Universitets- og høy-
skoleavdelingen i KD, Toril Johansson, sier at 
saken er til vurdering, men at departementet 
ennå ikke har tatt stilling til om de skal gå inn i 
forhandlinger med Forskerforbundet.

– Speiler status quo
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 
har fått fastsatt 50/50-prinsippet for fordeling av 
arbeidstid mellom forskning og undervisning 
for førsteamanuenser og professorer i det som 
kalles «Generelle stillingsbeskrivelser for viten-
skapelige stillinger». Selv om det nye regelverket 
må regnes som et gjennombrudd i saken om 
forskningsrett, sier hovedtillitsvalgt ved Forsker-
forbundets lokallag ved UMB, Sigurd Rysstad, at 
avtalen i grunnen bare speiler status quo. 

– Forskjellen er at det nå er laget et avtale-
verk som spesifiserer fordelingen, og som gir 
signaler for framtida for hvordan universitetet 
velger å behandle sine ansatte. Ved UMB har vi 
også inngått det jeg vil kalle en lokal «Særavtale 
om lønns- og arbeidsvilkår for vitenskapelig 
ansatte». Denne avtalen er relativ lik den nylig 
oppsagte sentrale særavtalen, og innebærer at vi 
forplikter oss til å arbeide mer enn 37,5 timer 
per uke i hektiske perioder mot at merarbeidet 
avspaseres i roligere tider. Dersom arbeidsgiver 
mot formodning skulle finne på å endre stil-
lingsbeskrivelsene på en uakseptabel måte, for 
eksempel gå bort fra 50/50-prinsippet, kan vi 
selvsagt si opp den lokale «særavtalen» og 

begynne å tilpasse oss arbeidstidskapitlet i 
arbeidsmiljøloven.

Rysstad er enig med Hodne når det gjelder 
spørsmålet om lokale avtaler går på bekostning 
av en felles avtale:

– Dette vil absolutt ikke forringe muligheten 
for sentrale avtaler, det vil heller bidra til å 
presse på den videre utviklingen i riktig ret-
ning.

Midlertidig ansatte sikret
Rysstad opplyser videre at dette regelverket gjel-
der for så vel faste som midlertidig ansatte. Regel-
verket innebærer også at universitetslektorer skal 
sikres tid til FOU-arbeid. Den enkelte faglige 
leder skal «legge forholdene til rette for at tilsatte 
i slike stillinger får anledning til faglig oppdate-
ring og en rimelig mulighet for kvalifisering for 
opprykk til høyere under    visningsstillinger».

I motsetning til Rysstad er ledelsen ved UMB 
forsiktig med å kalle det nye avtaleverket for en 
særavtale. Fungerende personaldirektør Eliza-
beth de Jong presiserer at administrasjonen 
ikke har gitt fra seg styringsretten når det gjel-
der fordeling av arbeidstid. Hun vektlegger at 

50/50-fordelingen mellom forskning og under-
visning ikke er regulert av den nye arbeidsavta-
len, men at fordelingen er nedskrevet i de 
generelle stillingsbeskrivelsene. 

– Arbeidstidsfordelingen skal praktiseres i 
tråd med enhetens behov. Det kan pålegges 
individuell f leksibilitet, samtidig som det skal 
legges vekt på de tilsattes ønsker. Både arbeids-
giver og Forskerforbundet ved UMB har vært 
opptatt av å finne fram til løsninger som frem-
mer gode resultater innenfor forskning og 
undervisning, og som skaper tilstrekkelig rom 
for selvstendige initiativ, kreativitet og f leksibel 
bruk av personalressursene, sier de Jong. 

– NTNU-ledelsen snudde til slutt
Forskerforbundet ved NTNU har jobbet med å få 
til en lignende ordning som den ved UMB. Lo-
kallagsleder Svein Kristiansen opplyser at øn-
sket om en ordning når det gjelder tid til 
forskning f lere ganger er tatt opp med ledelsen 
og at dette til dels har vært svært konfliktfylt.

– Det har vært en tung prosess helt siden før 
sommeren. Ledelsen har stadig utsatt å gi tilba-
kemelding på vår oppfordring om å bekrefte 

Særavtalen 
• Regulerte lønns- og arbeidsvilkår for 

undervisnings- og forskerstillinger ved 
alle universitet og høgskoler. Avtale 
mellom staten og arbeidstakerorgani-
sasjonene i sektoren. Særavtalen utløp 
1.august 2007, etter å ha blitt sagt opp 
av organisasjonene, deriblant Forsker-
forbundet.

• I 2005 opphevet Kunnskapsdepartemen-
tet (KD) retningslinjene som ga de 
vitenskapelig ansatte individuell rett til 
lik fordeling av arbeidstiden mellom 
undervisning og forskning. Ansvaret for 
slike retningslinjer ble delegert til institu-
sjonene. Organisasjonene mente at ret-
ningslinjene var en absolutt forutsetning 
for inngåelsen av særavtalen i 1992. De 
reiste sak mot KD, men Arbeidsretten ga 
i 2006 KD medhold i saken. Dermed sa 
organisasjonene opp særavtalen.

• Bortfall av særavtalen fører til at faglig 
ansattes arbeidstid reguleres av 
Ar beidsmiljøloven og Hovedtariffavta-
len, mens Ferieloven regulerer ferie. 
Ifølge Hovedtariffavtalen må alt arbeid 
legges innenfor ordinær arbeidstid.

 – Avtaleverket speiler status quo, men gir signaler for hvordan 
universitetet bør behandle ansatte i framtida, mener hovedtillitsvalgt 

Sigurd Rysstad ved UMB. 
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Forskningsfusk  
ved UMB/UiO
2004: En stipendiat ved UMB får mis-

tanke om at datamaterialet hun får fra 
sin veileder ikke er ekte, og slår alarm.

2005: Den mistenkte forskeren sier opp 
jobben ved Institutt for naturforvalt-
ning, UMB.

2006: Forskeren slutter ved Senter for 
utvikling og miljø ved UiO. En ekstern 
granskingskomité nedsettes.

2007: Komiteens rapport legges fram:
• Alvorlige brudd på god vitenskapelig 

praksis: Fabrikasjon og manipulasjon 
av data, uklart av hvem.

• Mindre alvorlige brudd: Forskeren har 
ikke tatt vare på rådata, og sitert stu-
denters forskning uten å oppgi kilde.

Mistenkt for forskningsfusk:

Frikjent, men ikke helt 
renvasket
Granskingskomiteen finner ikke beviser mot den tidligere forskeren, men 
UiO og UMB holder fast ved at det er sannsynlig at han har jukset.
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– Mitt inntrykk er at mange studenter er veldig 
bevisste på overgangen til arbeidslivet, sier dag-
lig leder Gisle Hellsten ved Karrieresenteret, 
Universitetet i Oslo (UiO). Han forteller om en 
dobling i antall deltakere på senterets jobbsøker-
kurs de siste fire årene.

– Med kvalitetsreformen har studentene blitt 
mer opptatt av at studiene skal lede fram til en 
karriere. Større grad av yrkesretting er også en 
bevisst strategi fra universitetets side, sier Hell-
sten.

Satser bredt
– Studentene tenker på arbeidslivet, men mange 
vet ikke hva de vil bli. Derfor føler de at det er 
viktig å velge fag som holder mange muligheter 
åpne, sier Ole Petter Nyhaug, leder for trendana-
lyse i markedsanalysebyrået Synnovate MMI. 
Han har undersøkt ungdommens utdannings-
valg. Fag som favner bredt, som samfunnsfag og 
økonomisk-administrative fag, er de mest popu-
lære, viser fjorårets søkertall fra Samordna Opp-
tak.

I kjølvannet av kvalitetsreformen har det 
dukket opp en rekke nye studietilbud. Men den 
store valgfriheten er ikke utelukkende positiv 
for de unge, forklarer Nyhaug.

– Unge har problemer med å orientere seg 
blant de mange utdanningstilbudene. Den over-
veldende informasjonsmengden fører paradok-
salt nok til at de tar mindre bevisste valg, sier 
Nyhaug.

Usikre på egen kunnskap
Valg av studium blir dermed langt fra endelig. 
Mange skifter retning underveis.

Studentene kommer til karriereveiledning 
stadig tidligere i studieløpet – også for å finne 
ut hva slags utdanning som lønner seg, forteller 
Rønnaug Tveit, daglig leder ved Karrieresente-
ret i Bergen.

– Flere kommer for å høre hvilke fag som 
kan passe. Vi spør dem hva de ønsker å jobbe 
med – det har de ofte ikke tenkt over engang. 
Ved å bli bevisst på det, blir det også lettere å 
velge retning i studiet.

Også Karrieresenteret i Bergen har hatt stor 
pågang de siste årene. Studenter strømmer først 
og fremst til for å få råd om hvordan de skal inn-
rette fagene mot arbeidsmarkedet.

– Studentene er mer karrierebevisste, men 
også mer usikre. De kommer til oss uten å vite 
hva de kan bruke det de har lært til. Særlig stu-
denter fra Det humanistiske fakultet og Det 

samfunnsvitenskapelig fakultet opplever det 
som frustrerende at fagene er vanskelige å 
yrkesrette. De fører jo ikke fram til noen yrkes-
tittel, sier Tveit.

– Fag ikke viktig
Strategien om å velge bredt, kan i andre omgang 
skape problemer.

– Vi prøver stadig å gjøre studentene bevisste 
på hva de faktisk kan, og å lære dem å formidle 
dette til arbeidsgiver. De nye, tverrfaglige pro-
grammene er en særlig utfordring. De er ofte 
helt ukjente i arbeidslivet, sier Tveit.

Med gode tider på arbeidsmarkedet, ønsker 
f lere å prøve seg i jobb tidlig.

– Det mest stilte spørsmålet er: Får jeg jobb 
med en bachelorgrad? Det får de som regel, men 
kanskje ikke drømmejobben, sier Tveit.

Hun mener, i motsetning til usikre studen-
ter, at det ikke er så viktig hvilket fag man vel-
ger.

– Vår erfaring er at arbeidsgivere først og 
fremst er opptatt av at du for eksempel har sam-
funnsfag, ikke hva slags type samfunnsfag du 
har, sier hun.

– Stoltenberg i 2007 er ikke den samme som 
før. Han er mindre frisk til å ta initiativer og 
synes tydeligvis det er mer morsomt å sitte og 
være statsminister, sier Noreng. 

Dersom Norge ikke raskt makter å priorite-
rere bruken av avkastningen fra oljeformuen, er 
risikoen at inntektene går til kortsiktige vel-
ferdsformål av politikere som søker gjenvalg, og 
som like fullt vil blåse opp den offentlige sektor 
og svekke konkurranseevnen, påpeker Noreng. 

Dermed framtvinger man både den fryktede 
inf lasjonen og mangel på nødvendige investe-
ringer.

– Dagens regjering har ikke erkjent at vi skal 
leve av hjernene våre i framtiden, sier professo-
ren, som mener at spesielt SV er «dønn perspek-
tivløse» i kunnskapspolitikken. 

– Drøy karakteristikk
Leder i Finanskomiteen på Stortinget Reidar 
Sandal (A) sier til Forskerforum at professor No-
reng er «drøy i sin karakteristikk».

– Noreng får mene det han vil, men jeg tror 
vi vet forskjell på det ene og andre og vet litt om 
hvordan ting virker i økonomien, sier Sandal. 

Han forklarer dagens politikk med et solida-
risk grep til kommende generasjoner.

– Alternativet er å lesse en stor skatte- og 
avgiftsbør på våre barn og barnebarn, sier Sandal. 

Han mener en omfattende investering i 
infrastruktur og forskning vil hindre en påkrevd 
tilbakeholdenhet, som igjen hindrer press på 
kronekurs og rentenivå.

– Vi kan ikke ha en romslig og lemfeldig 
bruk av petroleumsinntektene, selv om vi ser 
forskjell på konsum og investering i infrastruk-
tur, framholder Sandal. 

 
Av Andreas Høy Knudsen

Finansdepartementets styringsregime:

En bremsekloss for  
kunnskap og infrastruktur
– Finansdepartementets stab er størknet fast i Oslomodellen, som tilsier at en krone er en krone, uansett om den 
går til forbruk eller investeringer, hevder professor Øystein Noreng.

Studenter etter kvalitetsreformen:

Overveldet av 
 valgmulighetene
Studenter har blitt mer karrierebevisste, men er usikre på hva de kan bruke 
studiene til. Stadig flere søker råd hos karriereveiledere.

Historisk mangel på helhetssyn i Finansdepar-
tementet er blant de viktigste årsakene til at 
Norge svikter i sin forvaltning av våre ledige 
pengeressurser. Dette viser en omfattende ana-
lyse gjort av Øystein Noreng, professor i petrole-
umsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Noreng 
har doktorgrad i statsvitenskap fra Sorbonne-
universitetet i Paris, og har tidligere jobbet både 
i Statoil og Finansdepartementet. I studien «Hva 
gjør vi med alle pengene? Behov, investeringer 
og risiko» gir Noreng et utsyn over bruken av pe-
troleumsfondet, som i november passerte 2000 
milliarder kroner. 

Mens landet har behov for å gjøre investerin-
ger i infrastruktur og kunnskapsutvikling som 
kan sikre et bredere grunnlag for sysselsetting 
og inntekt, betrakter Finansdepartementet alle 
bevilgninger som konsum. Dette er av hensyn 
til makroøkonomisk finstyring og egen handle-
frihet, ifølge BI-professoren, som presenterte 
sine synspunkter i en artikkel i bladet Magma i 
høst.

Norge i minus – Sverige i pluss
Finansdepartementets påholdenhet har i årevis 
vært selve bremseklossen i oppbyggingen av in-
frastrukturen i Norge, ifølge studien. Fram til 
2005 påla byråkratene samferdselsinvesteringer 
en kalkulasjonsrente på åtte prosent – et lønn-
somhetskrav dobbelt så høyt som avkastnings-
målet til petroleumsfondet. Dette førte blant 
annet til at den nye Svinesundsbroen gikk i 
minus i Norge, mens den på svensk side av sun-
det gikk i pluss. I 2005 fikk finansminister Per 
Kristian Foss redusert kalkulasjonsrenten til 
fire prosent. Problemet med høy kalkulasjons-
rente fortsetter imidlertid, ifølge professor No-
reng.

– Dette viser Finansdepartementets histo-
riske mangel på helhetssyn, hevder Noreng. 
Han betrakter det manglende skillet mellom 
utgifter til løpende forbruk og utgifter til inves-
teringer som en oppskrift på handlingslam-
melse og en sperre for nytenkning i økonomisk 
politikk. 

Resultatet er at den norske staten svikter, til 
tross for klare behov og tilgjengelige midler.

– Risikoen ved investeringer i infrastruktur-
prosjekter er langt lavere enn risikoen pensjons-
fondet har eksponert seg for i verdipapirene i 
utlandet. Allikevel forlanger man like høy 
avkastning, sier Noreng til Forskerforum.

Forskning er forbruk
Finans departementets kommunikasjonssjef Ru-
     nar Malkenes forklarer at den risikofrie kalkula-
sjonsrenten er satt til to prosent per år. For et 
normalt offentlig tiltak benyttes et risikotillegg 
som ref lekterer moderat, systematisk risiko. 
Dette leder, ifølge Malkenes, til en normal real-
rente på fire prosent for offentlige tiltak. Han 
mener videre at det ikke er noen norsk særord-
ning å klassifisere drift av universiteter som of-
fentlig forbruk. 

– Også andre statlige utgifter til helsetjenes-
ter, utdanning og forskning, barnehager og mil-

jøtiltak av ulik art bidrar til økt framtidig velferd 
og verdiskaping, sier Malkenes. Han viser til at 
det er regjeringen som har valgt å ikke innføre 
særlige budsjettordninger som generelt priorite-
rer statlige investeringer framfor andre utgifter.

10 500 milliarder
Med en fortsatt høy oljepris, stigende gassut-

vinning og noe lavere oljeutvinning vil pen-
sjonsfondet bli 10 500 milliarder kroner i 2030. 
Dagens handlingsregel vil i dette scenariet til-
late 418 milliarder brukt over statsbudsjettet. En 
lav prisvariant vil gi 7800 milliarder i finansfor-
mue i 2030, med 313 milliarder tilgjengelig til 
statsbudsjettet. Noreng viser til at et slikt for-
bruk virker prisdrivende dersom man ikke gjør 
investeringer i realkapital og kunnskapskapital i 
Norge.

– I dette perspektivet fortoner handlingsre-
gelen seg som for slepphendt i forhold til omfan-
get av Norges finansformue. Alternativet er å 
øremerke en del av inntektene fra fondet til de 
strategiske formål som ble utpekt av den første 
regjeringen Stoltenberg i 2001, nemlig kunn-
skapsutvikling, infrastruktur og skattelette, 
fastslår Noreng. I den ferske analysen legger 
han til grunn at den nødvendige opptrappingen 
av FoU-innsatsen fram til 2010 krever 30 milli-
arder kroner ekstra hvert år, hvorav staten bør ta 
halvparten. Rekrutteringsbehovet i sektoren er 
det vesentligste, og tilsier en umiddelbar tilfør-
sel av 15.000 nye FoU-årsverk. Sektoren må 
ifølge en fersk analyse opprette minst 500 nye 
stipendiatstillinger og 100 nye postdoktorstil-
linger hvert år i tiden fremover, i tillegg til nye 
førstestillinger.

Kjøp fra utlandet
Ved å importere utstyr fra utlandet og støtte stu-
dieopphold ved utenlandske læresteder og for-
skingsinstitutter, vil en slik investering ikke øke 
prispresset utilbørlig innenlands. Som et lite 
land har Norge et stort behov for å knytte seg opp 
mot kunnskapsutviklingen i andre land, og en 
raus stipendordning for yngre forskere vil kunne 
være en nyttig investering, ifølge Noreng. Han 
er svært skuffet over dagens satsing på relevant 
forskning fra statens side.

Jens er ikke som før
Det største problemet for manglende satsing er 
ifølge Noreng at statsminister Jens Stoltenberg 
har forlatt sin devise om langsiktige investerin-
ger fra 2001.

Fallende FoU-innsats
 
• Målt i faste priser økte den samlede 
innsatsen i forskning og utvikling, FoU, 
reelt med 3,4 prosent i 2005 i forhold til 
2003, en gjennomsnittlig årlig vekst på 
1,7 prosent. Dette er lavere enn i toårspe-
rioden 2001–2003, da årlig realvekst var 
2,7 prosent i gjennomsnitt, og betydelig 
lavere enn i den foregående toårsperiode 
1999–2001, da den tilsvarende vekstpro-
senten var 5,7.

• I næringslivet var det en realnedgang i 
utgiftene til FoU på 1,9 prosent i gjen-
nomsnitt per år fra 2003 til 2005.

• Korrigert for universitetssykehusene var 
den årlige realveksten i universitets- og 
høgskolesektoren 5,5 fra 2003 til 2005.

• I 2005 utgjorde innsatsen i forskning og 
utvikling en andel av bruttonasjonalpro-
duktet, BNP, på 1,53 prosent. Dette er 
nedgang i forhold til 2003 da andelen var 
1,71 prosent og i forhold til 2004 da den 
var 1,59 prosent.

Studenters yrkesretting
 
Både Karrieresenteret ved Universitetet 
i Oslo og Karrieresenteret i Bergen har 
opplevd en stor økning i antall veilednin-
ger de siste årene:
Oslo: fra 741 veiledninger og 450 på jobb-
søkerkurs i 2003 til 1360 veiledninger og 
950 på jobbsøkerkurs per desember 
2007.
Bergen: fra 282 individuelle veiledninger i 
2003 til 685 i 2006.
Karrieresenteret i Bergens kandidatun-
dersøkelse 2007 viser at om lag 35 prosent 
av bergensstudentene angrer på utdan-
ningsvalget sitt i etterkant. Blant sam-
funnsviterne og humanistene svarer i 
overkant av 40 prosent at de ville valgt en 
annen fagkombinasjon eller et helt annet 
studium i dag.
På spørsmål om hvorfor halvparten av 
universitetsstudentene byttet studium 
underveis, fant Nifu Step i 1999 at de tre 
viktigste årsakene var nye faglige interes-
ser, ønsket om en mer yrkesrettet utdan-
ning og et studium med bedre 
arbeidsmarkedsutsikter.

Risikoen ved investeringer i 
infrastrukturprosjekter er langt, 

langt lavere enn risikoen 
pensjonsfondet har eksponert 

seg for i verdipapirene i 
utlandet, sier Øystein Noreng. 
Han mener at Jens Stoltenberg 

synes det er morsommere å 
være statsminister enn å ta nye 

initiativ.
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Nytt miljøstudium får millionstøtte
n Handelshøgskolen i Bodø får et nytt masterstudium i bærekraftig 
bedriftsledelse. Samarbeidet med Russland og Ukraina får Senter for 
internasjonalisering av høgre utdanning til å åpne lommeboka. Master 
i bærekraftig bedriftsledelse, «Sustainable Management», skal ha 
bedriftsøkonomi og -ledelse i hovedfokus, sett i forhold til verdens 
klima- og miljøutfordringer. Utdanningen vil bli unik i nordisk og rus-
sisk sammenheng, mener høgskolen. Ingen andre kombinerer bedrifts-
ledelse med bærekraftig utvikling, skriver Avisa Bodø.

Tysk forskningssponsing
n Det tyske energikonsernet E.ON Ruhrgas gir 14 millioner 
kroner til et tysk-norsk forskningssamarbeid, melder Fors-
kningsrådet. De 14 millionene markerer 30-årsdagen for sel-
skapet Ruhrgas’ første kjøp av norsk gass, og kommer på toppen 
av om lag 90 millioner kroner som selskapet tidligere har gitt 
til stipend og annet forskningssamarbeid. Siden 1984 har over 
1400 norske studenter og forskere kunnet reise til tyske fors-
kningsinstitusjoner for studie- og forskningsopphold. 

