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På jakt etter forskertalent 
Hvordan få ungdom i videregående skole interessert i forskning? Holbergprisen i skolen skal tenne 
forskergløden hos elevene.    Side 12–17
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24: Måler 
masseforflytninger  
Forskere fra NGU driver feltarbeid i Stryn. De 
kartlegger hvordan løsmasse i fjell f lytter på 
seg som følge av klimatiske og topografiske 
endringer. 

20: Samtalen
Han hadde en brokete bakgrunn før han kastet 
seg inn i akademia og tok alle grader i ekspress-
fart. Nå har Harvard sikret seg Frode Saugestad 
som foreleser.

12: Vil fange forskerspirer 
Det har vært for dårlig kontakt mellom uni-
versitet og videregående skole, tror professor 
Ragnvald Kalleberg. Nå vil han få elever mer 
interessert i forskning.

4: Ny forskningsinteresse i Ap? 
Forskning har kommet i en posisjon som appellerer til statsminister Stoltenberg, tror lederen i 
Forskerforbundet. Flere enn han tror Ap nå vil satse på kunnskap og innovasjon.   

5: – Tjent med midlertidige stillinger 
En generell kamp mot midlertidig tilsetting kan undergrave interessene til mange forskere i 
instituttsektoren, mener seniorforsker Jørgen Carling ved Prio. 

6: Museene vil formidle selv  
Forslaget om å la et sentralt organ digitalisere og formidle universitetsmuseenes samlinger vekker 
harme. Museene frykter at formidlingen løsrives helt fra forskningen. 

7: – Offensiv museumsmelding
– Det er positivt at den nye museumsmeldingen legger vekt på forskning ved museene, mener 
generalsekretær Tron Wigeland Nilsen i Norges museumsforbund.   

8: Kvinnene er taperne
Flere kvinner enn menn mener forholdene for FoU-arbeid er blitt sterkt forverret, viser 
Forskerforbundets undersøkelse av tidsbruk i akademia.

9: – Hindrer jobbskifte  
Universitetets meritteringssystem utestenger forskere fra forvaltningen. – Problemet er at 
universitetet ikke anerkjenner vår praksis, mener ansatt hos Riksantikvaren. 
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Arbeiderpartiets styring av de store forsknings-
porteføljene i departementene for næring, 
arbeid og inkludering, helse og omsorg og fis-
keri kan ha gitt partiet en øyenåpner for forsk-
ningens sentrale bidrag til politikkutforming 
og samfunnsbygging. Forskerforbundets leder 
Bjarne Hodne tror at forskning etter hvert har 
kommet i en posisjon som appellerer direkte til 
statsminister Jens Stoltenberg. 

– Ap’s interesse for kunnskap og utvikling 
kan bli det som tjener forskningssektoren i det 
kommende regjeringsgrunnlaget, sier Hodne.

I ukene etter valget har spekulasjonene 
gått høyt om fordeling av statsrådsposter. Et av 
resonnementene er at SV må kutte én statsråd 
for å tilpasse seg det dårlige valgresultatet, og 
at Tora Aasland er den nærmeste til å måtte 
gå fordi hun er mindre framtredende innad i 
regjeringen. Samtidig vurderes SV-nestleder 
Bård Vegar Solhjell som sikker på sin plass 
som skolestatsråd. Dermed står dagens Kunn-
skapsdepartement igjen med en «overf lø-
dig» forskningsportefølje som kan f lyttes til 
Næringsdepartementet. Andre spekulasjoner 
går ut på at regjeringen vil etablere et nytt og 
forsterket departement for kunnskap og inno-
vasjon, ledet av en Ap-statsråd, mens skole og 
høyere utdanning samles i et utdanningsdepar-
tement ledet av Solhjell.

Bjarne Hodne ønsker ikke å spekulere, og 
understreker at det viktigste nå er å beholde en 
statsråd for forskning og høyere utdanning – to 
tett integrerte samfunnsoppgaver.

– For Forskerforbundet står det sentralt at vi 
får beholde en egen minister for forskning og 
høyere utdanning. Uavhengig av parti må dette 
være en person som både har gjennomslags-
kraft og som blir lyttet til i regjeringskollegiet, 
sier Hodne.

Mer penger = mer valuta
Forbundsleder Hodne mener Ap har inngitt 
gode synspunkter på forskning i forbindelse 
med valget. En av de få Ap-politikerne som 
tok opp forskning i valgkampen, var utenriks-
minister Jonas Gahr Støre. Under et seminar 
med Abelia etterlyste Støre en sterkere måling 
av effekten av kunnskapsproduksjonen fra de 
offentlige midlene som bevilges, samtidig som 
han ga uttrykk for at han savnet sitt parti i kunn-
skapspolitikken.

Hodne tror forskerne i stor grad kan demon-
strere sin betydning overfor et regjeringsparti 
som krever målbare resultater, enten forsknin-
gen finansieres fra fagdepartementene eller 
Kunnskapsdepartementet (KD).

– Forskerne er allerede målt og verdsatt på 
mange måter, slik at det bør være overf lødig 
å debattere hva man får igjen for forskningen, 
kommenterer Hodne. Han viser til at samfun-
net i høy grad får valuta for pengene.

– Det Arbeiderpartiet også vil se, er at jo mer 
penger vi gir til forskningen, jo mer valuta får vi 
tilbake, sier Hodne.

Ap’s fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-
Trøndelag sier til Forskerforum at Arbeiderpar-
tiet bør være det partiet i regjeringen som reiser 
fanen for fremragende forskning og kunnskaps-
utvikling.

– Vi er et verdiskapingsparti, og jeg mener 
at vi bør bruke posisjonen og ambisjonene våre 
til å få Kunnskapsdepartementet, sier Sandvik. 
Han viser til at partiet har et bredere nedslags-
felt og fanger en større del av samfunnet enn SV 
gjennom sitt partiapparat. Sandvik står dessu-
ten bak forslaget om å f lytte forskningen ut av 
KD.

– Dette forutsetter at vi ikke splitter høyere 
utdanning og forskning, men f lytter begge til 
Næringsdepartementet, sier Sandvik. Han hev-
der at virkemidlene knyttet til Innovasjon Norge 
og Sivas i Næringsdepartementet er mer rele-
vant for høyere utdanning enn virkemidlene for 

skoler i Kunnskapsdepartementet. 

Under overflaten
Paul Chaffey, som er direktør for kunnskaps-
interesseorganisasjonen Abelia, sier til Forsker-
forum at han har merket Ap’s nye signaler i 
forskningspolitikken.

– Gjennom den forrige regjeringsperioden så 
vi ikke så mye interesse for kunnskap og innova-
sjon fra Ap’s side. Det har ligget under overf la-
ten, og jeg har ventet på at dette skulle komme 
– at Ap ikke lenger skulle overlate kunnskaps- 
og innovasjonsområdet til de andre partiene, 
sier Chaffey. Han viser til at SV som tradisjonelt 
skoleparti har kunnet sitte på statsrådsposter 
uten egentlig å få gjennomslag for sin politikk 
innad i regjeringen. Samtidig har norsk industri 
blitt mer ingeniør- og forskningstung, og det er 
blitt tydeligere at norske arbeidere er ansatt i et 
kunnskapsbasert næringsliv. Dette har Ap fan-
get opp og er i ferd med å ta konsekvensene av, 
håper Chaffey.

– Historisk sett har Arbeiderpartiet en kunn-
skapsbasert industripolitikk, hvor det å bygge 
landet også handler om å bygge kunnskap, påpe-
ker Abelia-direktøren.

Valg 2009:

Vending mot forskning i Ap
Uavhengig av regjeringskabalen mener Forskerforbundet, Abelia og toppfolk i partiet at Arbeiderpartiet har fått 
en ny interesse for forskning.

Bjarne Hodne tror forrige 
regjeringsperiode lærte Ap at 

forskningspolitikk er 
avgjørende for partiets 

samfunnsbyggingsprosjekt.

Tore O. Sandvik er blant 
Arbeiderpartiets varmeste 

fortalere for å satse på 
forskning.
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«En hovedoppgave for forbundet i tiden frem-
over vil være å få redusert antall midlertidige 
ansatte vesentlig,» sa Bjarne Hodne, leiar i 
Forskerforbundet, i førre nummer av Forsker-
forum. I eit lesarbrev i dette nummeret åtvarar 
Jørgen Carling, seniorforskar ved Prio, mot at 
generell kamp mot mellombels tilsetjing kan 
undergrave interessene til mange medlemmer.

− Om ein tek fatt i dette berre gjennom 
arbeidsmiljølov og stillingsvern, kan det bere 
gale av stad, seier Carling til Forskerforum. 

− I dag går folk i mellombelse stillingar mest 
på grunn av finansieringsstrukturen. Om ein 
ikkje gjer noko med den, men gjer det vanske-
legare å tilsetje folk mellombels, kan det ende 
med at stillingar berre forsvinn. Problemet er at 
det er så vanskeleg å få doktorgradsfinansiering. 
Ikkje på grunn av talet på stipend, men fordi det 
er så mange føringar i systemet: Du må inn i 
prosjekt leia av seniorforskarar, og det ligg prio-
riteringar i programma til Forskingsrådet. Du 
er difor prisgjeven interessene til andre. 

Difor meiner Carling at mange forskarar er 
tente med mellombelse stillingar i instituttsek-
toren.