– Urealistisk BNP-mål 
n Forskningsminister Tora Aasland (SV) sier det 
er urealistisk å nå målet i Soria Moria-erklæringen 
om å bruke tre prosent av BNP til forskning, skriver 
Aftenposten. 

Nå avliver den nye forskningsministeren det vik-
tigste forskningsløftet i Soria Moria-erklæringen. I 
et oppsiktsvekkende intervju i Bladet Forskning 
innrømmer hun at det er urealistisk å tro at Norge 
skal nå målet om å bruke tre prosent av BNP til 
forskning og høyere utdanning innen 2010. 

– Ikke fordi vi ikke vil satse, men fordi BNP 
galopperer i vei og er blitt enormt mye høyere enn 
vi kunne forutsi da dette målet ble satt. Det skal 
derfor enormt mye mer til for å nå målet, sier hun. 

Ikke penger for formidling
n Kunnskapsdepartementet innfører likevel ikke en egen komponent 
for formidling i fi  nan sieringssystemet. Det kommer fram i stortings-
meldingen om kvalitetsreformen. Formidling skal ikke belønnes etter 
registrert aktivitet, slik vitenskapelig publisering blir. Universitets- og 
høgskolerådet, som utredet formidlingskomponenten på oppdrag fra 
departementet, har uttrykt bekymring for merarbeidet registreringen av 

intervjuer i media, foredrag 
o.l. fører med seg, og konklu-
derer med at det må legges 
bedre til rette for registrering 
før resultatbasert fi   nansiering 
kan innføres. 

Departementet vil nå jobbe 
for å forbedre statistikk- og 
indikatorgrunnlaget, og vil 
komme tilbake til formid-
lingskomponenten på et se -
nere tidspunkt.

innland

Unge menn drop-
per høyere utdan-
nelse
n Drømmejobben kan skaffes 
uten høyere utdannelse, tror 
unge menn. Fire av ti menn i 
alderen 18–22 år mener utdan-
nelse ikke er så viktig, ifølge en 
undersøkelse. Mens 42 prosent 
av mennene mener det er uvik-
tig eller bare middels viktig å 
utdanne seg utover videregå-
ende skole for å få seg jobb, sva-
rer 27 prosent av kvinnene det 
samme. Undersøkelsen er gjen-
nomført for Unio av Respons. 

Mangler 70 000 
sivilingeniører
n I løpet av de neste årene 
trenger Norge 70 000 nye inge-
niører bare innenfor miljøtek-
nologi, anslår Tekna. Det 
presser lønnen oppover. Unge 
sivilingeniører er mer etter 
ettertraktet enn siviløkonomer. 
For andre år på rad tjener fer-
ske sivilingeniører mer enn 
siviløkonomene.

I dag er det omtrent 80 000 
til 90 000 ingeniører i olje- og 
gassektoren, mens vi har rundt 
10 000 som jobber med miljøut-
fordringer. Det antas at vi løpet 
av en tyveårsperiode trenger 
totalt rundt 80 000 innenfor 
miljøsektoren.

Flere akademikere
n Stadig f lere med master- 
eller doktorgrad finner jobb 
i privat sektor, viser tall fra Nifu 
Step. Flest f lykter fra det offent-
lige i økonomiske oppgangsti-
der.

Rapporten «Arbeidsmarke-
det for akademikere» viser at 
antall sysselsatte akademikere 
økte fra 107 000 til 180 000 
mellom 1996 og 2006. Nesten 
2/3 av veksten i antall syssel-
satte akademikere skjedde i pri-
vat sektor. De f leste gikk til 
IT-bransjen, skriver forskerfo-
rum.no.

Bare 36 prosent av akademi-
kerveksten skjedde i offentlig 
sektor, som tradisjonelt har 
vært akademikernes viktigste 
arbeidsmarked. 

Nytt rankingsystem  
for realfag
n UiO er eneste norske lærested 
på lista over 250 gode, europeiske 
utdanningsinstitusjoner, skriver 
forskerforum.no. 

Det tyske forskningsinstituttet 
CHE (Centrum für Hochschu-
lentwicklung), et senter for utvikling av høyere utdanning, har i sam-
arbeid med den tyske avisa die Zeit utviklet en ny «Ranking of 
Excellent European Graduate Programmes» for fagområdene biologi, 
kjemi, fysikk og matematikk. 250 læresteder i 20 land deltar, deri-
blant Universitetet i Oslo (UiO).

Rankingen tar utgangspunkt i fire kriterier; antall publikasjo-
ner, ofte siterte forskere, siteringer sett i forhold til verdensstandar-
den og deltakere i EUs Marie Curie-programmer. 120 læresteder kan 
vise til «sølvmedalje» i ett av de fire fagområdene, men bare ETH 
Zurich, Utrechts universitet, samt Imperial College London og Cam-
bridges universitet har topposisjoner i samtlige fire emner. UiO kom-
mer med i «Excellence group» for biologi, men er ikke på topplista for 
de andre fagene. Sverige hevder seg derimot med f lere universiteter i 
både matte, kjemi og fysikk. København og Helsinki er også 
med blant de beste i f lere fag.

– Ta ledelsen, Stoltenberg 
n – Regjeringens forskningsutvalg må vita-
liseres. Helst bør statsministeren ta ledelsen, 
og forskningsministeren må gis et tydeligere 
mandat, skriver Forskningsrådets adminis-
trerende direktør, Arvid Hallén, i en kom-
mentar i Aftenposten. «I norsk politikk kan 
man ha en stor enighet om ambisiøse mål på 
et felt, uten at dette i neste omgang forplik-
ter. Den årlige budsjettkampen har sin egen logikk. Noen få priorite-
ringer har felles oppmerksomhet, men de f leste saksområder er 
prisgitt den uoversiktlige sektorkampen.», skriver Hallén.

Agder får eget 
teknologiinstitutt 
n Et nytt oppdragsinstitutt 
opprettes på Universitetet i 
Agder når tunge industri- og 
næringslivsaktører og Agder-
forskning etablerer Teknova. 
Det er bedriftene GE Health-
care, Elkem Solar, AkerKvær-
ner MH, DevoTeam Telecom 
og J.B. Ugland Holding som 
sammen med Agderforskning 
og Universitetet i Agder (UiA) 
etablerer forskningsinstitut-
tet. Det er allerede inngått av -
taler om forsknings- og 
ut                  viklingsarbeid for nær 100 
millioner kroner, og det er gitt 
en garanti for egenkapital på 
minimum 20 millioner. Det 
planlegges å ansette en stab 
på 10–15 forskere og stipendi-
ater. Teknova vil arbeide 
in nenfor fagfelt som er kritisk 
viktige for leverandørbedrif-
ter til olje og gassnæringen 
med tung teknologiforank-
ring, teknologi for bedre å for-
stå tilvirkning og anvendelser 
av metallurgiske produkter og 
prosess og forbedringer i sin 
alminnelighet. 

Sammenslåtte læresteder
n Steinar Stjernø, som 
leder utvalget som skal 
foreslå en ny struktur for 
høyere utdanning og fors-
kning, mener norsk akade-
mia ikke er reformtrøtt. 

– Tvert imot, sier Stjernø 
som i et åpenhjertig inter-
vju med bladet Forsknings-
politikk forklarer hvorfor 
store, sammenslåtte institusjoner er best. 

– Erfaringene fra høgskolesektoren, med innlemming av over 20 
til dels svært ulike kulturer og faglige nivåer, har overbevist meg om 
at størrelse og samlokalisering bidrar til økt kvalitet og mer fors-
kning, sier Stjernø. 

Kr. 14.000.000

Vil ha selvbetjent arbeidsinnvandring
n UDI vil la bedriftene selv skaffe utenlandsk arbeidskraft, skriver 
Aftenposten. Direktoratet mener det vil lette søknadsprosessen for 
blant annet utenlandske forskere. 

– Vi ønsker å legge mer ansvar på arbeidsgiveren for hvem de tar 
inn. Vi ser for oss en ordning der vi sertifiserer bedrifter, som kan ta 
inn arbeidskraften de ønsker. Så kan vi bruke våre ressurser på etter-
kontroll, sier Ida Børresen, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI), til 
Aftenposten.

Forskerforum retter 
n I Forskerforum nr. 9/2007 ble det på side 7 gitt informasjon om 
Riksrevisjonens merknader i Dokument nr. 1 (2007-2008) Kunnskaps-
departementet (Dok nr. 1). Høgskolen i Telemark er her oppført på lis-
ten over institusjoner i U&H-sektoren som har mottatt revisjonsbrev 
med merknader. Dette er ikke riktig. Forskerforum beklager dette.  

Lønnsfest i 2008
n Neste års lønnsoppgjør ligger 
an til å bli det beste på 20 år, 
skriver Aftenposten. Statistisk 
sentralbyrå (SSB) topper listen 
med spådommer om lønnsfest i 
2008, og det ligger an til en 
lønnsvekst på 6,2 prosent. Det 
vil si 25 000 kroner mer for 
gjennomsnittsnordmannen, 
skriver avisen. 

– Det stramme arbeidsmar-
kedet fører til at lønnsveksten er 
på vei opp, sier administrerende 
direktør Øystein Olsen i SSB til 
avisen. 

– Uheldig dobbelt-
rolle
n Flere nåværende og tidligere 
medlemmer i universitetsstyret 
mener Abelia-direktør Paul 
Chaffey bør trekke seg fra uni-
versitetsstyret ved UiO etter 
at han uttalte at «universitetene 
ikke har det så ille som de liker å 
gi inntrykk av». 

– Etter min mening kan ikke 
Paul Chaffey fortsette som styre-
medlem for Universitetet i Oslo, 
sier professor og tidligere univer-
sitetsstyrerepresentant ved Uni-
versitetet i Oslo (UiO), Kristian 
Gundersen til Universitas.

BOdØ

– Vi trenger et Norges 
grunnsforsknings råd.
n Pro fes sor i his to rie ved Uni ver si te tet i Oslo, Arnved Ned kvit ne, 
skriver i en kronikk i Morgenbladet at han ønsker seg et eget grunn-
forskningsråd i Norge.

– Et hovedproblem er at NFR ikke skiller mellom grunnfors-
kning og anvendt forskning i sine bevilgninger, skriver Nedkvitne.  
I kronikken går pro fes soren til felts mot Forskningsrådets mono-
polsituasjon.
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Blått lys for 
sjuende ramme-
program

EU-MidlEr

Stagnasjonen i norske forskningsbevilgninger er ingen unnskyldning i konkur-
ransen med velf inansierte svenske og f inske konkurrenter om EU-midlene. Uni-
versitetet i Stavanger (UiS) og leder av Fagenhet for EU-forskning, Troels Gyde 
Jacobsen, kjemper en innbitt kamp for et lite stykke av EU-kaken. Skulle norske 
forskere øke tilslaget kraftig i forhold til suksessen i sjette rammeprogram, 
taper norge allikevel minst 800 millioner kroner på EUs sjuende rammepro-
gram for forskning de neste tre årene.

Av Andreas Høy Knudsen 

FO
TO

: E
U
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EU-MidlEr

sikkerhet og atomkraft. Hva skal vi velge? smiler 
Jacobsen. Hver gang EU-kommisjonen bestem-
mer seg for innholdet i nye programmer, får 
Forskningsrådet et varsel – som går videre til 
Jacobsen en stund før selve utlysningen. I slike 
perioder er jakten på konkurransedyktige for-
skere på sitt mest intense.

– Handler det for eksempel om språk, er jeg 
ute og snakker med Nasjonalt senter for lese-
forskning. Det gjelder å finne relevant nasjonal 
spisskompetanse lokalt – og dernest en forsker 
som tenner på ideen, forteller Jacobsen. Når en 
verdig kandidat eller gruppe er brakt på bordet, 
starter den ressurskrevende søknadsprosessen 
og gjerne ett års ventetid på svar.

norge trenger flaks
Det er ikke bare forskerne i Stavanger-området 
som har oddsene mot seg i EUs rammepro-
gram. Nifu Step har for lengst advart mot at fag-
lig fokus i rammeprogrammet i varierende grad 
passer overens med fokus og interesser i de nor-
ske miljøene. I en studie som Forskningsrådet 
bestilte fra Nifu Step i 2006, skisserer fors-
kningsleder Aris Kaloudis opp tre scenarier for 
norsk deltakelse i sjuende rammeprogram. I lav-
deltakelsesscenariet opprettholder norske for-
skere det høye trykket som har vært hittil.

– Det er stort sett de samme FoU-institusjo-
nene som er aktive både i femte og sjette ramme-
program, det er de samme forskningsgruppene 
og ofte de samme individene. Dermed, dersom 
ingen spesielle tiltak iverksettes for å mobilisere 
nye aktører, kan man forvente en norsk delta-
kelse av samme omfang i sjuende som i sjette 
rammeprogram, hevder Kaloudis. Han anser 
imidlertid et normaldeltakelsesscenario som 

mer sannsynlig. Dersom Norge øker offentlige 
bevilgninger til tiltak som støtter deltakelsen på 
samme nivå som ved overgangen fra femte til 
sjette rammeprogram, kan vi håpe på at norske 
forskere henter de samme budsjettandelene fra 
sjuende som fra sjette rammeprogram, ifølge 
Kaloudis. Dette betyr at norske forskere vil få 
341,5 millioner euro, noe som er 99 millioner 
euro – eller 800 millioner kroner – mindre enn 

Stagnasjonen i den nasjonale forskningsbevilgningen de siste 
årene vil trolig føre til at man fra norsk side gjøre det relativt 
sett dårligere i sjuende rammeprogram.
Christian Hambro

EUs rammeprogrammer for forskning er et viktig redskap for å skape en felles europeisk identi-
tet. EU har satset milliarder av euro på at forskere og studenter skal være fortroppen mot det nye 
Europa. (Foto: EU)

EUs sjuende ramme-
program for forskning og 
utvikling
• Periode: 2007-2013, prosjekter vil løpe 

fram til 2019
• Budsjett på omtrent 360 milliarder nor-

ske kroner
• Helse: 48 milliarder 
• Mat landbruk og bioteknologi: 15 milliar-

der
• iKT: 73 milliarder
• nanoteknologi og vitenskaps-, material- 

og produksjonsteknologi: 28 milliarder
• Energi: 18,5 milliarder 
• Miljø (inkl. klimaendringer): 15 milliar-

der
• Transport og flynæring: 33,5 milliarder
• Sosioøkonomiske fag og humaniora: 5 

milliarder
• Sikkerhet og romfart: 23 milliarder
• idEaS/grunnforskning: 60 milliarder
• Mennesker (stipender o.a.): 37,5 milliar-

der

 K
ampen om ekstern finansiering av 
forskningsmiljøene i Europa hardner 
til ett år etter oppstarten av EUs sju-
ende rammeprogram for forskning.

Å vinne denne kampen er nesten 
umulig for den jevne deltaker, spesielt når det 
gjelder det nye grunnforskningsprogrammet 
IDEAS. 

Den første utlysningen av støtte til unge for-
skere som skal starte sin egen forsknings-
gruppe, fikk 9500 søknader, hvorav 250 ble 
innvilget. Som fersking blant norske universite-
ter har Stavanger lite å vise til av EU-prosjekt-
midler fra før. I det sjette rammeprogrammet 
fikk institusjonen inn et par prosjekter og mot-
tok 202 000 kroner i 2005. Samme år fikk Uni-
versitetet i Oslo 45 millioner kroner fra EU, 
mens Bergen fikk 35. Ettersom EU-støtte gir 
universitetet elleve ganger høyere gevinst enn 
prosjektmidler fra Forskningsrådet når telle-
kantene gjøres opp i statsbudsjettet, har Stavan-
ger ansatt eksperter på fulltid for å hanke inn 

EU-midler. Troels Gyde Jacobsen leder Fagenhet 
for EU-forskning ved UiS og er samtidig nasjo-
nal kontaktperson for Forskningsrådets EU-
kontor i Oslo og Brussel. Den erfarne 
Eu  ropa-kjenneren fra Danmark har vært med i 
de viktigste av EUs fora for forskningspolitikk 
de siste årene.

– Du bør selvsagt høre med Bergen og Oslo, 
men jeg kan trygt si at inntrykket i Brussel er at 
Norge ikke gir et øre mer enn absolutt påkrevd – 
til tross for at vi, sammen med et par golfstater, 
har verdens høyeste handelsbalanse i kombina-
sjon med BNP per innbygger, sier Jacobsen til 
Forskerforum.

– dårligere i sjuende
Når Norge følger EUs signal om å gi en påkrevd 
skjerv til det internasjonale forskningsfellesska-
pet, skjer det på regjeringens egen måte. Målet 
er å suge ut f lere forskningskroner av EU-syste-
met enn man til enhver tid legger i potten. For å 
få til dette bruker regjeringen vesentlige deler 

av avkastningen fra Forskningsfondet – 342 mil-
lioner som skulle rustet opp norske forsknings-
miljøer i 2008 – til å betale økt EU-kontingent. 
Flere nasjonale eksperter som Forskerforum har 
snakket med, er bekymret for konkurranseev-
nen til norske forskningsmiljøer på grunn av 
svekket offentlig finansiering.

Ett år etter de første utlysningene i det sjuende 
rammeprogrammet begynner det å danne seg et 
bilde av Norges sjanse for tilbakeføring av sin kon-
tingent. Første desember hadde nordmenn deltatt 
i 603 prosjektsøknader om til sammen 2,4 milli-
arder kroner. 103 av disse søknadene hadde norsk 
koordinator. Totalt er 122 prosjekter innstilt for 
støtte, hvorav 22 er norskkoordinert. I EUs sjette 
rammeprogram var norske forskere med på 846 
innvilgede pro sjektsøknader, og 148 hadde norsk 
koordinator. I løpet av de fire årene det sjette 
rammeprogrammet varte, ble søknader med 
norsk koordinator innvilget i gjennomsnitt 37 
ganger hvert år.

Tidligere administrerende direktør i Fors-
kningsrådet Christian Hambro sier til Forsker-
forum at den norske deltakelsen i EUs sjette 
rammeprogram var en suksess.

– Vi fikk omtrent tilbake kontingenten, og vi 
fikk et tilslag som tilsier at norske forskere var 
konkurransedyktige. Stagnasjonen i den nasjo-
nale forskningsbevilgning de siste årene vil tro-
lig føre til at man fra norsk side gjør det relativt 
sett dårligere i sjuende rammeprogram, sier 
Hambro.

Seniorrådgiver Elisabeth Wiker ved Fors-
kningsrådets EU-kontor er av en annen oppfat-
ning enn sin tidligere sjef.

– Ser man på resultatene fra det sjuende 
rammeprogrammet så langt, så ligger norske 
forskere godt an i forhold til det sjette ramme-
programmet. Antall innstilte prosjekter i pro-
sent av antall prosjektsøknader ligger et par 
prosentpoeng over EU-snittet i de samme utlys-
ningene. Norges andel av de innstilte prosjek-
tene er på rundt 12 prosent, en andel som var 
cirka ti prosent i det sjette rammeprogrammet, 
sier Wiker. Hun gjør oppmerksom på at tall-
grunnlaget fra det sjuende rammeprogrammet 
foreløpig er svært begrenset og at det er for tid-
lig å trekke noen konklusjoner.

– Man har foreløpig ikke forhandlet ferdig de 
prosjektene som er innstilt for støtte, og til 
våren følger en rekke utlysninger hvor norske 
forskere har gode sjanser, sier hun.

ikke olje, men atomkraft
I Stavanger følger Troels Gyde Jacobsen nøye 
hver eneste bevegelse i EU-kommisjonen på 
leting etter gode sjanser. Bak ham står en for-
ventningsfull stab av vitenskapelig ansatte ved 
Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitets-
sykehus, IRIS (International Research Institute 
of Stavanger) og Høgskolen Stord-Haugesund. 
Den viktigste kompetansen til oljeforskerne i 
Stavanger-regionen er ikke med i sjuende ram-
meprogram.

– EU interesserer seg slett ikke for forskning 
på olje og gass – som vi er gode på – men deri-
mot for kull, infrastruktur for kull, forsynings-

– Det er stort sett de samme FoU-institusjonene som er aktive både i femte og sjette rammepro-
gram, det er de samme forskningsgruppene og ofte de samme individene, sier forskningsleder 
ved Nifu Step, Aris Kaloudis. (Foto: Ida Kvittingen)
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– norge ligger svært lavt på forskningsinnsats som andel av 
BnP, noe EU har lagt merke til og synes er lite imponerende, 
sier Troels Gyde Jacobsen ved Universitetet i Stavanger.

EU-MidlEr

Norges kontingent i perioden 2007-2010. Der-
som Norge skal komme i pluss på sine EU-kon-
tingenter i sjuende rammeprogram før 2010, 
trenger vi både den satsingen fra staten som hit-
til har manglet og en uventet stigning i nærings-
livets deltakelse. I tillegg må Norge ha f laks. 
EUs såkalte Strategic Research Agendas i tekno-
logiplattformene (ETPene) må ref lektere norske 
interesser, samtidig som norske miljøer må 
utkonkurrere rivaler fra Tyskland, Frankrike og 
Italia. Verken Kaloudis eller Troels Gyde Jacob-
sen uttrykker noen klar forventning til at dette 
vil skje.

– Forskningen i mange norske høyskolemil-
jøer får problemer, for de svake har få sjanser i 
dette spillet. Man kan alltids få f lere penger fra 
norske myndigheter, men det er ikke noe annet 
å gjøre enn å fokusere på de dyktigste miljøene, 
sier Jacobsen.