I same båt
− Slik Hodne formulerte seg i Forskerforum, 
verkar det som om det er mellombels stillingar 
i seg sjølv han vil til livs. Her ved Prio er mange 
tilsette i slike stillingar. Men alternativet er å 
ikkje ha dei tilsett i det heile. Eg ønskjer ikkje 
at folk skal gå i mellombelse stillingar i lang tid, 
men i dag er det ofte einaste måten å byrje ein 
vitskapleg karriere på.

− Har tilsette ved universitet og høgskular 
andre interesser enn dei i instituttsektoren?

− Universiteta har betre føresetnader for å 
vere langsiktige. Instituttsektoren må byggje 
budsjettet sitt frå grunnen kvart år, og er heilt 
avhengig av prosjektmidlar. 

Motsetnaden mellom arbeidsgjevar og tilsett 
er tydelegare ved universiteta, meiner Jørgen 
Carling. 

− I instituttsektoren har folk ei sterk kjensle 
av å vere i same båt. Kvar einskild forskar er med 
på å halde instituttet i sving og skaffe midlar. 
Det er viktig å styrkje jobbtryggleiken, men eg 
har vanskeleg for å sjå at det blir betre berre med 
strengare regelverk. 

Ser ingen fare
Carling treng ikkje vere uroleg, meiner Bjarne 
Hodne, leiar i Forskerforbundet. 

− Det er mange slag mellombels tilsetjing, 
og det Forskerforbundet vil til livs, er først og 

fremst dei ulovlege formene, seier Hodne, og 
viser til Bjørn T. Berg, sjef for fagpolitisk avde-
ling i forbundet, for utdjuping.

− Vi vil ikkje hindre mellombels tilsetjing i 
tråd med arbeidsmiljølova og tenestemannslova, 
seier Berg.

− Stipendiat- og postdoktorstillingar er jo 
ønskte former for mellombels tilsetjing. Men 
fast tilsetjing er hovudregelen etter lovverket. 
Dette er både av omsyn til arbeidstakarane, 
arbeidsmiljøet og forskingsverksemda. Men i 
dag er det utstrekt bruk av mellombels tilsetjing 
i ordinære vitskaplege stillingar.  Mange med-
lemmer er misnøgde med å gå i årevis på mel-
lombels kontraktar. 20 prosent av stillingane i 
statleg UH-sektor er mellombels, meir enn det 
dobbelte av det som er vanleg i arbeidslivet, og 
høgare enn i instituttsektoren og private høg-
skular. 

− Kan strengare tilsetjingspraksis setje stil-
lingar i instituttsektoren i fare? 

− Eg ser ingen grunn til å frykte det. Vi har 
ikkje teke initiativ til å stramme inn lovverket. 
Og instituttsektoren har relativt sett færre mel-
lombels tilsette enn universitet og høgskular, 
seier Berg.

Av Per Anders Todal

Les Carlings innlegg på side 34.

Strategiarbeid i Forskerforbundet:

Tvisyn på tilsetjing
Forskar Jørgen Carling meiner mellombels tilsetjing er betre enn ingenting. 

Datoer for ny regjering

 ▪ 1. oktober: Stortinget samles
 ▪ 8. oktober: Stortinget konstitueres
 ▪ 13. oktober: Forslag til statsbudsjett 
framlegges

 ▪ 15. oktober: Framleggelse av Soria 
Moria II: ny regjeringsplattform

 ▪ 16. oktober: Den nye regjeringen  
presenteres

Forskningspolitiske krav
De viktigste momentene for Stoltenberg III-
regjeringen blir å tallfeste en økt satsing på 
forskning og høyere utdanning. I forsknings-
meldingen tidligere i år utsatte regjeringen 
målet om tre prosent av BNP til forskning, noe 
Forskerforbundet tolket som en svekkelse av 
forskningspolitikken generelt og Tora Aaslands 
posisjon innad i regjeringen.

– Vi krever at Norge beholder målet om tre 
prosent av BNP til FoU, og dessuten bør FoU-
andelen av statsbudsjettet komme opp på fire 
prosent i den kommende regjeringsperioden, 
sier Hodne.

For øvrig krever Forskerforbundet et ekstra-
ordinært lønnsløft for vitenskapelig ansatte for 
å kunne rekruttere de beste hodene til høyskoler 
og universiteter. Forskningsinstitusjonene må 
dessuten få full kompensasjon for reallønnsvek-
sten til de ansatte.

– Regjeringa bør innføre en ordning hvor en 
andel av samlet studielån gjøres om til stipend 
ved avlagt doktorgrad, foreslår Hodne. Han for-
venter at en ny forskningsminister vil utarbeide 
en nasjonal plan for forskerrekruttering og nye 
faste stillinger, som samtidig kartlegger behovet 
for forskning utenfor universitets- og høyskole-
sektoren.