Gud og hvermann
Bak den skjerpede konkurransen om budsjett-
postene i EU skjuler det seg en europeisk kon-
kurranse mot USA om å beholde de lyseste 
hodene. Under lanseringen av det sjuende ram-
meprogrammet snakket Forskerforum med Tore 
Grønningsæter, forskningsråd i den norske EU-
delegasjonen i Brussel. Han kunne stolt fortelle 
at EUs kommissær for vitenskap Janez Potočnik 
hadde tatt med seg presidenten i det nye grunn-
forskningsrådet Fotis Kafatos til Washington og 
vist ham fram for direktørene i National Science 
Foundation og National Institutes of Health.

– EU gjør et veldig nummer av å ha fått en 
tung prestisjeinstitusjon. I motsetning til tidli-
gere rammeprogrammer, som har vært relativt 
f late med samme budsjett hvert år, vil man nå 
over sju år doble budsjettet. For ti år siden ble 
ikke rammeprogrammet tatt helt alvorlig, men 
nå er det et f laggskip, konstaterer Grønningsæ-
ter. Han har spesielt tro på den delen av grunn-
forskningssatsingen som retter seg mot yngre 
forskere.

– Det har vist seg vanskelig i Europa for for-
skere mellom 30 og 40 år – forskere i Europa er 
yngre enn norske forskere – å peke ut sin egen 
kurs, rekruttere og bygge sitt eget laboratorium 
og ha sin egen gruppe. Grunnforskningssatsin-
gen kan gi norske forskere den friheten som for-
skere i USA får mye tidligere i sitt profesjonelle 
liv, sier Grønningsæter. Men han understreker 
at tilslagene ikke sitter løst.

– Listen vil ligge relativt høyt i dette euro-
peiske forskningsrådet, det er ikke for nybegyn-
nere. Dette er virkelig ment for kremen av 
europeiske forskere, sier Grønningsæter.

Forskere som streber etter å bli blant de aller 
beste, er ikke demokratisk innstilte etter skandi-
navisk målestokk, mener Troels Gyde Jacobsen. 

– I USA får man gjerne tretti prosent høyere 
lønn enn i Europa, og du får gjerne penger til et 
prosjekt med beskjed om at giveren kommer til-
bake etter to til fire år for å undersøke resulta-
tene. Du får en f lott infrastruktur og et sentralt 
nettverk på ditt felt, og hvis du virkelig vil noe, 
jobber du tolv timer om dagen, sier Jacobsen.

– Hva forventer du av 
norsk deltakelse i EUs 
sjuende rammeprogram?

Kristian Gundersen, profes-
sor ved Universitetet i Oslo
– Vi har hatt en kvalitets-
økning i norsk forskning, 
men jeg er bekymret for 
at vi blir utkonkurrert av 
velfinansierte søkere fra 
andre land.

Christian Hambro, tidligere 
leder av Forskningsrådet
– Stagnasjonen i de nasjo-
nale forskningsbevilgnin-
gene vil trolig føre til at 
man fra norsk side gjør 
det relativt sett dårligere i 
sjuende rammeprogram.

Jarle Aarbakke, rektor ved 
Universitetet i Tromsø
– Jeg tror på mer norsk 
deltakelse, fordi våre mil-
jøer og institusjoner ser 
EU som en bedre finan-
sieringsmåte – og for di 
programmene er godt 
tilpasset norske søkere.

Norsk deltagelse

Norsk deltakelse i EUs sjuende ramme-
program for forskning
• Søknader per 1. desember: 
 603 prosjekter, beløp 2,4 milliarder kr.
• innstilt for støtte: 144 prosjekter
• Søknader med norsk koordinator: 103
• innstilt for støtte: 22

Norsk deltakelse i EUs sjette rammepro-
gram for forskning
• innvilget med norsk deltakelse: 
 846 prosjekter
• innvilget med norsk koordinator: 148
• innvilget støtte: 2,27 milliarder kroner
• Suksessrate: 26,3 prosent av søknadene 

med norsk deltakelse innvilget støtte, 
mot totalt 18,5 prosent

Norsk deltakelse i EUs femte rammepro-
gram for forskning
• Kontingent: 2,2 milliarder kroner
• Kostnad: 3,5 milliarder kroner inkl. egen-

innsats fra bedrifter og forskningsinsti-
tutter, pluss 600 millioner til ut arbeidelse 
og presentasjon av søknader

• Tilbakeføring: 2,1 milliarder kroner
• innvilget med norsk deltakelse: 1086 

prosjekter

Samarbeidsprosjektene i 
rammeprogrammet

Helse: 48 milliarder kr.
Områder: bioteknologi, generiske verktøy 
og medisinsk teknologi.
Translasjonsforskning, blant annet vis-à-
vis biodata, hjerneforskning og infek-
sjonssykdommer. Forskning på europeisk 
helsevesen er nytt i forhold til det sjette 
rammeprogrammet.

Mat, landbruk og bioteknologi: 
15 milliarder kr.
Bærekraftig produksjon og forvaltning av 
fiskeri og landbruk. Mat, helse og velvære.
life sciences og bioteknologi utenfor 
matområdet.

IKT: 73 milliarder kr.
iKT-pillarer som nanointegrerte syste-
mer, software, kunnskapsteknologi. 
integrasjon av teknologier (personlig, 
hjemmemiljø, robotikk etc.).
anvendelsesforskning (nye systemer, 
helse, sosial deltakelse, mobilitet, miljø, 
samfunnsstyring).

Nanoteknologi og vitenskaps-, material- 
og produksjonsteknologi: 28 milliarder kr.

Energi: 18,5 milliarder kr.
Hydrogen- og brenselsceller, fornybar 
elektrisitet, rent kull og smart energi.

Miljø (og klimaendringer): 
15 milliarder kr.
Klimaendringer og forurensing, bærekraf-
tig ressursforvaltning, miljøteknologi og 
jordobservasjon.

Transport og flynæring: 33,5 milliarder kr.
Flytransport og bærekraftig bakke-
transport.

Sosioøkonomiske fag og humaniora: 
5 milliarder kr.
Trender, «Europa i verden», «EU-bor-
gerne», sosioøkonomiske og vitenskape-
lige indikatorer, samt framtidsforskning.

Sikkerhet og romfart: 23 milliarder kr.
Terrorbeskyttelse, sikkerhet i infrastruk-
tur, etterretning, overvåkning og grense-
sikkerhet, gjenopprettelse av sikkerhet i 
krisesituasjoner. innen romfart er fokus 
på rombasert utstyr, utforskning av rom-
met, samt langsiktig romforskning.

Andre bevilgninger i rammeprogrammet:
Ideer: 60 milliarder kr.  
dette er EUs satsning på forskerinitierte 
prosjekter, også kalt grunnforskning, 
med høy grad av grunnleggende front-
forskning på EU-nivå.

Mennesker: 37,5 milliarder kr.  
denne potten skal gå til stipender og skal 
bidra til å holde europeiske forskere i 
Europa eller få dem til å komme tilbake.
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STOrBriTannia

Åtvarar mot Kina-
samarbeid

n Britisk universitetsleiar åt -
varar mot utdanningssamar-
beid med Kina, skriv The 
Guardian. Ian Gow har vore 
øvste leiar for ei avdeling som 
The University of Nottingham 
har etablert i Ningbo i Kina. I 
ein rapport som er publisert av 
den britiske tankesmia Agora, 
hevdar Gow at Kina er aggres-
siv i utdanningssamarbeidet. 
Landet prøver å leggje beslag 
på forskingstalenta og midla 
til samarbeidande land og vil 
slik verte ein maktfaktor inn-
anfor høgare utdanning.

Regjeringa i Kina prøver å 
få dei mest framgangsrike 
britiske forskarane til å ar -
beide i lengre periodar i Kina. 

Kinesiske studentar som 
vert rekrutterte til vestlege 
campus i Kina betalar høgare 
studieavgift enn vanleg. Dei 
vil dermed ha att for pengane 
i form av meir utstrekt kon-
takt med vestlege forskarar. 
Ian Gow meiner at dei bri-
tiske forsøka på å etablere 
samarbeid med Kina ikkje er 
gjennomtenkte nok, og at det 
er svært vanskeleg å etablere 
campus i Kina. Han meiner at 
strategiane må vere betre, og 
at ein frå starten må forsikre 
seg om gjensidig nytte i sta-
den for å ha ein målsetnad om 
å etablere seg i Kina uansett 
pris.

EUrOPa

Elskar ikkje 
avgifter

n European Student Union 
(ESU) har nyleg publisert ei 
kartlegging av studieavgifter. 
Tittelen på studien er talande: 
«We will never learn to love 
fees». Studien problematiserer 
behovet for å styrke finansier-
inga av høgare utdanning og 
særskilt rolla studieavgiftene 
spelar. ESU skriv at nytten av 
avgifter ikkje er så tydeleg for 
studentane i og med at lønsge-
vinsten ved å ta høgare utdan-
ning ikkje er så klår. Avgiftene 
verkar heller ikkje til å forbetre 
kvaliteten på undervisinga, mei-
ner forfattarane bak studien. 
Denne er å finne på nettstaden 
esib.org (søk på ordet «fees»).

USa

Prøver treårig 
bachelor

n Manchester College i Indi-
ana tilbyr no bachelorgrader 
som går over tre år i staden for 
fire, melder nettstaden inside-
highered.com. 

Programmet kallast Fast 
Forward og byggjer mellom 
anna på at studentane deltek på 
sommarkurs i tillegg til den 
vanlege undervisinga. Eit vik-
tig argument for det nye pro-
grammet er at studentane – og 
foreldra deira – sparar pengar 
på den forkorta utdanninga. 
Nærare bestemt reknar ein med 
at utdanninga skal verte opp 
mot 135 000 kroner billigare. 
David W. McFadden som er 
executive vice president ved 
universitetet, seier at ein reknar 
med at meir enn ein liten mino-
ritet av studentane kjem til å 
vere interesserte i programmet. 
Andre lærestader har prøvd lik-
nande system før, men det har 
vorte med forsøka. Ved Man-
chester College trur ein likevel 
at tida er mogen med tanke på 
den store f leksibiliteten som 
fjernutdanning via Internett 
tilbyr.

Sveits vil til topps

n Den sveitsiske utdannings-
ministeren Doris Leuthard har 
lagt fram ein ny visjon for 
høgare utdanning i landet, mel-
der nettstaden news.admin.ch. 
I fjor haust kom ei ny lovregule-
ring for ansvaret innanfor 
hø gare utdanning. 

Ansvaret skal no delast på 
ein meir oversiktleg måte mel-
lom føderasjonen og kantonane. 
Lovendringa skal medverke til 
at Sveits skal stå sterkare i kon-
kurransen med utlandet, og dei 
drygt 40 ulike høgskulane og 
institutta skal få ei meir ein-
skapleg regulering. Den strate-

giske planlegginga skal ta utgangspunkt i sams mål for alle 
institusjonane: svært god undervising og forsking, samt lærestader 
som er meir koordinerte med næringslivet og med innovasjons- og for-
skingspolitikken. Kvalitetssystemet i høgare utdanning skal styrkast, 
og autonomien til institusjonane skal styrkast. Kostnadskrevjande fag 
som medisin og teknologi skal delast mellom ulike universitet, og ein 
nasjonal forskingsstrategi skal planleggast for fire år om gongen.

aUST-EUrOPa

– Treng utdanningsreformer

n Forskarf lukta frå Aust-Europa og vestover kjem til å auke dersom 
dei kommunistiske universitetsstrukturane i aust ikkje vert refor-
merte. Dette er hovudinnhaldet i ein artikkel i tidsskriftet The Econo-
mist. I artikkelen vert det halde fram som særskilt problematisk at talet 
på registrerte patent er så lågt i Aust-Europa. Berre Slovenia kjem i 
nærleiken av det vesteuropeiske nivået. Men alt er ikkje svart: Den 
vidaregåande utdanninga i Estland og Tsjekkia held høg kvalitet og 
vert vurdert høgare enn tilsvarande utdanning i mange vestlege land. 
Artikkelen byggjer på ein analyse gjord av tankesmia The Lisbon 
Council.

danMarK

Ny organisasjon for universiteta

n Dei åtte danske universiteta skipar frå i år ein ny samarbeidsor-
ganisasjon med namnet Danske Universiteter, opplyser det danske 
Rektorkollegiet i ei pressemelding. 

Rektorkollegiet er interesseorganisasjonen til dei danske univer-
siteta, som altså no byter namn. Namneendringa markerer at styre-
leiarane for universiteta vert med i organisasjonen, i tillegg til 
rektorane. Samtidig f lyttar sekretariatet for organisasjonen formelt 
vekk frå det danske forskingsdepartementet – Videnskabsministe-
riet. «Efter fusionerne står vi med en række stærke universiteter, 
der også som sektor har brug for en synlig og stærk samarbejdsor-
ganisation, der kan støtte sektorens arbejde for friere og bedre ram-
mevilkår for universiteternes opgaveløsning. Derfor slutter vi i 
formandskredsen op om dannelsen af Danske Universiteter,» seier 
administrerande direktør Johannes Due ved Syddansk Universitet.

EUrOPa

– For lite innovative universitet

n Det finst om lag 4000 høgare utdanningsinstitusjonar i Europa, 
og i tillegg om lag 600 offentleg finansierte forskingsinstitutt. EU-
kommisjonen meiner at desse institusjonane ikkje bidreg nok til 
utvikling i næringslivet. Kommisjonen publiserte nyleg ein rapport 
der to framståande forskarar hevdar at underfinansiering og svik-
tande effektivitet er forklåringa på dette. Forskarane meiner at rek-
torar og forskingspolitikarar ofte forvekslar forsking og oppfinningar 
med innovasjon. Dette fører til at nøkkelfaktorar i innovasjonssyste-
met, som påverkar investeringsgraden til føretak, vert neglisjerte. 
Døme på slike faktorar er rammevilkår som finansiering, regule-
ringar og makroøkonomisk politikk. Forfattarane vil sjå betre res-
sursutnytting og grunnlegging av f leire sentra for framifrå forsking, 
for slik å kunne trekkje til seg topptalent til forsking i Europa. 

india

Skal marknadsførast 
som studieland

n Dei indiske ambassadane skal 
snart starte marknadsføringa av 
India som attraktivt studieland for 
utanlandske studentar, melder nett-
staden businessstandard.com.

Utdanningsattachéar skal plas-
serast ut for å informere utanland-
ske studentar om utdanninga.

«Most foreign nations have a 
de dicated agency and website for the 
purpose of promoting education 
offered in their country. India would 
greatly benefit by devising a specific 
strategy on how to promote Indian 
education abroad,» seier Vidya Yer-
avdekar, sjefen for avdelinga i The 
University Grants Commission som 
har ansvaret for initiativet. Det finst 
ingen ordentleg statistikk over talet 
på utanlandsstudentar i India, men 
ein reknar med at det er om lag 20 
000. Talet er venta å auke til 50 000 
i løpet av to år.

SvEiTS

Gigantisk donasjon

n Fribourgs universitet i Sveits 
fekk før jol ein donasjon på tilsva-
rande om lag 490 millionar kro-
ner, skriv nettstaden swissinfo.ch. 
Pengane skal blant anna brukast 
til eit forskingsinstitutt for nano-
materiale. Gjevaren er Adolphe 
Merkle, som disputerte ved univer-
sitetet på 1940-talet. Merkle ville 
gje noko tilbake til universitetet i 
takksemd over det gode fagmiljøet 
han tok del i då han studerte. Fri-
bourgs universitet er det einaste 
tospråklege universitetet i Sveits.

Ny ranking for 
realfag

n Fire universitet gjer det skarpast 
i ei ny internasjonal realfagsran-
king: ETH Zurich, Utrechts uni-
versitet, Imperial College London 
og Cambridge universitet. Ran-
kinga over utdanningar i biologi, 
kjemi, fysikk og matematikk vart 
publisert i desember. Ho er utvikla 
av Det tyske forskingsinstituttet 
CHE (Centrum für Hochschulent-
wicklung), eit senter for utvikling 
av høgare utdanning, i samarbeid 
med den tyske avisa die Zeit. «Ran-
king of Excellent European Gradu-
ate Programmes» tek for seg 250 
lærestader i 20 land. Rankinga tek 
utgangspunkt i fire kriterium: talet 
på publikasjonar, ofte siterte for-
skarar, siteringar i høve til verds-
standarden og deltakarar i EUs 
Marie Curie-program. 120 læresta-
der fekk «sølvmedalje» i eitt av dei 
fire fagområda, men berre dei fire 
nemnde fekk topposisjonar i alle 
områda. Universitetet i Oslo kom 
med i «Excellence group» for bio-
logi, men er ikkje på topplista for 
dei andre faga. Sverige hevdar seg 
derimot med f leire universitet i 
både matte, kjemi og fysikk. 
København og Helsinki er òg med 
blant dei beste i f leire fag. 

aUSTErriKE

– Google bør øydeleggjast

n Ei forskargruppe har kome fram til at Google er eit trugsmål mot 
menneskeheiten og at søkjemotoren bør øydeleggjast. Det er eit for-
skingsinstitutt i Graz – Institute for Information Systems and Com-
puter Media – som har publisert rapporten. Forskarane går spesielt 
til åtak mot monopolstillinga til Google og dei vedvarande problema 
med fusk og plagiat på Internett. «Report on dangers and opportuni-
ties posed by large search engines, particularly Google» er å finne på 
nettstaden iicm.tugraz.at. aUSTralia

Middelmåtige 
utdanningar?

n Australia risikerer å miste for-
spranget når det gjeld å ta mot 
mange utanlandsstudentar melder 
nettstaden news.com.au. Det hev-
dast at studiane i Australia dreier 
seg stadig meir om «sun, surf and 
sex», og mindre om intellektuelle 
prestasjonar. Universitet i USA, 
Canada og Norden har byrja å 
åtvare studentar mot å reise til 
Australia for å studere.
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Vi skulle til å skrive selvtilfreds, men det blir feil. Vi skriver tilfreds i ste-
det. Det er en tilfreds generalsekretær som sitter foran oss. Kari Kjennda-
len har vært administrativ leder for Norges mest vellykkede fagforening 
de siste elleve årene. I det minste dersom vi teller medlemmer. Da hun 
begynte, var det noe over 9000 medlemmer i Forskerforbundet. Nå er det 
så godt som 16 000. 

– Jeg håpet du skulle nevne det. Det har vært helt fantastisk. Tenk å få 
en slik vekst!

Her kunne vi kanskje sagt at økningen er et bevis på at styresmaktene 
må ha bevilget mer til høyere utdanning og forskning enn Forskerfor-
bundet vil ha det til. Vi skal la være.

Uansett: Denne medlemssuksessen er det altså Kjenndalen vil forlate. 
Hun begynner som embetsmann, som ekspedisjonssjef i februar. 

– Men først skal jeg ta litt ferie. Jeg mener både jeg og min neste 
arbeidsgiver fortjener det. 

– Hvilken avdeling skal du lede?
– Jeg skal lede noe så fint som Avdeling for administrasjon og utvik-

ling i Kunnskapsdepartementet. 
– Jeg var nettopp på pressekonferanse med Bård Vegar Solhjell. Han virket 

som en f link kar. Nå skal det visst være slutt på SVs skolepolitikk?
– Jeg kjenner ham ikke. Men han får veldig gode skussmål. 
Sier Kari Kjenndalen, som i alle år har vært medlem av Ap. Da under-

tegnede skulle drive såkalt research, ringte jeg et medlem i styret i Frog-
ner og Bygdøy Ap, han kunne fortelle at Kjenndalen var meget sympatisk, 
meget dyktig og at han mente hun var fra Gudbrandsdalen. 

– Det er jeg ikke, sier Kjenndalen, plutselig på bred sørlandsdialekt. 
– Den første skolen jeg gikk på, var en nynorskskole, Vatnestraum 

skole i Iveland kommune i indre Agder. 
Nå snakker hun nynorsk. Kjenndalen hadde vært et funn for sosioling-

vister. 
– Men jeg f lyttet mye som barn.
– Enda en embetsmannsdatter, med andre ord?
– Nei, på ingen måte. Jeg er førstegenerasjonsakademiker. Faren min 

arbeidet i Vegvesenet. Fra jeg var ti år, bodde jeg fast på et lite sted mel-
lom Risør og Tvedestrand. 

– Men du gikk vel i det minste på et landsgymnas?
– Nei, jeg gikk på gymnaset i Tvedestrand. Far prøvde rett nok å sende 

meg til landsgymnaset i Setesdal, men da sa mor nei. Vi var privilegerte 
på Sørlandet. Det var gymnas i alle disse småbyene nedover langs kysten. 
Vi kunne bo hjemme og likevel gå på gymnaset. De var for øvrig nokså 
selvbevisste i skolepolitikken på Sørlandet. Det er for eksempel interes-
sant å se at de små øyene rundt forbi, Askerøya og Lyngør blant annet, 
allerede meget tidlig hadde et avansert skolesystem for nær sagt alle barn. 
Fra et tidlig tidspunkt måtte de lære matematikk og engelsk. De skulle jo 
til sjøs. 

Men selv valgte ikke Kjenndalen matematikk. Som 15-åring valget hun 
å danne et AUF-lag i Tvedestrand. Så valgte hun å ta nordisk hovedfag. 

– Hva skrev du om?
– Jeg skrev en stilistikkoppgave om språkbruk i tegneserier. 
– Hva slags tegneserier?
– Krigstegneserier! Jeg hørte til de første kullene som fikk anledning 

til å legge opp disse individuelle emnekretsene i språksosiologi og språk-
psykologi osv. Det passet meg veldig bra. 

– Jeg leste mange slike, men jeg husker ikke om språket var godt?
– Poenget var ikke om det var bra språk, poenget var vel helst metafor-

bruken. 
De som har tatt nordisk, vil kjenne igjen problemstillingen fra den 

mer eller mindre velfortjente pensumklassikeren «Stil og struktur» av 
Willy Dahl.

– Ja, det var veldig «Stil og struktur». Jeg ville finne ut hvordan de 
kunne bruke et slik uskyldig språk når det de beskriver er så lite uskyl-
dig. 

Da Kjenndalen gikk ut fra den siste muntlig-eksamenen, sa sensor: 
«Nå har du virkelig en god bakgrunn for å kunne gå ut i skolen». Slik 
gikk det ikke. Hun ble ansatt i en administrativ stilling ved Barnvernsa-
kademiet. Etter dette har hun vært kontorsjef ved Institutt for sosialfors-
kning, Organisasjonssjef i Norges råd for anvendt samfunnsforskning 
(NORAS), direktør ved Statens spesiallærerhøgskole og avdelingsdirektør 
i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

– Hele min yrkeskarriere viser utviklingen i norsk forskning og høy-
ere utdanning. Ingen av de institusjonene jeg har arbeidet i, eksisterer 
lenger. De er blitt sentralisert inn i andre og mye større organisasjoner. 
Men Forskerforbundet er her ennå. 

– Men hvorfor ble du Ap-menneske?
– Jeg var vel en de få i Tvedestrand. Der meldte mange seg nær sagt 

automatisk inn i Unge Høyre når de begynte på realskolen. Men jeg kom 
fra en annen familiebakgrunn. Fars familie var Ap-folk. Og jeg ble påvir-

MEdLEMSVINNErEN
Kari KJEnndalEn1 Går Fra BOrdE. 

SAMTALE: JOn HUSTad FOTO: linda BOUrnanE EnGElBErTH

1 Kari Kjenndalen er født i 1951, hun har nordisk hovedfag, pedagogikk 
mellomfag og engelsk mellomfag.

SaMTalEn
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ket av dem. 
I 1991-1992 var Kjenndalen politisk rådgiver ved statsministerens kon-

tor. Og da må vi stille spørsmålet som alle som har jobbet for Gro, blir 
stilt:

– Hvordan var Gro Harlem Brundtland?
– Gro er pliktoppfyllende, samvittighetsfull og analytisk. Hun reson-

nerte seg frem til en beslutning. Prosessene frem til beslutningene var 
grundige, men var de først tatt, stod de fast. Hun hadde en meget akade-
misk arbeidsform.

– Men humor hadde hun ikke?
– Hun hadde annet å gjøre enn å fortelle vitser. 
Selv om det strengt tatt ikke har så mye med Kjenndalen å gjøre, får vi 

på nytt nytte anledningen til å fortelle en av Einar Førdes favoritthistorier 
fra da han var nestformann. Når de reiste rundt på valgkampturné, hadde 
Førde som oppgave å sitte bak Gro og pikke henne på skulderen når en 
lokal Ap-pamp sa noe som var ment å være morsomt: «Då lo ho, høgt og 
støyande.»

– Hun er en saksorientert person, og en fantastisk kapasitet.
Det samme sier for øvrig de ulike personene som vi har snakket med, 

om Kjenndalen. 
Så får vi snakke butikk. Kari Kjenndalen står i spissen for en rekke 

ulike fag- og yrkesgrupper: bibliotekarer, IT-ansvarlige, pedagoger, medi-
sinere og jurister. Alle skal med, og få får slippe fra. 

– Her om dagen konstaterte Gudmund Hernes at for en generasjon siden 
tjente en professor det samme som en allmennlege. Nå tjener fastlegene det 
doble? Hvorfor? Fordi legene bare har seg selv å ta hensyn til?

– Det er mange ting som spiller inn. Alt i alt vil jeg si det er en styrke 
at vi representerer f lere fag og en bred og samlet sektor. Men forskerne 
har vært opptatt av å beholde sin frihet. Legeforeningen har vært villig til 
å la seg telle og måle, til å underkaste seg en rekke ulike regimer i bytte 
mot kompensasjon. Det er jo en gang slik at antall pasienter og operasjo-
ner er lettere å kvantifisere enn forskning og undervisning. Nå skal det 
rett nok sies at forskerne nå har langt mindre frihet enn før, men den aka-
demiske tradisjon tilsier at det bør være rom for individuelle tilpasninger. 
Høyere utdanning har heller ikke som skoleverket et lesepliktsystem. 
Men det begynner å komme insentiver på makronivå, med belønning for 
publisering og studiepoengproduksjon, uten at det nødvendigvis gir seg 
utslag i høyere lønn, sier Kjenndalen, og legger til: 

– Så, ja. Mangfoldet spiller nok inn. Fra 2000 til 2002 var jeg for øvrig 
aktivt med på lønnsforhandlingene i staten, og jeg syntes faktisk at vi 
oppnådde ganske mye. Men igjen: Alle kan ikke få over gjennomsnittet. 

– Men at dere meldte dere ut av Akademikerne og inn i Unio, er vel et 
eksempel på at dere ønsket mindre individuelle forskjeller?

– Det er jeg ikke sikker på. Forbundets linje har vært ganske konsis-
tent over mange år. Vi har hele tiden ønsket en kombinasjon av sentrale 
oppgjør og lokale tillegg. De sentrale tilleggene må gis som prosenttillegg 
til alle, så ønsker vi justeringer som fungerer som målrettede tillegg til 
sentrale og spesielt viktige grupper. Og vi ønsker også en stor lokal pott. 
Dette har ligget fast lenge, og ligger fast. Den linjen hadde vi da vi meldte 
oss inn i Akademikerne og da vi meldte oss ut. Det var Akademikerne 
som endret sin politikk da de begynte å kreve at alt skulle gis lokalt. 

– Hva er galt med at alt blir gitt lokalt?
– Et av hovedproblemene er selvsagt at de ulike institusjonene har så 

små budsjett. De største er i all hovedsak nettobudsjettert, det vil si at de 
får bevilget et gjennomsnitt av pris og lønnsøkning. Skal man få noe mer 
enn pro rata, må det komme tillegg sentralt. 

Men nå går Norge så det griner, stadig f lere humanister får ansettelse 
i privat sektor, utdanning og kompetanse er mangelvare og en gjennom-
snittlig siviløkonom får en startlønn på 470 000 kroner.

– Dette gir vel rom for optimisme? Enkelte jussprofessorer får nærmere en 
million i lønn fra UiO grunnet presset fra privat sektor.

– Og disse tilleggene har de fått med lokal støtte fra Forskerforbundet. 
Dette er blitt mulig fordi UiO bevisst har brukt sin lokale lønnspott. Vi 
ønsker også at institusjonene i tillegg skal bruke sine «egne» penger for å 
rekruttere og beholde folk. 

– Men ligger det ikke her en torpedo under arken til Forskerforbundet? Det 
er vel begrenset hvor lenge pedagogikkprofessorer kan akseptere stadig økende 

lønnsforskjeller?
– Ja, det kan skape problemer. Men det er ikke helt entydig hvilke fag 

som kan være etterspurt. Tanken er at om det blir skapt indre spenninger 
på en institusjon, så vil trolig lønnsnivået for andre grupper også bli dratt 
opp. Det vil være en grense for hvor store interne forskjeller man kan ha, 
sier Kjenndalen.

Så får vi stille et stort spørsmål. Få betviler at forskeryrket er mer byrå-
kratisert, professorene er blitt mange og deklassert, og så videre og så 
videre. 

– Er norske forskere blitt mer lykkelige under ditt regime?
– Et stort og vanskelig ord å operasjonalisere.2 Livskvalitet er et eget 

forskningsfelt jeg ikke behersker. Men om jeg skal svare byråkratisk, så 
viser den siste evalueringen av høyere utdanning at våre medlemmer 
mener de får for liten tid til sammenhengende forskning, de mener de 
bruker mye mer tid til undervisning og oppfølging av studenter. De kjen-
ner seg rammet av tilgjengelighetstyranniet som den nye teknologien har 
ført med seg. Studentene sender e-poster, de ringer, de forventer raske 
svar og de er mer kritiske. 

Og det i et land som gjennom en generasjon har satset på «ansvar for 
egen læring.» Dette siste er det journalisten som skriver, ikke Kjenndalen 
som svarer. 

– Så ja, mange forskere har åpenbart en mer slitsom og mindre til-
fredsstillende arbeidssituasjon enn bare for få år tilbake, og hovedårsa-
kene er de økte kravene til oppfølging om vi ser isolert på den gruppen av 
våre medlemmer som underviser. Men de aller f leste har jo opplevd 
omstillinger og at de går raskere enn før.

Vi får ta det største spørsmålet til slutt: Alle, og da mener vi alle, nor-
ske parti og stor sett alle norske politikere sier at landet må satse på mer 
forskning, penger må bevilges, folk må ansettes, utstyr må kjøpes. 

– Men så får de makt?
– Det råder harmoni blant politikerne om våre medlemsgrupper. Vi er 

viktigst, og de vil satse på oss. Alle er for oss. Av og til kunne det være en 
fordel om de faktisk var uenige med oss og seg i mellom. Da kunne vi 
kanskje ha kommet bort fra den allmenne enigheten og fått en mer kon-
kret debatt. 

– Av og til virker det som om det språket som blir brukt om forskningspoli-
tikken, betyr noe annet enn språket ellers i politikken?

– Mange har tro på at forskning kan hjelpe oss til å løse aktuelle utfor-
dringer, skape et best mulig kunnskapsgrunnlag for gode politiske beslut-
ninger. Men utfordringen er å få aksept for at det dreier seg om langsiktige 
perspektiver. En fireårig stortingsperiode er ikke nok, og da blir ikke 
resultatene noe å skrive hjem om. 

Og så noen ord til menigheten. 
– På grunn av den store økningen i medlemsmassen, har vi kunnet 

ansette langt f lere i sekretariatet. Det har gjort at vi har kunnet hjelpe 
mange av våre enkeltmedlemmer som har problemer eller er i konflikter 
på arbeidsplassen. Det arbeidet sees ofte ikke, blant annet fordi vi sjelden 
kan gå offentlig ut med disse sakene. Men vi er her, og vi er sterkere enn 
noensinne. 

Så kan Kjenndalen ta ferie. 3 

Hele min yrkeskarriere viser utviklingen i 
norsk forskning og høyere utdanning. Ingen 
av de institusjonene jeg har arbeidet i, 
eksisterer lenger.

Kari Kjenndalen

2 Kjenndalen var medlem av Mjøs-utvalget.
3 Her ville Kjenndalen også rose Forskerforum og redaktøren. Journalisten 

hindret henne i det.
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Dei forskar på luftgitar. På musikk og kropps-
rørsler. Forskarane ved Institutt for musikkvit-
skap, Universitetet i Oslo, har utvikla ein tek nikk 
for å analysere rørsler. No er teknikken også 
teken i bruk innanfor forsking på ADHD, der 
kroppsrørslene til rotter skal studerast. 

Dette er forskarar som satsar tverrfagleg.
– Prosjektet «Musical Gestures» har delta-

king frå svært ulike fagområde, som musikk, 
informatikk, psykologi, medisin, nevrofysiologi 
og fysikk. I to år har vi hatt eit nært samarbeid 
med psykologi og informatikk her ved UiO, seier 
professor Rolf Inge Godøy, som er ansvarleg for 
prosjektet. 

Kroppen apar etter musikken
Det var Godøy som kom med ideen til prosjektet. 

– Tidlegare jobba eg mykje med klangbilete, 
og oppdaga då at vi ikkje kan ha ei førestelling 
om indre klangbilete utan også å førestille oss 
rørsle. Frå eit musikarperspektiv er kvar lyd 
også ein del av ei rørsle, seier Godøy og bankar 
med fingeren på kontorpulten. 

– Å trykke ned ein tangent er ei nødvendig 
handling for å få lyd. Ein trommelydsekvens er 
også ein rørslesekvens, av armar, skuldrer, 
kropp. Gjennom hjerneobservasjon veit vi i dag 
meir om koplingane mellom lyd og motorikk, 
og vi trur det er ein nær samanheng mellom lyd 
og rørsler. Språkforskarane oppdaga for 40 år 
sidan at vi lærer oss språk gjennom å ape etter 
mimikken. Slik er det også når vi høyrer 
musikk. Eit godt døme er på dette er å spele luft-
gitar, seier han.

Gødøy meiner kroppsrørsler nesten har vore 
tabu i den vestlege musikkulturen. 

– Berre tenk på korleis ein oppfører seg på kon-
serthuset. I vestleg kunstmusikk er kroppsrørsler 
nærmast ikkje-eksisterande. Men i rock og folke-
musikk har kroppen vore medspelande, og der 
har dansen hatt ein tilknyting til musikken. 

lyd er også rørsle
Han fortel at målet med prosjektet er å lage ein 
omfattande teori om samanhengen mellom 

oppleving av lyd og kroppsrørsler.
– Og hovudkonklusjonen er klar: Alt tyder på 

at menneska i den vestlege verda, heilt uavhen-
gig av musikkutdanning, assosierer musikk 
med rørsler. 

– Men har ein ikkje visst dette frå før? 
– Jau, det er ganske opplagt når ein ser seg 

rundt. Men det har aldri vore så godt dokumen-
tert kvifor det er slik, og resultatet av forskinga 
får konsekvensar: Det er rett og slett eit feilgrep 
å bare sjå på notar når ein analyserer musikk. 

nytenking innanfor musikkvitskap 
Godøy meiner at miljøet ved instituttet repre-
senterer ei nytenking innafor musikkvitskap. 

– Tankegangen bak dette prosjektet er basert 
på økologisk psykologi, ei retning innanfor kog-

nitiv psykologi. Ved instituttet har vi hatt eit 
tverrfagleg EU-samarbeid i lag med ingeniørar, 
musikarar og psykologar. Det er ein ny trend at 
ingeniørar no er meir opptekne av det natur-
lege, og at menneska skal fungere optimalt med 
datamaskina. Innanfor musikkvitskap har det 
lenge vore stort fokus på teknologi, men no er 
det på høg tid at teknologien tilpassar seg men-
nesket, seier professoren. 

Filmar rørsle med videokamera 
Ein av stipendiatane i prosjektet Musical Gestu-
res er Alexander Refsum Jensenius. Han dispu-
terer den 30.januar med ei doktoravhandling 
om musikkrelaterte kroppsrørsler. 

– Eg har blant anna utvikla nye analysemeto-
dar og digitale verktøy for å studere kroppsrørs-

Musikk = kroppsrørsle

Pianospel: Rørslene blir øverført via sensorar til dataskjermen. (Foto: Johanne Landsverk).

kven: Prosjektet er leia av professor rolf inge Godøy ved institutt 
for musikkvitskap, Universitetet i Oslo (UiO). Fire professorar, to 
doktorstipendiatar og åtte masterstudentar har vore engasjerte i 
prosjektet, i tillegg til fleire europeiske samarbeidspartnarar. 
kva: «Musical Gestures» er eit tverrfagleg forskingsprosjekt om 
samanhengen mellom musikalsk lyd og musikkrelaterte kropps-
rørsler. 
korleis: Teoriutvikling om samanhengen mellom tanke og kropps-
rørsler. Systematiske observasjonsstudiar av rørslene til menneske 
som spelar, lyttar eller dansar til musikk. Bruk av video og ulike 
typar teknologiske sensorar.

Av Johanne Landsverk

Stipendiat alexander refsum Jensenius (t.h.). og 
professor rolf inge Godøy prøver ein musikkball som 
gjev trommelyd. det er Jensenius som har utvikla dei 
elektroniske instrumenta, som kan styre avanserte 
lydkontrollfunksjonar på datamaskina. 
(Foto: Johanne landsverk).

prosjekt: Å utforske samanhengen mellom musikalsk lyd og menneskelege rørsler. Studiar av kognisjon og musikkteknologi. institusjon: Insti-
tutt for musikkvitskap, Universitetet i Oslo. fagretning: Musikkvitskap – i utvida tyding. finansiering: Noregs forskingsråd, Universitetet i 
Oslo. arbeidsform: Teoriutvikling og observasjonsstudiar. uunnverlege verktøy: Laptop og videokamera. publiseringsformer: Fleire arti-
klar i internasjonale tidsskrift og deltaking på konferansar. ny kunnskap: Har utvikla heilt ny kunnskap om musikk og rørsler, om korleis ein tek-
nologisk kan registrere rørsler, og utvikling av nye elektroniske instrument. 
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Oslo, 27. oktober 1969. nobelprisen i økonomi, 
den første i sitt slag, er tildelt den norske professo-
ren ragnar Frisch. Samme kveld gikk studentene i 
fakkeltog for Frisch. Her den glade prisvinneren 
omgitt av fakler. Frisch kunne ikke hente prisen i 
Stockholm 10. desember på grunn av benbrudd 
like før avreise. (Foto: ntb / scanpix)

HiSTOriSKE BildEr

lene til musikkutøvarar og dansarar. Primært 
har eg jobba med å filme kroppsrørsler ved hjelp 
av videokamera, fortel Jensenius. 

Rørslene han filmar let seg deretter analy-
sere i form av tal og kurver på ein dataskjerm. 

I avhandlinga argumenterer Jensenius for at 
det er ei kopling mellom handling og lyd som sty-
rer musikkopplevinga. Vi menneske kan «sjå» 
rørsla til ein lyd vi berre høyrer, og «høyre» 
lyden av ei rørsle vi berre ser. 

Utviklar nye elektroniske instrument
Han har også utvikla nye elektroniske instru-
ment, som til dømes musikkballar. Dei er bru-
karvennlege og enkle, og lagar lyd når ein løftar, 
klemmer eller f lytter på dei. 

– Eg jobbar mykje med å lage elektroniske 
lydar. Men det skal vere ein logisk samanheng 
mellom kroppsrørsler og den lyden som kjem ut 
av instrumenta, meiner han. 

Då Jensenius presenterte prosjektet sitt i 
Konserthuset under «Fremragende aften» 
under Forskingsdagane i 2006, fekk han mykje 
merksemd.

– Det kom ein glødande interessert hjerne-
forskar bort til meg. Han syntest at denne meto-
den for å analysere rørsler verka heilt strålande. 
Og resultatet, eitt år seinare, er at teknikken no 
vert nytta i forsking på diagnosen ADHD. For-
skarane er i full gang med å analysere rørsle-
mønsteret til rotter. Også f leire andre har teke i 
bruk systemet, blant anna ved NTNU i Trond-
heim. 

Heimlause forskarar
Prosjektet Musical Gestures handlar om lyd på 
avansert nivå, men det er og forankra i ein 
humanistisk tradisjon. 

– Vi har endeleg lykkast med å skaffe oss 
tverrfaglege kontaktar, men systemet ved uni-
versitetet er ikkje så godt innretta mot tverrfag-
leg samarbeid, seier Godøy. 

Han presiserer at den einskilde forskar ikkje 
kan drive fram avansert forsking på dette nivået 
på eiga hand. 

– Denne typen forsking er veldig teknologi-
tung, og kunnskap om informatikk er heilt 
uvurderlig i prosjektet. Men vi opplever lite for-
ståing for dette frå universitetsleiinga. Huma-
nistar skal helst vere nøgde med papir og blyant. 
Vi opplever at forskinga vår fell mellom to sto-
lar. Ein risikerer å bli heimlaus, både internt og 
eksternt. 

vidarefører tverrfagleg samarbeid
Prosjektet er no avslutta, men ved Institutt for 
musikkvitskap vil dei byggje vidare på tverrfag-
lege nettverk. 

– Ein av professorane her, Hallgjerd Aksnes, 
har fått støtte til å arbeide vidare med lyd, rørs-
ler og kjensler – i terapeutisk og estetisk ret-
ning. Og frå 1.januar 2008 startar vi opp eit nytt 
tverrfagleg prosjekt med tre deltakarar frå infor-
matikk og to frå musikkvitskap. 

– Det nye prosjektet er støtta av Verdikt-pro-

grammet til Forskingsrådet, som er eit eige sat-
singsområde innanfor IKT. Også her vil det 
handle om korleis vi lagar og opplever musikk 
knytt til rørsle, fortel Godøy. 

Institutt for musikkvit-
skap, Universitetet i Oslo 
• institutt for musikkvitskap driv forsking 

innanfor eit vidt fagfelt, og samarbeider 
med fagområde som til dømes estetikk, 
historie, kulturstudiar, pedagogikk, psyko-
logi, sosiologi, naturvitskap og informa-
tikk. Har også ein viktig nasjonal 
samlingsfunksjon. 

• dei ulike forskargruppene arbeider inn-
afor område som musikkhistorie og 
estetikk, analyse og musikkteori, ny 
mu sikkteknologi og musikkformidling, 
organologi, samt norsk folkemusikk. 
Forskargruppa Musical Gestures sam-
arbeider med fleire europeiske institutt. 

• instituttet har godt og vel 40 tilsette. av 
desse er sju stipendiatar og to postdok-
torar. Sju er tilsette i administrasjonen.

Doktorgradsstipendiat Alexander Refsum Jensenius har utvikla digitale verktøy for å analyse 
rørsler og lyd. Eit videoopptak av ein dansar vert her analysert på dataskjermen. Eit rørslefoto 
blir analysert som ein rørslekurve («motiongram»), og viser korleis dansaren rører seg over tid. 
(Foto: Alexander Refsum Jensenius)
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20 spørsmål
1) I kva for nordafrikansk by låg PLOs hovudkvarter då det 

vart bomba i ein israelsk aksjon i 1985?
2) Kva heiter det enorme russiske gassfeltet i Barentshavet 

600 km nord for Kolahalvøya?
3) Kva for musikal kjem songen «Tomorrow» frå?
4) På kva for øy ligg sultanatet Brunei?
5) Kva slags tre er Hyperion, Helios og Ikaros, som alle 

veks i California og er over 112 meter høge?
6) Kva for bilfabrikant har i år lansert modellen Tiguan?
7) Kva er ein pyrrhossiger?
8) Kva heitte den amerikanske energigiganten som vart 

slegen konkurs i 2001 etter avsløring av omfattande 
regnskapsjuks?

9) Kva er Lucas Cranach den eldre og Lucas Cranach den 
yngre kjende som?

10) Når døydde Salvador Allende?
11) Kva for tysk sosiolog skreiv om «Den protestantiske 

etikk og kapitalismens ånd«?
12) Kva for norsk fotballspelar vann Meisterligaen med 

Borussia Dortmund i 1997?
13) Kva slags aktivitet er buldring?
14) Kor ligg så å seie alle felta med vindrua Pinotage?
15) Kva heitte journalisten som vart myrda 7. oktober 2006 

i Moskva?
16) Kva er nepotisme?
17) Kven laga film blant anna om Effi Briest, Petra von Kant 

og Maria Braun?
18) Kva var mynteininga i Noreg før krona vart innført i åra 

1873–1875?
19) Kva heiter den danske kronprinsen?
20) Nemn minst tre av dei fire nordlandskommunane som 

har tapt store beløp på å investere gjennom Terra Secu-
rities

Tenker på leseren

Hva jobber du med nå?
− Jeg holder på med et nytt nummer av NHH Bulletin. Hvert num-
mer har f lere faglige tema. I førstkommende utgave tar vi opp ulike 
perspektiver på veksten av uføretrygdede i Norge. 

Hvor tenker du best?
− Hjemme med en bærbar PC. Gjerne i sofaen.

Hva er den viktigste fagboken i ditt akademiske liv?
– Kvalmen av Jean Paul Sartre. Ingen fagbok, men tematisk sentral 
og sitert i hovedoppgaven om Jim Jarmusch og kjørefilmer.

Hva er tabu i ditt fag?
− Det må være bevisst å formidle feilaktig informasjon. 

Hva skal til for å bli en god redaktør?
– Være oppfinnsom, finne gode saker og fagfolk som kan bidra. 
Tenk på leseren, men ikke altfor mye.

Hvem er den beste læreren du har hatt?
− Anders Johansen, professor ved medievitenskap ved UiB. Han er 
faglig original, tenker utover sitt eget fagområde og skriver ikke 
minst veldig bra.

dersom du måtte velge deg et annet fagfelt, hva ville du falt ned på?
− Historie, fordi det gir perspektiver. Ville helst jobbet som lege på 
sykehus, men ikke tatt medisinutdannelse. Det blir for mye 
småplukk.  

Om du var forsknings- og høyere utdanningsminister, hvilket enkel-
tiltak ville ha vært viktigst for deg å få gjennomført?
− Få fart på rekrutteringen av kvinner til faste stillinger i akademia, 
særlig innenfor mannsdominerte fag som økonomi og en rekke 
realfag.

Hvor var du EU-avstemmingskvelden 1994?
− Hjemme på studenthybelen, og fulgte valgopptellingen med 
spenning.

Hva vil du lese mer om i Forskerforum?
– Det er et bra blad, men kanskje mer stoff om aktivitetene på Nor-
ges Handelshøyskole.

Av Ingar Myking

Svar:
1) Tunis
2) Sjtokmanfeltet
3) Annie
4) Borneo
5) Redwood
6) Volkswagen
7) Ein siger med store, eigne tap; ein siger som kostar for mykje
8) Enron
9) Kunstmålarar (1500-talet)
10) 11. september 1973
11) Max Weber
12) Steinar Pedersen
13) Klatring utan tau på store steinar («boulders»)
14) I Sør-Afrika
15) Anna Politkovskaja
16) At makthavarar favoriserer eigne slektningar, særleg ved tilsettingar
17) Rainer Werner Fassbinder
18) Speciedaler
19) Frederik
20) Rana, Hemnes, Hattfjelldal, Narvik

10 kjappe
Sigrid Folkestad
Medlem nr. 40131914
Stilling: Redaktør for NHH Bulle-
tin, gitt ut av NHH, SNF og AFF
Utdanning: Hovedfag i medievi-
tenskap, Universitetet i Bergen
Første jobb: Etter studiene: frilans-
journalist i Bergens Tidende
Karrieremål: Er veldig engasjert i 
redaktørjobben, men alle trenger vel 
nye utfordringer? Jobber gjerne med 
informasjon og formidling.
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• Fri årsavgift første år
• Gebyrfrie varekjøp
• Gebyrfri regningsbetaling på nettet
• Kredittreserve på inntil kr 75.000,-

Effektiv rente ved bruk av kreditt:
Kr 50 000 (12,96%), kr 25 000 (13,63%), kr 10 000 (15,67%)

Betingelser pr. oktober 2007. Renten følger renteutviklingen i Norges Bank.

Cresco Unique – konto for medlemmer i Forskerforbundet:

4,75% sparerente fra første krone!

Vil du vite mer?
Se www.unique.cresco.no
eller kontakt Kundeservice
på tlf. 815 00 073.
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Når døydde han?
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Send kronikkforslag til kjetil.brottveit@forskerforum.no. Kronikkens lengde må ikke overstige 10 000 tegn, inkludert mellomrom. Bidrag som 

trykkes honoreres med kr. 2.000,- innlegg må være maksimum 2000 tegn hvis de skal komme på trykk og blir ikke honorert.

Då eg studerte litteraturvitskap, var det 
stundom tale om «nærvær i kraft av sitt fravær». 
For ein umogen mann kunne det vere vanskeleg 
å forstå dette paradokset. Men Tor Jonsson har 
folkeleggjort motsetnaden. «Nærast er du når 
du er borte,» skreiv han, og mange vil skjøne 
kva han meiner.

Kva om vi snur på paradokset: «Fravær i kraft 
av sitt nærvær»? Kva får vi då? Nyleg 
forstod eg at då får vi forskingsmålet 
til Stoltenberg-regjeringa. Vi får 
målet som både finst og ikkje finst. 
Det er målet som gjeld mindre for 
kvar gong det vert nemnt. Når ein 
stadfestar at BNP-målet finst, gjeld 
det aller minst.

Lat oss gå til kjeldene. Forsk-
ingsmålet er fastlagd i Soria Moria-
erklæringa. Formuleringa er nesten 
uventa grei og forståeleg: «Regjerin-
gen vil øke forskningsinnsatsen til 3 
prosent av BNP innen 2010.» 3 prosent er tre 
hundredelar, BNP er bruttonasjonalproduktet, 
og 2010 er eit årstal som den gongen var fem år 
fram i tid. Tre hundredelar av BNP er naturleg 
nok mykje i ein styrtrik nasjon.

Stortinget vedtok forskingsmålet samrøystes 
då forskingsmeldinga vart handsama våren 2005. 
I meldinga heiter det: «I tråd med EUs målsettin-
ger skal den offentlige finansieringen utgjøre 1 
prosent av BNP, mens næringslivet, utlandet og 
andre kilder skal stå for de øvrige 2 prosent.» 
Regjeringa vidareførde slik sett konsensuslina i 
norsk politikk. Men visste dei raud-grøne politika-
rane kva dei sette som mål?

Dåverande kunnskapsminister Øystein 
Djupedal gjorde sitt beste for å kome seg unna 
målet. Det er tungt å liggje rundt 1,5 når ein 
burde liggje på 3. Ikkje minst viste han til 
næringslivet som aldri fekk noko sving på for-
skinga. Nei vel, men det var ikkje næringslivet 
som hadde vedteke at dei skulle forske så mykje.

Kunnskapsdepartementet og Forskingsrådet 
tinga ein rapport om kva som skulle til for å nå 
målet. I fjor sommar leverte forskingsstiftinga 
Nifu Step resultatet. Rapporten viste tydeleg, og 
nok ein gong, at Noreg er milevidt unna målset-
naden. Dersom det er politisk vilje til det, kan ein 
nå målet om at det offentlege skal løyve 1 prosent 
av BNP i 2020. Dei resterande 2/3 av målsetna-
den – det næringslivet skal stå for – avheng 
naturleg nok av ei rekkje andre faktorar. Djupe-
dal ville likevel ikkje gje opp forskingsmålet, men 
fekk samtidig fram at det var umogeleg å nå det.

Tora Aasland vart ny statsråd – godt 
motteken av mange aktørar i sektoren. Ho kom 
til ein sektor med store ambisjonar, og ikkje 
minst behov for å få rammevilkåra på plass. 
Men no byrjar sanneleg ho òg: BNP-målet finst. 
Iallfall nesten.

Ein tilsynelatande uskuldig se  kvens i eit inter-
vju med Bladet Forskning vekte velfortent rabal-

der, blant anna i Aftenposten. For i 
intervjuet vedgjekk Aasland, akkurat 
som forgjengar Djupedal, at BNP-
målet er urealistisk. «Ikke fordi vi 
ikke vil satse, men fordi BNP galoppe-
rer i vei og er blitt enormt mye høyere 
enn vi kunne forutsi da dette målet 
ble satt.»

Men, som forgjengaren, ville ho 
ikkje gje slepp på målet. Intervjua-
ren i Bladet Forskning refererer, i 
indirekte tale: «Det (målet, red.
merk.,) skal stå der, som en stjerne å 
strekke seg etter.»

Statstråden likte nok ikkje vendinga saka 
hadde teke. Ho skreiv eit innlegg til Aftenpos-
ten, tilsynelatande for å fjerne all tvil om BNP-
målet skal gjelde eller ikkje. Det fekk ho ikkje 

til: «Det er et meget ambisiøst forskningsmål, 
og ingen bør være i tvil om at denne forpliktel-
sen er min viktigste drivkraft som forsk-
ningsminister.» Ein anar alt her kva veg det skal 
gå. «Meget ambisiøst» er ikkje så langt unna 
«urealistisk».
Ansvarsfråskrivinga held fram. Medan 
Djupedal skulda på næringslivet, skuldar Aas-
land på oljen: «Den rene pengedebatten om fors-
kning blir snever av f lere grunner. Et 
illu strerende eksempel er at oljeprisen er det 
enkeltfenomenet som sterkest styrer hvor stor 
andel av BNP vi bruker på forskning. Et kraftig 
fall i oljeprisen vil gjøre at vi kommer bedre ut 
på statistikken, uten at vi bruker en krone mer 
på forskning.» 

For det fyrste: Ho skriv at ein rein pengede-
batt om forsking vert snever. Det kan vere rett 
nok. Vi treng mange debattar om forsking – om 
innhald, nytte og villskap, prioritering og orga-

nisering. Men kjem det til overordna økonomi, 
kan ein vanskeleg unngå det ståande målet.

For det andre: I oljelandet utgjer oljeøkono-
mien ein stor del av BNP. Å seie at BNP-målet er 
avhengig av oljeinntektene, nærmar seg ein tau-
tologi: Det er nemleg oljeinntektene regjeringa 
har valt å knytte målet til.

Aasland avsluttar innlegget slik: «Jeg 
kan forsikre alle om at jeg vil slåss ved hver 
eneste mulige korsvei for at forskningen i Norge 
skal få bedre vilkår. Underveis ser jeg frem til 
en debatt som dreier seg om prioriteringer og 
satsinger innenfor realistiske rammer.»

Det er fint at Aasland forsikrar dét. Men 
«realistiske rammer» viser mest av alt til det ho 
finn urealistisk, altså BNP-målet, som ikkje 
gjeld heilt. Regjeringa kan ikkje halde fram med 
å be seg fritekne for å diskutere eit mål dei, akk 
så ambivalent, held fast ved sjølve.

Ha eit godt nyttår. Eg kan love dykk at det 
finst.

når ein stadfestar at BnP-
målet finst, gjeld det aller 
minst.

Redaktør 
Kjetil A. Brottveit

Målet som er og ikkje er
aKadEMia i Tall

Kandidatstatistikk
Statlege utdanningsinstitusjonar har sett ein markant auke i fullførte grader på 2000-talet. Særleg 
har tal på kandidatar frå høgare grads studiar og lengre profesjonsstudiar auka, med 75 prosent frå 
studieåret 2001/2002 til 2006/2007, mot 20 prosent auke for lågare grads studie.

Auken i kandidatproduksjon er markant for dei f leste fagområde. Av tradisjonelle fag er det sær-
leg humaniora og samfunnsfag som har stor relativ auke i kandidatproduksjon. Lærarutdanninga 
peikar seg ut ved ein stor auke i høgre grads kandidatar, noko som ref lekterer introduksjonen av nye 
lærarutdanningar ved universiteta, og nedgang i allmennlærarutdanninga. Tekniske og naturvitska-
pelege fag skil seg ut ved at det er minimale endringar på lågare nivå, og ein auke under gjennom-
snittet på høgare nivå. Foreløpige søknads- og opptakstal kan indikere ei framtidig vektendring i 
favør av «hardare» fag, då det dei seinare åra er målt ein relativt stor nedgang i opptak til HF- og 
samfunnsfag, og stabile eller aukande opptakstal for teknologi og realfag. 

registrerte studenter 2006/2007

Endringer i kandidatproduksjon høst 2001–vår 2007
 høst 2001 / vår 2002 høst 2006 / vår 2007 endring

Lavere grad 18 530 22 299 20,3%

Høyere grad 5 692 9 931 74,5%

Uteksaminerte kandidater, 
statlige institusjoner

Opptak, statlige institus-
joner, lavere grad/profe-
sjonsstudie
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Økonomiske og administrative fag

Samfunnsfag og juridiske fag

lærer/pedagogikk-utdanninger

Humanistiske og estetiske fag

Uopgitt fagfelt

Samferdsels- og sikkerhetsfag/andre
sevicefag

Primærnæringsfag

Helse- sosial og idrettsfag

naturvitenskapelige fag, håndverksfag, 
tekniske fag

Økonomiske og administrative fag

Samfunnsfag og juridiske fag

lærerutdanninger og utdanninger i 
pedagogikk

Humanistiske og estetiske fag

allmenne fag

2004
2005

2006
2007

Alltid klassisk
Så var det tida. Ingar Myking var på veg ut. 
Vi stod der og famla. Du gav meg handa, 
tykte det hadde gått greitt, «sjølv om vi sik-
kert kunne vere sære båe to».

Du sette deg i bilen med snuten mot Vest-
landet, som du elskar, der familien alt var på 
plass. Eg tykte ikkje eg fekk takka deg heilt.

Eg gjekk inn på kontoret, som eg skal 
overta. Du var framleis innlogga, og radioen 
stod på: Alltid klassisk. Takk for arbeidet du 
har gjort, og samarbeidet.

Eg har visst ikkje fått slått av den radioen 
enno.
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KrONIKK

Kunnskapssamfunnet krever høyt kvalifisert 
arbeidskraft for å henge med i internasjonal 
kunnskapsutvikling. Universiteter, forsknings-
institutter, statsadministrasjon så vel som 
samfunnet forøvrig har arbeidsoppgaver som 
krever stadig større innsikt i vitenskapelig ar-

beid. Beslutninger 
må være kunnskaps-
baserte. Dette oppnås 
ved å sette inn ressur-
ser i universitetenes 
forskerutdanning. 
For Norge trenger 
forskere mer enn 
noen gang. EU sier 
de trenger 700 000 
f lere yngre forskere 
enn planlagt. Det 
skulle bety at Norge 
trenger 7000 f lere 
doktorgradskandida-
ter enn vi har regnet 
med. Den største ut-
fordringen for en ny 
stortingsmelding er 
derfor å få på plass 
en nasjonal ambi-
sjon som kan anspore 
både potensielle dok-
torgradskandidater 
og deres veiledere. 

Gjennom den of-
fentlige debatten, som 
ikke har fokusert på 
hvor spennende og 
utfordrende forsker-
utdanning kan være 
og hvilke karriere-
muligheter dette gir, 
får man følelsen av 
at det står dårlig til 
med rekruttering til 

forskning. Forskeryrket er arbeidskrevende, 
men takling av faglige utfordringer gir unike 
muligheter til å forske på interessante problem-
stillinger. I forskningsgrupper blir doktorgrads-
kandidater lært opp til å arbeide i team, til å 

arbeide tverrfaglig og til å formidle forsknings-
resultater. De lærer også mye om lederskap. 
Ikke minst lærer de teori og metode utviklet av 
tidligere forskere. De lærer å finne forsknings-
fronten i eget fagfelt, og de kommer i kontakt 
med internasjonale forskningsnettverk og uten-
landske forskere gjennom deltaking på forsker-
konferanser og doktorgradskurs i utlandet.

Forskerutdanningen må fremstå som at-
traktiv for en karriere både innenfor og utenfor 
akademia. Sjansene for å lykkes med doktor-
gradsarbeidet må også være mer forutsigbare 
enn i dag. Mange tror at de ikke får jobb dersom 
de tar forskerutdanning. En arbeidsmarkedsun-
dersøkelse av to kull som nylig disputerte, viser 
imidlertid at de aller f leste får relevant arbeid 
der de har nytte av forskerutdanningen, også 
utenfor akademia. Det er viktig å formidle dette 
både til potensielle doktorgradskandidater og 
arbeidsgivere. Videre er det viktig å være tyde-
lige på at mange samfunnsbeslutninger er fun-
dert på innsikt i vitenskapens verden og krever 
høyt kvalifisert arbeidskraft. Forskerutdanning 
kvalifiserer for mange typer arbeid som nå kre-
ver doktorgrad, men som tidligere bare krevde 
hovedfag. 

Universitetene tar mange nye grep for å 
styrke forskerutdanningen. Bedre gjennom-
strømming, mindre frafall og f lere doktorgra-
der i naturvitenskap er nasjonale målsetninger 
i statsbudsjettet for 2008. Mer tverrfaglighet 
en annen. Universitetet i Bergen (UiB) lager 
nå en handlingsplan for forskerutdanningen: 

Forskerutdanningen er den viktigste utdan-
ningen et forskningsuniversitet kan ha. 
Kunnskapsdepartementet har styrket ”beløn-
ningen” til institusjonene for hver uteksaminer-
te doktor. Institusjoner som samarbeider skal 
tjene på det. 

Hvordan tenker potensielle PhD-kandidater? 
Opplever de at det vil lønne seg å studere i ytter-
ligere 3-4-5 år for å ta en doktorgrad? Er risikoen 
for å mislykkes for stor? Er karriereveiene for 
usikre? Er det mer attraktivt å gå inn i arbeids-
markedet etter avlagt master fordi man får gode 
nok betingelser?  Får potensielle kandidater god 
nok informasjon til å ta det rette valget?

Helse-Bergen sier følgende til sine ansatte 
som vurderer å starte med en doktorgrad:

 ”I Norge har den karrieremessige motivasjo-
nen for å gjennomføre en doktorgrad i medisin 
vært liten de siste 10-15 årene. I de f leste fagom-
råder har det vært relativt lett å få overordnete 
sykehusstillinger uten doktorgradskompetanse, 
selv ved universitetssykehusene. Økonomisk 
har det heller ikke vært særlig lønnsomt å være 
stipendiat fremfor ”kliniker”. Tre års doktor-
gradsstipendiatlønn kan resultere i en forskjell 
på 1 million kroner i reduserte lønnsinntekter i 
forhold til overlegejobb med vakttillegg” (www.
Helse-Bergen: Doktorgradsutdanning).

Det er kanskje ikke så rart at legeandelen 
av de som nå avlegger doktorgrad i medisinske 
fagområder har sunket fra 55-60 prosent (1980-
2000) til 35 prosent (2006)?

I 2006 ble det utdannet 905 norske dokto-
rander. Målet er 1100 i 2010. Dette er ikke et 
høyt tall sett på bakgrunn av at Norge har nær 
200 000 studenter under høyere utdanning. 
50 000 av disse er på hovedfag/mastergrad el-
ler i profesjonsstudier, og om lag 6000 er på 
doktorgrad. Det har vært en markert økning 
fra 2002 (872) til 2006 (1293) av nye doktor-
gradskandidater. Men Norge har mye å ta igjen.  
Sverige og Finland har hhv.18 000 og 17 000 
under utdanning utover mastergrad/profesjons-
studier. Ved universitetet i Cambridge alene 
utdannes det nær 2000 PhD/MPhil-kandidater 
hvert år. Forskningsuniversitetene i USA ut-
danner ofte 1000 doktorgradskandidater årlig. 

Norge og Sveits har det 
høyeste lønnsnivået og de 
beste velferdsrettigheter for 
doktorgradskandidater i 
Europa.

Jan Petter  
Myklebust  

er underdirektør 
ved Forsknings-

administrativ 
 avdeling, 

 Universitetet i 
 Bergen. 

Anne Gro Vea 
 Salvanes er 

 professor ved 
 Institutt for bio-
logi og prorektor, 

 Universitetet i 
 Bergen.

regjeringen annonserer en stortingsmelding om forskerrekruttering våren 
2008. Hvilke utfordringer står dagens forskerutdanning overfor, og hva 
kan en stortingsmelding rydde opp i?

Får potensielle PhD-kandidater 
doble budskap i dag?  

Norge kan altså sette seg mer ambisiøse mål. 
Men hvordan?

Norsk industri vil fortsette å importere dok-
torgradskandidater fra utlandet, der det ikke 
finnes norske kandidater. I Tyskland ansettes 
det nå om lag 40 000 kandidater med doktor-
grad hvert år, mens tyske universiteter utdanner 
om lag 25 000. I Norge har vi i dag 1,2 mil-
lioner mennesker med høyere utdanning, og 
150 000 av disse har utdanning på mastergrad 
eller høyere. Dette antallet vil i løpet av 20-30 
år stige til 250 000 basert på fremskrivninger. 
Utfordringen er at f lest mulig av disse skal få 
den høyeste utdanningen som tilbys, nemlig 
doktorgrad, og at samfunnet skal etterspørre 
denne kompetansen.

Norge og Sveits har det høyeste lønnsnivået 
og de beste velferdsrettigheter for doktorgrads-
kandidater i Europa. Samtidig ligger lønningene 
for høyt kompetent arbeidskraft lavere i Norge 
enn i Europa ellers. Norge er dermed en magnet 
for yngre forskere.

Vi har fått et åpent sterkt konkurrerende eu-
ropeisk arbeidsmarked for forskere. Kathinka 
Fløysand sier i Forskerforum 9/2007 at norske 
doktorander ikke lenger får faste universitets-
stillinger i mange samfunnsfag, fordi utenland-
ske statsborgere konkurrerer dem ut. De norske 
er for gamle når de avlegger doktorgrad, og har 
ikke mulighet til å ta igjen tapt publiseringstem-
po. Rektor ved Universitetet i Tromsø sa nylig at 
Senteret for fremragende forskning i lingvistikk, 
CASTL, nå har tilsatt 20 stipendiater og at bare 
to av disse er norske. Her må det skaffes til veie 
mer data, slik at man kan få vurdert mulige til-

tak. EU-kommisjonen har i mange år publisert 
notater som kritiserer universitetene for ikke å 
levere det antall forskerrekrutter som europeisk 
arbeidsliv trenger. Nå har Kommisjonen tatt af-
fære og er nå den største finansieringskilden av 
forskerrekrutter i Europa. I rammeprogrammet 
2007–2012, under Marie Curie- programmet, 
vil 77 000 yngre forskere få stipend i inntil 
tre år. Dermed er dette større enn Fulbright-
programmet, som har gitt 250 000 stipend over 
50 år. De beste forskerkandidatene vil bli valgt 
ut; et utvalgskriterium sier at det ikke skal ha 
gått mer enn fire år siden kandidaten avla en 
eksamen som vil gi adgang til forskerutdannin-
gen. Det blir en utfordring for norske søkere!

Under ministermøtet i Bergen i 2005 ble det 
satt opp fem målsetninger for arbeidet med dok-
torgrader til Londonmøtet i 2007:
•  Bedre tilrettelegging for tverrvitenskapelig 

forskning og skolering i kompetanseoverfø-
ring til samfunnet «transferable skills»

•  Bygge på «Salzburg-indikatorenes 10 
grunnprinsipper»

•  Utvikle kvalitetssikringssystemer og 
prosedyrer

•  Utvikle nasjonale kvalifikasjonsrammeverk
•  Anerkjenne akademiske fellesgrader («joint 

degrees»)

Relativt få norske doktorgradskandidater har/vil 
ha et lengre utenlandsopphold bak seg ved full-
ført grad. Årsakene til dette er f lere:

Doktorgradskandidatene føler et sterkt tids-
press for å gjøre ferdig sin avhandling og fryk-
ter for at et lengre utenlandsopphold fører til 
forsinkelser.

Tilrettelegging for et lengre utenlandsopp-
hold byr på mange logistiske, faglige, finansielle 
og praktiske ufordringer. Mange er i 30-årene 
og har barn. Det tar tid å etablere en familie på 
nytt sted. Det tar tid å komme i gang med fors-
kning på nytt sted. Reisestipend til merutgifter 
blir av ligningsmyndighetene ofte skattlagt med 
høyeste marginalskatt. Lange utenlandsopphold 
vil derfor ofte kunne være så komplisert at val-
get blir å være hjemme.

Mangel på informasjon, tjenester og hjelp fra 

eget universitet for å løse ikke-faglige utfordrin-
ger med et lengre utenlandsopphold motiverer 
ikke til å starte prosessen.

Veilederne stimulerer ikke alltid til et 
utenlandsopphold.

I Norge var det få som tok doktorgrad i star-
ten av masse- utdanningens tidsalder som star-
tet i 1970-årene, og mange gjorde det etter å ha 
jobbet i akademia over mange år. Det er derimot 
blitt utdannet ti-tusener hovedfagskandidater i 
disse årene. Som arbeidsgivere velger de i dag ut 
akademikere til stillinger i arbeidslivet. Utgjør 
disse en propp i systemet ved at de ikke opplever 
at de trenger arbeidskraft som er bedre utdan-
net enn dem selv? Mangler arbeidslivet innsikt i 
vitenskapelig arbeid og hva det kvalifiserer for? 
«Hvorfor skal vi tilsette en som er spesialist på 

rekas hjerteslag?», er et argument vi har hørt i 
en tilsettingssak. Oppfatninger hos arbeidsgi-
vere om «overkvalifisering» er et typisk norsk 
fenomen. Vi mener det er på tide at forskerut-
danningen blir akseptert som en utdanning for 
både offentlig og privat virksomhet, innenfor 
eller utenfor akademia. Kunnskapssamfunnet 
krever høyt kvalifisert arbeidskraft: Såkornet 
som skal dyrkes frem til å lede universitetenes 
fagmiljø inn i fremtiden, og som får ansvar for å 
forske frem løsninger på morgendagens globale 
spørsmål. Stortingsmeldingen må gi de unge en 
ny kurs og bidra til at vi får de beste forskerne så 
vel som de best mulig utdannede lederne.

I rammeprogrammet 2007–
2012, under Marie Curie- 
programmet, vil 77 000 
yngre forskere få stipend i 
inntil tre år.

Mangler arbeidslivet innsikt i 
vitenskapelig arbeid og hva 
det kvalifiserer for?
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PÅ SPISSEN

Svikter vi grunn forskningen? 

I på spissen skriver våre faste skribenter, Karin gundersen,  
bo Terning Hansen, gunnar Sivertsen og Kolbjørn Hagen sannheten 

om akademia.

Grunnforskning utføres stort 
sett av forskere ved universite-
tene. Dette er fri forskning som 
drives av interesse og nysgjerrig-
het og som uføres for å finne ny 
viten og innsikt, uten praktiske 
mål og anvendelser som utgangs-
punkt. Denne forskningen er 
imidlertid svært viktig, og dan-
ner fundamentet for all annen 
forskning. Den kjen-
te økonomiprofessor 
Jeffrey Sachs ved 
Harvard University 
har uttalt at en vik-
tig årsak til USAs 
teknologiledelse er 
at staten investerer 
90 milliarder dollar 
i året til grunnfors-
kning. Uten grunn-
forskning, heller 
ingen teknologisk 
fornyelse. Men får 
denne viktige fors-
kningen den støtte 
den bør ha i Norge? 
Etter min mening er dette ikke 
tilfelle. Siden det er ansatte 
ved universitetene som utfører 
grunnforskningen, er økonomi-
en til universitetene avgjørende 
for forskningens kår. Her har 
det gått fra dårlig til verre i det 
siste. Kvalitetsreformen var i ut-
gangspunktet en positiv reform, 
men den er ikke fullfinansiert av 
staten. Mer undervisning, f lere 
evalueringer og lengre semestre 
har ført til at tid til forskning, og 
spesielt da sammenhengende 
tid, har blitt sterkt redusert. Som 
om dette ikke var nok så har 
universitetenes basisbevilgnin-
ger i det siste blitt redusert ved 
pålagte reduksjoner i studenttall 
og gjennom Djupedals berømte 
hvileskjær. Basisbevilgningen 
for 2007 ble kuttet med nesten 
300 millioner kroner, et kutt 
som foreslås videreført i 2008. 
På mitt eget institutt er øko-
nomien nå så anstrengt at det 
omtrent ikke er noe å hente når 
det gjelder driftsmidler og inves-

teringer i vitenskapelig utstyr. 
Slike penger må hentes andre 
steder. Forskerne må derfor bru-
ke mye av tiden sin til å skrive 
søknader om midler, søknader 
som i altfor stor grad ikke gir re-
sultater. Spesielt når det gjelder 
frie prosjekter i Forskningsrådet 
er innvilgelsesprosenten svært 
lav, og dette selv om mange av 

søknadene er av god 
kvalitet. Kravet om 
å skaffe eksternfi-
nansierte prosjek-
ter øker, men da er 
det ofte nødvendig 
å dreie aktiviteten 
bort fra grunn-
forskning og over 
mot mer anvendte 
områder. Slik ram-
mes også den frie 
grunnforskningen. 

De nye sentrene 
for fremragende 
forskning, SFF, er 
viktige. De har gitt 

store forskningsmidler til en 
svært begrenset del av de ansatte 
ved universitetene. Det er disse 
sentrene og noen store strate-
giske programmer som mottar 
det meste av grunnforsknings-
midlene i Forskningsrådet. 
Men det er altfor få som kan 
nyte godt av disse elitetiltakene. 
For mange universitetsforskere 
har SFF bare økt frustrasjonen. 
Det er mange som kunne utført 
grunnforskning av like bra, eller 
nesten like bra, kvalitet dersom 
de hadde driftsmidler og mo-
derne vitenskapelig utstyr. Selv 
små beløp fra Forskningsrådet 
eller andre kan være viktig. Les 
hva Karin Gundersen ved UiO 
skrev om dette i denne spalten 
for et par måneder siden. Det er 
misbruk av ressurser å ikke sør-
ge for at den viktigste ressursen 
i all forskning, forskerne, får de 
midler de er avhengige av for å 
utføre god grunnforskning. 

Kolbjørn Hagen, 
 tidligere leder av 

 Forskerforbundet og 
professor i kjemi ved 

NTNU.  

StuDiekvalitet: Forskerforum 
nr. 8 for 2007 inneholdt en kro-
nikk ved høgskolelektorene Kari 
Mari Jonsmoen og Marit Greek 
ved Pedagogisk utviklingssenter, 
Høgskolen i Oslo med tema «Er 
studiekvaliteten forbedret for årets 
studentkull?».

Høgskolelektorene er bekymret 
fordi mange minoritetsspråklige 
studenter faller utenfor læringsfel-

lesskapet og går gjennom studieti-
den som outsidere, uten venner og 
uten å føle tilhørighet i student-
miljøet. De avslutter sin kronikk 
med at «få har sett på selve den 
språklige samhandlingen i møtet 
mellom førstespråksbrukeren og 
andrespråksbrukeren». Videre hev-
des det å være «et klart behov for 
å vinne kunnskap om hva som ut-
vikler og fremmer studiekvalitet i 

heterogene studentgrupper».
I kronikken er det fokus på 

møtet mellom «førstespråksbru-
keren» og «andrespråksbrukeren».  
Derfor vil jeg kort omtale begrepet 
«tospråklighet» under henvisning 
til boken «Snakker ikke samme 
språk: når innvandrere blir pend-
lere», Koloritt forlag, forfattet av 
Unni Jakobsen. Førstespråk/mors-
mål og andrespråk/norsk læres 

begge etter naturmetoden.  Det vil 
si ved vanlig språklig utvikling hos 
barn, som skjer ved adekvat språk-
lig stimuli både på morsmål og 
norsk. Tospråklighet (morsmål og 
norsk) kan utvikles simultant eller 
additivt.  Idealet er funksjonell to-
språklighet ved at begge språk be-
herskes både skriftlig og muntlig.  
Når studenten har «norsk som an-
drespråk» innebærer det derfor at 

Minoritetsspråklige studenters situasjon

JournaliStikk: «(Jon) Hustad mener tydeligvis at de 20–30 beste ame-
rikanske universiteter ligger langt under de norske», skriv professor eme-
ritus Orm Øverland (Forskerforum 10-2007). Eg aner ikkje kven som har 
sett ut slike rykte om meg. Eg kan forsikra Øverland om at eg aldri har 
meint noko slikt. Dei fremste amerikanske universiteta er verdas fremste 
og ligg langt føre alt som er av norske. 

Av Jon Hustad, journalist

høgSkoleForSking: «Alle får 
bli universitet» var overskrifta i ar-
tikkelen om Stjernø-utvalet i siste 
Forskerforum. Viss dette er svaret, 
kva var utgangsspørsmåla? Var det 
dei faglege behova – i høgskolens 
ulike utdanningskulturar? Og kva 
inneber det for dei praktiske profe-
sjonsfaga å bli universitet?

Det ref leksive tyngdepunktet: 
Den primære oppgåva for høgsko-
lane har vore å utdanna gode pro-
fesjonsutøvarar. Nå er det forsking 
som har høgast status. I denne 
situasjonen er det lett å overta 
(det ein tar for gitt eller trur er) 
universitetets forskingsideal, utan 
debatt om skilnaden mellom dei 
to institusjonstypane. Og utan de-
batt om kunnskaps-, forskings- og 
vitskapssyn.

Fråværet av grunnleggande fag-
kritisk debatt, på profesjonsutdan-
ningane sine premissar, kan føra 
til at høgskolen udrøfta overtek det 
hegemoniske forskingsomgrepet 
frå forskingsuniversitetet, om vi 
ikkje alt har gjort det. Det kan bli 
som å orientera seg i det faglege 
landskapet etter innlånte kart frå 
naboteigen.

Fagleg sjølvref leksjon: Forsking 
og vitskap har høg status. Når 
spørsmålet er blitt: universitet el-
ler høgskole? – blir debatten lett 
ein debatt om ressursar og stra-
tegiar, status og prestisje. Den 
faglege sjølvref leksjonen får i slike 
debattar dårlege kår, og då blir det 

lett å oversjå det sjølvsagde: Det 
sentrale i forsking og vitskap er 
ikkje måling og rangering, det er 
tenking, det er ref leksjon med tan-
ke på forståing, og for dei praktiske 
faga også med tanke på handling 
og samhandling.

Kunnskaping og vitskaping 
dreier seg også om å arbeide for å 
få behova bevisstgjorde og få opp-
gåver og utfordringar til å bli synle-
ge og handterbare. Til dette kunne 
vi, særleg ved høgskolane, trenge 
ein tredje positivismedebatt; for å 
utvide vår viten om fag og vitskap, 
for å betre å kunne ta i bruk våre 
erfaringar, kunnskapar og vår inn-
sikt, for betre kunne sjå det vi gjer i 
ein samfunnsmessig og verdimes-
sig samanheng.

Lokal kunnskapsutvikling: 
Arbeidet med å utdjupe og klar-
gjere, å kunne bidra med ref lek-
terte praktiske tilnærmings- og 
arbeidsmåtar, så vel som med be-
grep og tenkemåtar, høyrer med 
til det å vera fagleg. Fagkritisk re-
f leksjon er ikkje noko som kjem 
i tillegg til faget, det er ein del av 
den faglege verksemda, det er ein 
del av lærarhandverket. Slike kva-
lifikasjonar er nødvendige for alle 
som har det studentnære, konkrete 
organiserings- og undervisings-
ansvaret som si primæroppgåve. 
Opparbeiding av slike kvalifika-
sjonar krev innafrå-forståing og 
bør kunne utviklast av innafrå-for-
sking. (jf. Utdannings- og undervi-

singskunsten – i akademiseringas 
og marknadstilpassingas epoke. 
Oplandske bokforlag 2007).

Kunnskap i bruk er det om-
grep filosofen, vitskapsteoreti-
karen og profesjonsutdannaren 
John Lundstøl har tatt i bruk for 
å forstå utfordringane for dei 
praktiske, handlingsretta utdan-
ningane. (Kunnskapens hemme-
ligheter. Cappelen Akademiske 
forlag 1999). Omgrepet kunnskap 
i bruk opnar for nytenking og ny-
skaping. I den universitetsdrifta vi 
nå er inne i, og utan ein grunnleg-
gande debatt ut frå utdanningane 
sine verdiar og behov, og utan de-
batt om kva vi vil med forskinga i 
dei ulike institusjonstypane, kan 
universitetsstrevet – kampen om 
ressursar, status og institusjons-
modell – skyva debatten om profe-
sjonsutdanningane sin eigenart i 
bakgrunnen.

Ulike forskings- og vitskaps-
syn finst. Dersom situasjonen og 
forståinga var slik at den praktiske 
kunnskapstradisjonen og den teo-
retiske kunnskapstradisjonen var 
aksepterte som likeverdige, ville 
val av institusjonskategori ha vore 
lite problematisk. Slik er ikkje 
stoda i dag. Derfor treng vi å insti-
tusjonalisere ordningar som byg-
ger opp om primærpersonane og 
lærarkollektivet, ordningar som 
sikrar fagutviklinga for dei som 
har det konkrete opplæringsan-
svaret. Dette ansvaret er i dei siste 

tiåra er blitt f lytta stadig lengre 
bort frå utdanningane. I dag er 
det til dømes mange som meiner 
at utanfrå-forsking av typen PISA 
frå OECD har større innverknad 
på fagutviklinga enn dei som har 
fått i oppgåve å ivareta utdannin-
gane sitt samfunnsgitte mandat. 
Universitetsdebatten om tellekant-
systemet tyder på at dei to institu-
sjonstypane er ”i same båt”.

Integrert profesjonsutdan-
ningsforsking: I denne situasjonen 
meiner eg det er både klokt og nød-
vendig å f lytta det ref leksive tyng-
depunktet i høgskolen attende til 
utdanningane, til primærpersona-
ne, til den fagkulturen og den arena 
der hovudansvaret for det konkrete 
læringsarbeidet er plassert. Det er 
der, i læringskollektivet, at utdan-
nings- og daningskvalifikasjonane 
blir oppøvde og utøvde. Der høyrer 
også det konkrete arbeidet med 
fagutvikling heime, og derfor bør 
høgskolen satsa på innanfrå-for-
sking. På den måten kan vi ivareta 
både profesjonsutdanningane sitt 
samfunnsgitte mandat og relevant 
fagleg-personleg kvalitetsutvikling 
– og samstundes hindra utviklinga 
av eit A- og eit B-lag i personalet. 
Og så kan vi overlata (det meste 
av) utanfrå-forskinga til dei insti-
tusjonane som har dette som si 
hovudoppgåve. 

Av Sigurd Haga, forsker, 
Høgskolen i Oslo

kva type forsking bør få prioritet? vedkommende er født og oppvokst 
i Norge eller har kommet til Norge 
som barn.  Fremmedspråk læres 
ved kognitive strategier og introdu-
seres etter at myeliniseringsperio-
den er avsluttet, etter pubertet. 

Jeg har også vist til språklig 
utvikling som del av primær so-
sialisering og språk som del av, og 
forutsetning for, kognitive funksjo-
ner.  Språk og kultur er gjensidig 
avhengig av hverandre. Språket er 
knyttet til og beskriver den kultu-
ren det nyttes. Videre er språket 
bærer av kulturens normer, verdier 
og holdninger.  Dersom man skal 
lære norsk som andrespråk eller 
fremmedspråk funksjonelt, må 
man være villig til å ta innover seg 
den norske kulturen med de nor-
mer, verdier og holdninger som 
er knyttet til den. Ved tilegnelse 
av andrespråk vil barn dels være 
avhengig av foreldrenes innsats og 
evne til å sørge for språklig stimu-
lering også på norsk. 

Boken viser også til kartlegging 
av tospråklige elever i grunnskolen 
med fagvansker. Som gruppe har 
elevene gode kognitive forutset-
ninger. Imidlertid har de svake to-
språklige ferdigheter både på norsk 
og morsmål. Til tross for at de har 
noe svake norskspråklige ferdig-
heter, synes de det er lettere å tale 
norsk enn morsmålet. Søsken plei-
er å tale norsk med hverandre. De 
f leste elevene er født og oppvokst i 
Norge eller bosatt i Norge som små-
barn. Svake språklige ferdigheter i 
morsmålet kan skyldes at morsmål 
ofte forvitrer ved migrasjon.  Det 
kan dels skyldes at morsmålet ikke 
nyttes skriftlig, at foreldrene er 
analfabeter, samt at morsmålet er 
knyttet til en annen kultur enn den 
familien til daglig lever i.

Morsmålsbegrepet bør proble-
matiseres. Selve tospråkligheten 
kan være morsmålet. Det språk 
som har morsmålets funksjoner 
kan også veksle over tid.  Når mi-
noritetsbarn er født i Norge, bør 
man vurdere om ikke norsk er det 
reelle morsmålet.

Konklusjonen er at dersom mi-
noritetsspråklige elever og senere 
studenter skal lære norsk, må de 
gå inn i den norske kulturen og 
samfunnet samt være villig til å ta 
inn over seg norske normer, ver-
dier og holdninger som språket er 
knyttet til.  Å lære norsk kan derfor 
medføre en viss motivering til re-
sosialisering i forhold til kulturell 
tilhørighet. 

Å ta eksamen i den norske sko-
len innebærer at man har klart å 
gjengi innlært stoff fra lærebok og 
undervisning. Kanskje minoritets-
studenter i liten grad har vært del-
takere i det norske samfunnet og 
den norske kulturen. Ved det kan 
de miste mange nyanser i språket, 
noe som kan hindre kommunika-
sjon i sosiale situasjoner som kre-
ver noe annet enn å gjengi innlært 
fagstoff.  Dersom studentene ikke 
følger med i norsk samfunnsliv og 
kultur, kan de eventuelt mangle 
felles referanser, ha få felles inter-
esser og mangle møteplasser med 
sine medstudenter.

Jeg tror ikke svaret på manglen-
de norskspråklige ferdigheter hos 
minoritetsstudenter er at vi skal 
ha ansvar for å starte opp med en 
«f lerkulturell utdanning». Svaret 
må være at minoritetsstudentene 
selv sørger for en bedre integrering 
i samfunnet ved at de viser delta-
kelse på f lere arenaer enn skolen 
og ved det også bedrer sine norsk-
språklige ferdigheter.

For den enkelte er det mulig å 
gå inn i f lere kulturer. Når man 
bor i Norge må det være den norske 
kulturen og det norske språket som 
er i fokus. Dette er minoritetsstu-
dentenes eget ansvar. Manglende 
integrering av spesielt ikke-vestlige 
minoritetsgrupper er etterhvert 
blitt et stort samfunnsproblem i 
Norge, noe som ofte knyttes til sva-
ke norskspråklige ferdigheter. 

Av Unni Jakobsen,  
cand.polit.

hustads amerika

jeg tror ikke svaret på mang lende norsk språklige ferdig heter hos mino ritets-
studenter er at vi skal ha ansvar for å starte opp med en ”flerkulturell 
utdanning”.
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Bergljot Børresen
Fiskens indre liv
Transit forlag, 2007
144 sider
Veil. pris: 268,–

Nye forskningsresultater avviser 
teorien om at fisk er uten bevisst-
het og tenkeevne. I fiskehjernen 
oppstår tanker, følelser, bevegel-
ser og initiativ. Hvilke følger får 
det for fangstfolk, dyrevernere og 
hobbyfiskere at fisk er i stand til 
å føle smerte, nysgjerrighet, angst 
og glede? Børresen er veterinær 
og forfatter og har undervist ved 
Norges veterinærhøgskole. 

Arne Lie Christensen
Karl Johans fasader
Et kulturhistorisk nærbilde
Pax, 2007
Veil. pris: 368,–

De skiftende holdningene til 
kulturminner er et sentralt tema 
i denne boka om Karl Johan-
kvartalet i Oslo. Hvor gamle, ekte 
og unike må bygninger være for 
å bli en del av byens og landets 
identitet? Hva oppfattes som ver-
neverdig, og med hvilke begrun-
nelser – politisk, historisk og 
estetisk? Forfatteren er etnolog og 
førsteamanuensis i kulturhistorie 
ved Universitetet i Oslo. 

Oddbjørn Leirvik
Religionspluralisme
Mangfald, konf likt og dialog 
i Norge
Pax, 2007
114 sider
Veil. pris: 168,–

Leirvik tegner et kart over det nye 
religiøse Norge og gir forslag til 
hvordan det nye pluralismekartet 
kan leses. Han skriver om kristne 
trossamfunn, andre verdensreli-
gioner, humanetikk og nyreligiø-
se bevegelser. Både konfliktlinjer 
og forsøk på dialog blir presentert. 
Forfatteren er professor i interre-
ligiøse studier ved Det teologiske 
fakultet, Universitetet i Oslo.

Jarl Giske og Per Jakobsen
Evolusjon og økologi – en innføring 
Fagbokforlaget, 2007
418 sider
Veil pris: 448,–

Hvorfor virker evolusjonære 
krefter på alle enheter som kan 
formere seg? Forfatterne beskri-
ver hvordan selvformerende en-
heter oppsto, og hvorfor genene 
i sin tid gikk sammen om å 
danne organismer. Boken pas-
ser for innføringskurs i biologi, 
og ellers for lærere og naturinte-
resserte. Begge forfatterne er pro-
fessorer ved Institutt for biologi 
ved Universitetet i Bergen.

kort fortalt

elitisme på norsk
Her kjem nekrologen over landsgymnasa 
– skuleslaget som kombinerte danning og utjamning. 

Ord forkler røyndommen. Vi 
snakkar sjeldan om elitar i Norge, 
anna enn i nedsetjande tyding. 
Men alle land har sine elitar. Det 
som varierer er kor dei kjem frå, 
kva verdiar og identifikasjonar dei 
har, og kva interesser dei fremjar.

For alt eg veit var ikkje elite 
eit mykje nytta ord kring 1910 
heller. Det hindra ikkje Venstre-
regjeringa til Gunnar Knutsen 
og sentrale skulepolitikarar som 
Olav Andreas Eftestøl og arbei-
darpartimannen Johan Gjøstein 
å tenkje både på sosial utjamning 
og elitedanning på ein gong. Dei 
to siste har fått æra for etable-
ringa av einskapsskulen i Noreg 
i 1920. Dei spela også ei sentral 
rolle i etableringa av landsgymna-
sa, som  Reidun Høydals instruk-
tive historiske innleiingskapittel i 
boka dokumenterer.

Det har i alt vore 12 lands-
gymnas, i perioden mellom 
1916 og 1964. Dei var spreidde 
over heile landet: Voss, Sandane 
(Firda), Volda, Bryne, Hornnes, 
Bø, Eidsvoll, Vinstra, Orkdal, 
Steinkjer, Finnfjordbotn og Alta. 
Dei gav eit 4-årig gymnastilbod til 
landsungdom utan middelskul-
eksamen, og kompenserte slik for 
det forspranget byungdom som 
var etla til teoretisk utdanning 
hadde gjennom utbygd middel-
skuleordning. Ideen vart boren 
fram av framståande intellektu-
elle som hadde sin bakgrunn i 
bygde-Norge, som jussprofessor 
Nikolai Gjelsvik og den alltid til-
stadeverande Arne Garborg. Dei 
var framståande, men ikkje eines-
tåande. Høydal viser korleis dette 
prosjektet må sjåast i samanheng 
med ein lang tradisjon, der kul-
turell kapital var høgt verdsett og 
akkumulert gjennom slektsledd 
etter slektsledd i bygde-Norge frå 
lærarseminara hadde vorte opp-
retta tidleg på 1800-talet.

Alle skular er, som sosiologien 
har lært oss, primært ein arena 
for sosial reproduksjon. Slik også 
med landsgymnasa, der mange 
var born av middelklassa på byg-
da. Men dei representerte også 
ei historie om sosial oppdrift, til 
dømes viser tal frå åra 1935-40 

at ein fjerdedel av dei kom frå 
gardbrukarheimar. Halvparten av 
dei gjekk vidare til universitet og 
vitskaplege høgskular, same tal 
som vi finn på Oslo Katedralskole 
i denne perioden. Trass i at 

landsgymnaset på mange vis 
var eit kulturelt prosjekt, skilde 
landsgymnasiastane seg frå by-
gymnasiastane ved at f leire valde 
na tur vitskapleg og teknologisk ut-
dan ning. Spesielt stod ingeniør-
faget sterkt.

Resten av boka er meir per-
sonlege essay av nokre av dei som 
gjekk der – ein frå kvart gymnas. 
Dei er av varierande kvalitet. Når 
skribentar som Otto Hageberg, 
Andreas Skartveit og Gudleiv Forr 
søkjer å skildre ungdomstida si 
med innsikter lutra av levd liv og 
formuleringsforsøk, er det – som 
ein kunne vente – ei glede å lese. 
Mange bidrag har meir karakter 
av å vere mellomlitteratur. Nokre 
få er mest av interesse for dei som 
gjekk på akkurat dét gymnaset, 
og så fylte av klisjear at det nes-
ten blir ei farse. «Vi lærde å stå på 
eigne bein», er den slåande slutt-
satsen i eit essay.

Slik klisjéfylt høgtidstemning 
minner meg om då eg sjølv som 15 
½ år gammal hybelbuande gymna-
siast på Firda (rett nok lenge etter 
at det hadde vore landsgymnas), 
høyrde rektor ønskje oss velkom-

men med ord som ikkje høvde. 
Dei var for store. Og tomme. Det 
er berre hos Hageberg eg finn 
dette møtet med det å vere 15 som 
det går an å kjenne seg att i.

Andre skribentar gjev inn-
trykk av at livet deira har ein klar 
samanheng – det er som om det 
blikket dei no har liknar det blik-
ket dei hadde før. Dei er ikkje som 
«Dag Solstad», som står utanfor 
og ser inn på jubileumsfesten, 
eller Becketts Krapp, den gamle 
mannen som lyttar til band av 
seg sjølv, som ung, som middel-
aldrande, og som vekslar mellom 
uro, undring, tvil, attkjenning, 
fortviling og latter. Slikt finn vi 
lite av her.

Men det er ei interessant kul-
turhistorie dette. Mange av bi-
draga gjev personteikningar som 
utdjupar Høydals introduksjons-
kapittel. Dei gjev eit bilete av det 
vi i dag ville kalla fattigdom frå 
eit tid der ingen av desse ville 
kalla seg fattige. Men dei gjev 
også eit bilete av kulturell rik-
dom, og av møta med lærarar av 
det slaget som kan prege eit liv. 
Når  Vigdis Ystad skildrar møtet 
med dr.philos. Brekke si historie-
undervisning, ein gymnaslærar 
som siterer frå eiga avhandling 
i undervisninga, er vi langt frå 
 dagens vidaregåande skule.

Boka er også ein nekrolog over 
eit skuleslag og ei tid som er for-
bi. Ein nekrolog over elitisme på 
norsk: Denne særeigne kombina-
sjonen av danning og utjamning 
som landsgymnaset var eit ut-
trykk for. Som var boren fram av 
venstreintellektuelle frå 1850- talet 
til midten av det førre hundreåret. 
Og som ingen målber lenger.

Vi har elitegymnas i dag også: 
Gymnas det er konkurranse om 
å komme inn på og som kan 
kvalifisere til ein plass i sentrale 
posi sjonar som samfunnet vårt 
verd set. Etter det eg kjenner til 
er det tale om idrettsgymnas, fot-
ballgymnas, visse musikkliner, 
internasjonale gymnas. Og no-
kre allmennfaglege vidaregåande 
skular – i Oslo og Akershus.

Av Oddgeir Osland

Gudleiv Forr og Helge Vold 
(red.)
Landsgymnaset
Det Norske Samlaget, 2007
288 sider
Veil. pris: 349,–

bØKEr

Det medievridde 
fjernsynet

Anders Todal Jensen og 
 Toril Aalberg (red.)
Den medialiserte politikken
Universitetsforlaget, 2007
283 sider
Veil. pris: 299,–

Media har fått større makt dei siste 
10-20 åra. Partipressa har blitt 
borte, og fjernsynet har blitt den ei-
gentlege regissøren av den politiske 
offentlegheita. Det er meir «medi-
evriding» enn nokosinne før, kon-
kluderer forfattarane.

Denne boka kviler tungt på 
Gudmund Hernes sin artikkel «Det 
medievridde samfunn» frå 1978. 
Forfattarane er særleg kritiske til 

rolla fjernsynet 
har under valkam-
par, og hevdar at 
redaksjonane er 
mest opptekne av 
å enga sjera og un-
der   halda sitt pub-
li  kum, og alltid 

ynskjer å auka sine marknadsan-
delar. Denne kommersielle stra-
tegien har gitt NRK1 og TV2 ein 
dominerande posisjon som for-
midlarar mellom politikarar og 
folk f lest. Forfattarane går langt i 
å antyda at fjernsynet si medievri-
ding forårsaka regjeringsskiftet frå 
Bondevik II til Stoltenberg II i stor-
tingsvalet i 2005.

I kapittelet «Nyhetsverdier og 
medieslitasje» viser Tone Sofie 
Aglen at fjernsynsstasjonane fram-
stilte Bondevik-regjeringa som 
sliten og konfliktfylt, medan op-
po si sjonen liksom sprudla av 
ener gi. Aglen hevdar at medievri-
dinga består av minst to ting: den 
maktkritiske grunnhaldninga til 
journalistane gjer at den sitjande 
regjeringa blir gått hardare etter i 
saumane enn opposisjonen, og TV-
produsentane føretrekkjer positive 
og nytenkjande politikarar som 
intervjuobjekt og programgjester 
i staden for dei gamle ansvarlege 
ansikta.

Boka er spekka med empiriske 
undersøkingar som støttar påstan-
den om at opposisjonen har let-
tare spel i fjernsynsoffentlegheita 
enn regjeringspartia, og i beste 
sam funnsfaglege tradisjon er jo 
denne påstanden etterprøvbar. 
Under Stortingsvalet i 2009 går 
det an å undersøka om Stoltenberg-
regjeringa kjem i same klemma 

som Bondevik-regjeringa gjorde i 
2005. 

Men sjølv om boka er rik på em-
piriske analysar og er lærerik å lesa, 
har den sine svakheitar. Eg  synest 
boka er for sterkt orientert mot dei 
bevisste aktørane. Forfattarane 
analyserer den strategiske åtferda 
blant journalistar, redaktørar og 
politikarar i stor detalj, og det 
fram står som om desse aktørane 
har makt til å velja den fjernsyns-
messige forma som passar best til 
deira retoriske formål.

Men så enkelt er det ikkje. 
Fjernsynet har ein ibuande ten-
dens til personfokus og intimitet. 
Den høge spenninga, dei opprømte 
fjesa og dei skingrande stemmene 
er ikkje berre ein fast ingrediens i 
fjernsynsdekninga av valkampar, 
den er ein fast ingrediens i alt som 
blir vist på fjernsyn, og det veit 
sjåarane veldig godt. Like eins har 
programformata for debatt, folke-
møte og intervjuing blitt utvikla i 
mange land over mange tiår.

Mitt poeng er at fjernsyn per 
definisjon er medievridd. Dersom 
det materielle og sansemessige 
nivået i kommunikasjonen vart 
fanga betre opp, hadde ikkje en-
keltredaktørane og -politikarane 
framstått som så innflytelsesrike, 
og då hadde boka blitt meir realis-
tisk. Forfattarane må lesa Marshall 
McLuhan si bok Understanding 
Media (1964) i straffelekse.

Av Lars Nyre

Det skjulte 
 universitet
Gunnar Grepperud
Kunnskap skal styre rike og land
– Livslang læring i høyere  utdanning
Gyldendal Akademisk, 2007
270 sider
Veil. pris: 345,–

Livslang læring, voksenopplæring, 
etterutdanning og videreutdan-
ning er alle mer eller mindre upre-
sise betegnelser på det Gunnar 
Grepperud kaller f leksibel utdan-
ning. Forfatteren leverer et meget 
sterkt, analytisk og argumentativt 
forsvar for denne typen utdanning 
som framtidens satsningsområde 
for akademia. Området er mangel-
fullt utforsket, dets fortalere i aka-
demia er for få, og dets agenter og 

ut øvere represen-
terer «det skjulte 
universitet». 
Dette på tross av 
at 6–700 000 
nordmenn hvert 
år deltar på kurs 
hvor undervis-

ningen forestås av vitenskape-
lig ansatte ved uni versiteter og 
høyskoler. In nenfor akademia er 
minst 25 prosent av studentene ved 
universitetene og en enda høyere 
andel av høyskolestudentene i dag 
deltidsstudenter. De aller f leste av 
disse studerer ved siden av fast ar-
beid. Grepperud skriver derfor med 
tyngde når han hevder at dersom 

høyere utdanningsinstitusjoner vil 
komme kravet om økt samfunns-
deltakelse i forkjøpet uten å tape 
faglig ansvar, må utdanning for 
voksne få en mer prominent plas-
sering i institusjonenes strategi. 
Den politiske opinionen presser 
på for å få universitet og høysko-
ler aktivt inn i distriktspolitikk og 
regional utvikling, og mange små 
forskningsmiljøer er sårbare for 
oppsplitting. Dersom universitete-
ne og høyskolene kan komme ned 
fra sin høye hest og innse betyd-
ningen av alle de verdifulle voksne 
deltidsstudentene, kan norsk høy-
ere utdanning og forskning få en 
«tredje bølge». Denne bølgen vil 
bestå av lokale studiesentre over 
hele landet som fungerer som me-
glere av kunnskap mellom kunn-
skapsinstitusjonene og omlandet. I 
Sverige har et slikt system fungert 
i en årrekke, ifølge boken.

Voksne studenter sitter alle-
rede i alle samfunnets posisjoner, 
og de har et ønske om å lære mer. 
Grepperud dokumenterer at de 
som i høyest grad oppsøker vide-
reutdanning, allerede har høyere 
utdanning, mer enn tre av fire er 
kvinner, tre av fire er i alderen 30-
49 år, og de f leste jobber fulltid i 
akademiske yrker og/eller med le-
delse. Voksne studenter er, ifølge 
forfatteren, lærevillige på en annen 
måte enn unge heltidsstudenter. 
Erfaringen til voksne gir dem en 
mer helhetlig tekstforståelse, og 
deres tilgang til stoffet er proble-

morientert og praksisnær. Tilbudet 
til denne studentgruppen krever 
derfor en annerledes didaktikk 
enn grunnutdanningene. Behovet 
er derfor å redefinere undervis-
nings- og læringsbegreper fra 
dagens verdibegreper til systema-
tiske begreper for selvstyrt læring. 
Forfatteren går meget troverdig i 
bresjen for en dannet offentlighet 
som kan representere en kritisk, 
ref leksiv selvforståelse, bygget opp 
av utdanning livet gjennom.

Livslang læring er et meget 
omfattende felt som fortjener 
Grepperuds brede gjennomgang. 
Undertegnede må på det sterkeste 
anbefale boken for alle med in-
teressere for en demokratisk og 
selvkritisk offentlighet. Den er in-
struktivt disponert og velskrevet, 
om enn noe tynget av en punktvis 
opplistingsmetode for argumenter.

Av Andreas Høy Knudsen
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NIFU STEP (Studier av innovasjon, forskning og utdanning) er et
anvendt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med basisbevilg-
ning fra Norges forskningsråd. Instituttet har 90 medarbeidere og
er organisert i seks programområder.Se www.nifustep.no 

Assisterende direktør 
Åremålsstilling, ledig for snarlig tiltredelse

To forskere
Faste stillinger, ledige for snarlig tiltredelse

Søknadsfrist: 12.01.2008 
Fullstendige stillingsutlysninger: 
http://www.nifustep.no/norsk/ansatte/stillingsutlysninger
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agder naturmuseum og botaniske hage søker 

MuSeuMSDirektør
Agder naturmuseum og botaniske hage søker en visjonær direktør, som sammen 
med museets ansatte kan videreutvikle museet og gjennomføre en planlagt 
utbygging. Vår nåværende direktør fratrer ved aldersgrensen, og stillingen er ledig 
fra 1. mai 2008.

Vi forventer at du som direktør kan:
•	 styrke	museets	profil	og	synlighet
•	 videreutvikle	museets	vitenskapelige	arbeid
•	 lede	og	videreutvikle	arbeidet	med	utstillinger	og	

publikumstilbud
•	 lede	arbeidet	med	planlagt	utbygging
•	 øke	museets	økonomiske	rammer
•	 videreutvikle	museets	nettverk,	både	nasjonalt	og	

internasjonalt

Vi søker en person som:
•	 har	ideer	og	visjoner	for	museets	formidling	og	utstillinger
•	 har	erfaring	med	personalledelse	og	personutvikling
•	 fortrinnsvis	har	ledererfaring	fra	forsknings-	eller	

formidlingsinstitusjoner
•	 har	erfaring	med	økonomisk	styring
•	 kan	samarbeide,	organisere	og	omsette	ideer	til	virkelighet
•	 har	solid	akademisk	kompetanse	innen	ett	av	fagfeltene	

botanikk, zoologi eller geologi, og har interesse for natur 
og naturformidling

Agder  naturmuseum og botaniske hage er et naturhistorisk 
museum som ligger på Gimle gård i Kristiansand. 

Institusjonen har 12 fast ansatte, og er organisert som 
et interkommunalt selskap under den konsoliderte 
museumsplanen	for	Vest-Agder.	Som	eneste	naturhistoriske	
museum	mellom	Stavanger	og	Oslo	har	museet	en	
regiondekkende funksjon. Museet står foran utbygging av 
siste del av et utbyggingsprosjekt som omfatter magasiner, 
kontorer,	auditorium,	utstillings-	og	skolelokaler	samt	
driftsavdeling for botanisk hage. Direktøren har både det 
faglige og administrative ansvaret for utvikling og drift av 
museet og rapporterer til styret.

Vi	har	gode	pensjons-	og	forsikringsordninger,	og	kan	tilby	
et godt arbeidsmiljø i trivelige omgivelser. Lønn etter avtale

Søknadsfrist er 9. januar 2008
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til 
direktør	Ovin	Udø	på	telefon	38	09	23	88.

Skriftlig	søknad	med	CV	og	attesterte	kopier	sendes	
styreleder Arne Rosenvold, Kristiansand katedralskole 
Gimle, Postboks 1010 Lundsiden, 4687 Kristiansand
eller	til	e-mail:	arne.rosenvold@vaf.no
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I:
Mer FoU – men nedgang i 

BNP-andel
FoU-utgiftene i Norge beløp seg til 
33,3 milliarder kr i 2006. Dette er 
en økning fra 2005, som dels er 
reell og dels skyldes utvidelse av 
statistikkgrunnlaget for FoU i næ-
ringslivet. 

Realøkningen var størst i insti-
tuttsektoren med vel 7 %. I univer-
sitets- og høyskolesektoren var 
realveksten nærmere 5 % og i 
næringslivet knapt 3 %. 

I faste priser er FoU-utgiftene i 
næringslivet i 2006 kommet opp 
på samme nivå som i 2001 og 
2003. FoU-utgiftenes andel av brut-
tonasjonalproduktet (BNP) viser 
imidlertid en nedgang fra 1,52 % 
til 1,49 %, siden BNP-økningen er 
større enn veksten i FoU-utgiftene 
fra 2005 til 2006. Dette framgår 
av den nasjonale FoU-statistikken 
for Norge som publiseres av NIFU 
STEP og Norges forskningsråd.

II:
Forskningsministeren ned-

prioriterer forskningen 
Den nye forskningsministeren 
Tora Aasland uttaler til Aftenpos-
ten at det er urealistisk å nå målet i 
Soria Moria-erklæringen om å 
bruke 3 % av BNP til forskning 
innen 2010. Forskerforbundet er 
svært overrasket over denne ned-
prioriteringen av forskningen, og 
frykter at dette innebærer en ytter-
ligere svekkelse av forskningsam-
bisjonene til Regjeringen. 

– Når vi endelig har fått en egen 
forskningsminister, så er vi over-
rasket over at hun begraver det vik-
tigste forskningsløftet som ble gitt 
av den rødgrønne regjeringen, sier 
Bjarne Hodne, leder i Forskerfor-
bundet. 

III:
Statusrapport for 
kvalitetsreformen 

Regjeringen har lagt fram St.meld. 
nr. 7 (2007–2008) Statusrapport 
for Kvalitetsreformen i høgre utdan-
ning. Kvalitetsreformen ble gjen-
nomført fra høsten 2003, og 
mel dingen er en statusrapport etter 
de første fire årene. Stortinget skal 
behandle meldingen våren 2008. 

Forsknings- og høyere utdan-
ningsminister Tora Aasland viser 
til at Kvalitetsreformen både er en 
studiereform og en styringsreform 
og at det gjennom dette har kom-

met på plass nye og nødvendige 
strukturer. 

– I det videre arbeidet må opp-
merksomheten dreies mer mot 
kvalitet og innhold, både når det 
gjelder undervisning og forskning, 
sier Aasland. Regjeringen mener 
det er viktig at forskningen ved 
institusjonene gis tilfredsstillende 
rammevilkår for å oppnå målet om 
høy kvalitet. Departementet vil 
følge utviklingen når det gjelder 
tid til forskning og legger opp til 
en god dialog med sektoren, heter 
det i meldingen.

IV:
Stortingsmelding uten 

tiltak
Forskerforbundet er bekymret over 
det som kommer frem i stortings-
meldingen om evalueringen av 
Kvalitetsreformen. Her erkjenner 
Regjeringen at forskerne har fått 
mindre sammenhengende tid til 
forskning. Men til tross for at dette 
ikke skulle skje ved innføringen av 
reformen i 2003, så har Regjerin-
gen ingen forslag i sin melding til 
hvordan forskningstiden skal økes. 

– Forsknings-Norge skriker etter 
ressurser. Forskerne etterlyser både 
vitenskapelig utstyr, mer tid til fors-

kning, økt lønn og bedre arbeidsbe-
tingelser. Men i stedet for å satse på 
forskning, starter den nye fors-
kningsministeren med å snakke 
ned Regjeringens forskningsambi-
sjoner. Dette lover ikke bra for norsk 
forskning, sier Forskerforbundets 
leder Bjarne Hodne.

V:
Statsbudsjettet for 

2008 vedtatt
Stortinget har vedtatt statsbudsjet-
tet for 2008. For universitets- og 
høyskolesektoren ble det bare gjort 
små endringer i regjeringens for-
slag til statsbudsjett. Universiteter 
og høyskoler fikk en påplusning på 
20 mill kr i basisbevilgningene, og 
det ble bevilget 7 mill kr til artsda-
tabanken. Det ble imidlertid ikke 
f lertall for å reversere kuttet på 274 
mill kr i institusjonenes basisbe-
vilgninger som ble foretatt i 2007.

VI:
Ressursside fra SAIH 

Studentenes og Akademikernes 
Internasjonale Hjelpefond, SAIH 
har lansert en ny ressursside som 
belyser rollen utdanning spiller 
innenfor områder SAIH jobber 
med, som hiv/aids, urfolk, sosial 
deltagelse, kjønn og vold. Gjennom 
dette tilbudet ønsker SAIH å eta-
blere et godt ressurssted for stu-
denter og akademikere som er 
interessert i disse temaområdene. 
Ta kontakt med SAIH dersom du 
har tilgang til eller kunnskap om 
akademiske arbeider eller rappor-
ter som er relevante for denne 
siden, eller konferanser eller semi-
narer som burde vært linket til på 
siden. Ressurssiden finner du her: 
www.saih.no/ressursside.

VII:
Billigere forsikring

Fra årsskiftet går Forskerforbun-
dets obligatoriske gruppelivsforsik-
ring ned i pris fra 160 til 117 kr/
mnd. Dette skjer som følge av at 
Forskerforbundet har byttet forsi-
kringsleverandør, og fra 1. januar 
2008 er det forsikringsselskapet 
Bluewater som er vår hovedleve-
randør av medlemsforsikringer.

Alle forsikringene videreføres 
med samme eller bedre vilkår som 
tidligere, og prisen på livs- og ufø-
reforsikringene settes ned. 

INFORMASJON FRA FORSKERFORBUNDET
For kontinuerlig oppdatering, besøk våre hjemmesider www.forskerforbundet.no

Kurstilbud

Forskerforbundet arrangerer følgende sentrale kurs i januar/februar:
• 29.–31.01.08: Grunnopplæring trinn I 
• 26.–27.02.08: Konflikthåndtering 
Program og påmeldingsinformasjon finner du på www.forskerforbun-
det.no/kurs.  

min side – sjeKK dine medlemsopplysninger
Forskerforbundet lanserer nå «Min side» på internett. Her kan med-
lemmene logge seg inn og kontrollere at opplysningene Forskerforbun-
det har registrert er korrekte. Det blir mulig å melde fra om 
adresseendring, endringer i arbeidsforhold og kontingenttype, samt å 
reservere seg mot markedsføringshenvendelser på «Min side». Infor-
masjon om hvordan man kan logge seg inn på «Min side» blir sendt ut 
til alle medlemmer i januar. Du finner også lenke til «Min side» på 
www.forskerforbundet.no.

fakta om forskerforbundet

Forskerforbundet har 16 000 medlemmer, og er 
landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ans-
atte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern. 

Forskerforbundet organiserer ansatte i forskning, høyere utdan-
ning og kulturminnevern som innehar en vitenskapelig, administra-
tiv eller annen faglig stilling som krever høyere utdanning. Vi tilbyr 
også studentmedlemskap. 

Forskerforbundet er tilsluttet unio – hovedorganisasjonen for 
universitets- og høyskoleutdannede.
• Forskerforbundet arbeider for å styrke norsk forskning og høyere 

utdanning, til beste for samfunnet og for deg som medlem.
• Forskerforbundet forhandler lønn for deg, både lokalt på arbeids-

stedet og sentralt.
• du får bistand i spørsmål som angår dine lønns- og arbeidsvilkår.
• Forskerforbundet arrangerer kurs, konferanser og seminarer for 

medlemmer og tillitsvalgte, samt åpne konferanser om aktuelle 
tema.

• du får tilbud om gunstige forsikringer og banktjenester.
• du får tidsskriftet Forskerforum 10 ganger per år. 

Forskerforbundet, postboks 1025 sentrum, 0104 oslo
telefon 21 02 34 00 – e-post post@forskerforbundet.no
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regning uten vert
Debatten omkring UH-sektoren dreier seg om 
økonomi og organisering. Når det gjelder det 
sistnevnte temaet, venter vi på hvilke grep 
Stjernø-utvalget og dets fraksjoner skal lan-
sere. Begrunnelsen for opprettelsen av utvalget 
var legitimt nok: Arbeidsdelingen mellom uni-
versitet og høgskoler, kapasitetsbehov innen 
høyere utdanning, og profesjonsutdanningens 
plass. Det vil derfor være en nedtur om utred-
ningen fører til en byråkratisk orientert regio-
nalisering der viktige utdanningspolitiske 

grep overlates til markedet. Det er dessverre slik at til tross for en rød-
grønn regjering, er vi ofre for New Public Management og politisk abdise-
ring. Det er nok å vise til regjeringens hvileskjær og rektorenes 
akseptering av en underfinansiert kvalitetsreform. Det er fristende å 
minne om at verken regionalisering eller opprettelse av helseforetak har 
ført til friskmelding av denne sektoren.

Det er klart at politikerne gjennom sjonglering med budsjettposter 
kan tilsløre den reelle situasjonen. Men fra vårt ståsted i systemet, er 
symptomene rimelig entydige. Til tross for at lønnsnivået hos oss er langt 
fra konkurransedyktig, er lønnsandelen i budsjettet så høy at ressursene 
til undervisning og forskning er klart utilstrekkelige. Dette gir seg nå 
utslag i både oppsigelser og forvitring av elementer i kvalitetsreformen. 
Så lenge statsbudsjettets finansieringsmodell langt på veg er et nullsum-
spill, må institusjonene jage etter eksterne prosjekter og EU midler i kon-
kurranse med instituttsektoren; noe som neppe er gunstig for noen av 
partene. Det er en klar fare for at vi glemmer hva som er oppgaven til UH-
sektoren. Eller som en frustrert professor her på NTNU sukket og sa på et 
allmøte hvor rektor og sentralledelse skulle forsvare en økende oversty-
ring av økonomien: «Hvorfor er jeg her og ikke like godt på SINTEF hvor 
jeg kom ifra». Den akademiske friheten er jo snart av «akademisk inter-
esse» så lenge suksessfaktoren er å bruke mesteparten av tiden til akkvi-
sisjon.

Evalueringen av kvalitetsreformen har vist at forskningen har blitt ska-
delidende. Dersom ressurssituasjonen ikke bedres, er det eneste grepet å 
redusere undervisningstilbudet: Med mindre valgfrihet og større klasser 
kan like mange vekttall produseres med færre lærere. Dette reiser utdan-
ningspolitiske motforestillinger, men det er ikke uten videre gitt at et 
bredt kurstilbud i seg selv borger for kvalitet. Enkelte institutt har i f lere 
år utarbeidet undervisningsregnskap for å dokumentere belastningen. 
Dette ref lekterer imidlertid en tenkemåte som mange akademikere rea-
gerer på – og forståelig nok. Men spørsmålet er om vi i dagens økono-
miske ulvetider har noe annet valg dersom vi ønsker å gi politikerne en 
pedagogisk innføring.

Generalsekretæren slutter
For kort tid siden ble det kjent at Kari Kjenn-
dalen slutter i Forskerforbundet. 1. februar 
begynner hun som ekspedisjonssjef i Kunn-
skapsdepartementet etter drøye elleve år som 
generalsekretær i forbundet. Selv om det er 
forståelig at hun søker nye utfordringer etter 
så vidt lang tid på én arbeidsplass, er det fra 
Forskerforbundets side sterkt å beklage at 
Kari nå forlater oss.

Mye er oppnådd til beste for forbundets 
medlemmer i den tiden Kari Kjenndalen har 
styrt sekretariatet og rådgitt skiftende ledere 

og styrer. Hennes profesjonelle og utrettelige arbeid opp mot politikere 
og byråkrater har gitt resultater. Ser man på den utviklingen Forskerfor-
bundet har vært gjennom i disse elleve årene, ikke bare når det gjelder 
vekst i antall medlemmer og i det organisatoriske apparatet, men i like 
stor grad med hensyn til oppbygging og posisjonering av forbundet som 
en tung samfunnsaktør, skyldes de resultater som er oppnådd i stor grad 
Kari Kjenndalens utrettelige arbeid for forbundets medlemmer og med 
forbundets viktige målsettinger. Det er en meget avholdt, dynamisk, lojal 
og dyktig leder som går fra fagforeningsarbeid til en toppstilling i byrå-
kratiet. Det vil merkes også utenfor Forskerforbundet at en sterk tals-
kvinne for sektoren bytter beite.

Vi vil over nyttår fra hovedstyrets og sekretariatets side få takke Kari 
Kjenndalen på behørig vis. Men også i denne spalten vil vi få takke henne 
for svært godt samarbeid og resultatrik og entusiastisk innsats for alle 
Forskerforbundets medlemmer!

Det blir ikke lett å erstatte Kari Kjenndalen, men vi har allerede begynt 
prosessen med å finne en velkvalifisert person til å etterfølge henne. 
Hovedstyret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal sørge for fremdrift, 
forestå intervjuer og forberede saken for styrebehandling når den rette 
kandidaten er funnet. Arbeidsgruppen vil i sitt arbeid samarbeide tett 
med et konsulentfirma.

Stillingen som generalsekretær blir lyst ledig i siste halvdel av januar 
2008. Hvem som går inn i stillingen håper vi skal være avklart like over 
påske hvis den tempoplanen som er lagt blir holdt.

Nå er Forskerforbundet i den heldige situasjonen at vi har en meget 
dyktig assisterende generalsekretær som etter forespørsel fra hovedstyret 
har sagt seg villig til å fungere som generalsekretær inntil stillingen etter 
Kari Kjenndalen er besatt og vedkommende kommer på plass forhåpent-
ligvis tidlig på høsten.

Vi takker igjen Kari Kjenndalen for godt utført arbeid for Forskerfor-
bundet og ønsker henne lykke til i ny jobb!

en fri fagpresse
At redaktøren av Forskerforum nå dessverre 
søker permisjon for å begynne i ny stilling 
ved UiB gir meg en anledning til å ref lektere 
litt over viktigheten av å ha et godt medlems-
blad. Og hva er så et godt medlemsblad? I 
1996 besluttet det daværende styret i Forske-
forbundet at Forskerforum heretter skulle re-
digeres etter redaktørplakaten/være medlem 
av Fagpressen og at det skulle tilsettes en 
egen redaktør av bladet. Den første selvsten-
dige redaktør ble Jan Zahl, et ungt og dristig 

valg som vi mener var klokt, han endret form og innhold, laget et meget 
leseverdig blad og la et godt grunnlag for utviklingen videre. Mot slutten 
av 2000 kom Ingar Myking. Og på de årene som har gått har bladet vokst 
fra 16 til 48 sider, først og fremst viet mye mer redaksjonelt stoff, men 
også med stillingsannonser som bekrefter at bladet leses i hele sektoren, 
annonser som også har gitt et økonomisk bidrag til utvidelsen av staben.

Er det så blitt et godt medlemsblad? En snart avgående generalsekre-
tærer er sikkert ikke den rette til å svare, men likevel: Medlemsundersø-
kelser har vist at bladet for mange er en viktig grunn til både å bli medlem 
og til å opprettholde medlemskapet. Bladet blir lest – og det er viktig – 
også utenfor egne kretser. Senest i desember var utgangspunktet for en 
leder i Dagens Næringsliv en artikkel i Forskerforum om utviklingen av 
forskningsfondet. Vi ser at bladet blir sitert av politikere på Stortinget og i 
regjeringen. De sistnevnte ikke alltid bare for å gi ros. Bladet skaper 
debatt, og sånn skal det nettopp være. Det er ingen hemmelighet at heller 
ikke styret og sekretariatet alltid har vært like glad for den vinkling eller 
utforming en sak har fått. Bladet har en formålparagraf som handler om 

Av Bjarne Hodne
Leder i  

Forskerforbundet

VIII:
Forsikringsbrosjyre

Sammen med dette nummeret av 
Forskerforum får alle medlemmer 
tilsendt Forskerforbundets forsi-
kringsbrosjyre for 2008, med over-
sikt over dekning og pris for de 
ulike medlemsforsikringene. Ta 
kontakt med Forskerforbundets 
forsikringskontor hvis du trenger 
mer informasjon om forsikrings-
tilbudene: Tlf 21 02 34 30 – e-post 
forsikring@forskerforbundet.no

IX:
Nytt fra Hovedstyret

Forskerforbundets hovedstyre be-
handlet på sitt siste møte i 2007 
blant annet lønnspolitisk strategi, 
rapport fra Opphavsrettsutvalget og 
program for vårens møte i Landsrå-
det. Det ble foretatt justeringer i 
retningslinjene for tildeling av pro -
sjektmidler og OU-midler. 

På møtet behandlet Hovedstyret 
også søknader om OU-midler for 
våren 2008, og det ble tildelt til 
sammen ca 2,75 mill kr til kurs i regi 
av lokallag og foreninger. Disse er 
tilskrevet om resultatet av tildelin-
gen. 

X:
Endringer i sekretariatet

Generalsekretær Kari Kjenndalen 
slutter i Forskerforbundet 31. ja-
nuar. Assisterende generalsekretær 
Sigrid Lem vil være fungerende ge-
neralsekretær i For skerforbundet 
mens prosessen med å ansette Kari 
Kjenndalens etterfølger pågår. For-
skerforums redaktør Ingar My-
king har permisjon fra 1. januar til 
1. august 2008. I denne perioden 
er Kjetil A. Brottveit fungerende 
redaktør, og Elin Havelin Rekdal 
vikarierer som redaksjonssekre-
tær. Sekretær Inger Marie Højfeldt 
er fast tilsatt i sekretariatet etter å 
ha vikariert for Lisa Wilhelmsen 
som nå har sagt opp sin stilling.

XI:
Rekrutteringsbrosjyrer

Nye rekrutteringsbrosjyrer for 
2008 er under utarbeidelse, og vil 
bli sendt ut til lokallag og forenin-
ger i løpet av januar. Brosjyrene 
kan også bestilles via forbundets 
nettsider, gå til www.forskerfor-
bundet.no/materiell.

Fondsillusjonen
Avkastningen av Fondet for fors-
kning og nyskaping brukes ikke 
som den skal. Den går til blant 
annet til EU-kontingent, mens me-
ningen var å sikre den langsiktige, 
grunnleggende forskningen. I For-
skerforbundets tidsskrift Forsker-
forum hevdes det at fondet 
forvitrer. Fondet blir stadig nær-
mere en ordinær tilskuddspost på 
statsbudsjettet, sier forsker Egil 
Kallerud ved forskningsinstitusjo-
nen NIFU STEP til bladet. 

Dagens Næringsliv (leder) 
6.12.07

50/50-fordeling fastslått
NTNU og fagforeningene har blitt 
enige om 50/50-prinsippet – som 
fastslår at forskernes arbeidstid 
skal fordeles likt mellom fors-
kning og undervisning. Men vi-
tenskapelige ansatte skal fortsatt 
administrere.

(…)

50/50-fordelingen skal gjelde 
for den arbeidstiden som gjenstår 
etter at administrasjon og formid-
ling er trukket fra. 

– Vi har imidlertid ikke gått i 
detalj på hvor stor del disse oppga-
vene skal utgjøre, sier Svein Kristi-
ansen, leder av Forskerforbundet 
lokalt ved NTNU. 

Universitetsavisa 4.12.07

Forskere i tidsklemme
Kvalitetsreformen for høyere ut-
dannelse går ut over forskernes tid 
til å bedrive forskningsarbeid. Det 
kommer frem i den foreløpige eva-
lueringen av reformen.

– Det som er veldig bra med 
denne stortingsmeldingen er jo at 
den beviser det vi er kommet frem 
til selv og lenge har hatt inntrykk 
av; at våre medlemmer får mindre 
tid og ikke minst mindre sam-
menhengende tid til å forske, sier 
Kari Kjenndalen, generalsekretær 
i Forskerforbundet.

Dagens Næringsliv 1.12.07

forskerforbundets hovedstyre:
bjarne Hodne, universitetet i oslo (leder)
ragnhild elster, Høgskolen i telemark (nestleder)
randi Halveg iversby, universitetet i oslo
svein Kristiansen, ntnu 
sigurd rysstad, umb
merethe j. sollund, nordlandsforskning
Kåre-olav stensløkken, ullevål universitetssykehus
Karen-lise s. Knudsen, universitetet i Agder (1. vara)
Kristin dæhli, ntnu (2. vara)
ove Kvammen, Høgskolen i bergen (3. vara)

sekretariatet:
generalsekretær Kari Kjenndalen
Kommunikasjonsrådgiver Arvid ellingsen
informasjonsrådgiver unn rognmo
organisasjonssekretær turid Cordtsen 
sekretær Kristine brox
sekretær gerd sandvik
Assisterende generalsekretær sigrid lem
rådgiver thomas sandvik (vikar) 
Forhandlingssjef Frank o. Anthun
seksjonsleder eirik rikardsen
juridisk rådgiver birgitte olafsen
seksjonsleder/advokat Ann turid opstad
juridisk rådgiver brita Alsos 
juridisk rådgiver Hildur n. nilssen
juridisk rådgiver mariann Helen olsen
Fungerende organisasjonssjef elisabeth tindeland
Kontorsjef Aina nilsen
Kasserer marit brendengen 
rådgiver ellen Karoline dahl (vikar)
sekretær Hans Askildsen 
sekretær seija Hjelteig
sekretær lena Holum
sekretær inger marie Højfeldt
sekretær linda pettersson

å ivareta medlemmenes interesser. Hvordan det best gjøres, kan diskute-
res. Men det skal være høyt under taket i tråd med de beste prinsipper for 
ytringsfrihet og akademisk frihet. Redaktøren tilsettes av styret og er 
avhengig av deres tillit, og det samarbeidet har alltid fungert godt.

I år har Forskerforum også kommet med en nettutgave som gir mulig-
het for daglige nyhetsoppdateringer. Staben er styrket med en ny journa-
list. Fortsatt ville det sikkert være ønskelig med mer kapasitet for også 
bedre å dekke det mangfoldet av medlemmer som forbundet har. Det blir 
mye stoff fra UH-sektoren gitt antallet ansatte og de mange reformer. 
Men vi har også museumsansatte og meterologer, havforskere og helseby-
råkrater med mye mer, mange medlemmer som alle har en historie å for-
telle. Tilbakemeldinger vi får, tyder på at stadig f lere finner sin hverdag 
ref lektert i Forskerforum. En stor takk til Ingar for den store innsatsen 
han har lagt ned, lykke til i Bergen og velkommen tilbake skulle det bli 
aktuelt.

Av Kari Kjenndalen 
Generalsekretær 

i Forskerforbundet 

 Aktuelle presseklipp:

Av Svein Kristiansen
Styremedlem i 

Forskerforbundet
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Lurer du på hva tora aasLand Gjør i daG?
 

nå finner du forskerforum på nett. daGLiG oppdaterte nyheter, debatt oG stiLLinGsannonser.
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