– Noe skal vi leve av når oljen tar slutt, og da 
trenger vi nye kompetansetunge sektorer, som 
må rekruttere bredt fra de høyere utdanningsin-
stitusjonene, sier Hodne.

Slag om FoU-tid
Det viktigste slaget om forskning i offentlig sek-
tor under den kommende regjeringen kan bli 
slaget om FoU-tid til vitenskapelig ansatte. Etter 
kvalitetsreformen og statens oppsigelse av sær-
avtalen om lik tid til undervisning og forskning, 
svarer nesten 90 prosent av de universitets- og 
høyskoleansatte at mangel på FoU-tid er et pro-
blem (se også side 8).

– Forskerforbundet krever avtalefestet tid 
til forskning for alle vitenskapelig ansatte, sier 
Hodne. Skal man få fram de forskningsresulta-
ter og den kompetansen som landet trenger, så 
trenger vi ikke bare kompetente forskere, men 
vi må sørge for at forskerne får tid til å forske, 
avslutter Hodne.

Av Andreas Høy Knudsen

Vi tar forbehold om at forholdene rundt ny regje-
ring kan ha endret seg etter at bladet gikk i trykken.

– Det er ikkje nok å kjempe mot 
mellombels tilsetjing med 

strengare reglar, meiner Prio-
forskar Jørgen Carling.
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– Å lausrive formidlinga frå forskingsverksemda 
ved musea er ei banalisering av museumsopp-
draget vårt. Dette forslaget er rett og slett ikkje 
godt nok gjennomtenkt, seier museumsdirektør 
Marit Anne Hauan ved Tromsø Museum. 

Det er eit forslag i rapporten Nasjonalt digi-
talt universitetsmuseum (NDU), som nyleg har 
vore på høyring, ho reagerer så sterkt på. Utva-
let som står bak rapporten, går nemleg inn for å 
opprette ei sentral eining med ein stor stab plas-
sert i tilknyting til Universitetet i Oslo. Og det 
sentrale organet skal ikkje berre jobbe med digi-
talisering, men skal, på vegner av musea, drive 
formidling og gjere samlingane tilgjengelege.

– Den tekniske it-biten kunne godt liggje i 
Oslo, for eg synest samarbeidet i Musit, it-organi-
sasjonen til universitetsmusea, har fungert svært 
godt. Men det nye formidlingsorganet vil eg ikkje 
ha. For slik dette er planlagt, vil formidlinga bli 
heilt fråkopla forskinga ved musea, seier Hauan. 

Ho synest heller ikkje at utvalet har greidd å 
synleggjere formålet med NDU.

– Både formidlinga og forskingsoppdraget 
ved musea framstår som utydelige i rapporten, 
seier ho.

– Vi må sjølve formidle forskinga
Rapporten kjem som eit resultat av Stortings-
melding nr. 15, Tingenes tale, som slo fast at 
Kunnskapsdepartementet (KD) vil etablere 

eit nasjonalt digitalt universitetsmuseum, og  
departementet oppnemnde eit utval som skulle 
kome med forslag til korleis eit felles digitalt 
museum kan realiserast.

– Vi er sjølvsagt glade for at KD set meir 
fokus på digitalisering av dei mange samlin-
gane ved universitetsmusea, men vi er ikkje 
glade for forslaget om å opprette ei stor eining 
utanfor musea, seier museumsdirektør Siri Jan-
sen ved Bergen Museum. 

Jansen trur den forskingsbaserte formid-
linga ved musea vil bli svekt om mykje av den 
framtidige formidlinga skal leggast til ei sentral 
eining.

– Eg er svært skeptisk til at ein eigen institu-
sjon skal drive formidling på vegner av musea. 
Det strir etter mi meining mot tradisjonen for 
fri forsking og retten forskarane har til sjølve å 
publisere resultata sine. Det er universitetsmu-
sea sjølve som må ta seg av formidlinga. Men eit 
nasjonalt digitalt universitetsmuseum kan leg-
gje til rette for digital formidling via nasjonale 
portalar og utarbeide malar for korleis dette skal 
gjerast, seier Jansen, som også synest rapporten 
seier lite om korleis universitetsmusea sjølve 
skal bygge opp digital kapasitet og kompetanse 
og finne plassen sin i eit NDU.

– Feil å opprette ny institusjon
Hauan og Jansen får også støtte frå andre uni-
versitetsmuseum, som Naturhistorisk museum 
i Oslo. 

– Det er positivt at departementet er oppte-
ken av digitalisering ved musea, men det verkar 
kunstig å opprette eit nytt forvaltningsorgan på 
sida av musea til å drive digital formidling. For 
forskarane er den digitale formidlinga ein måte å 
kome i kontakt med det allmenne publikum på. 
Men ved å opprette dette formidlingsorganet f lyt-
tar ein formidlinga bort frå forskinga, seier direk-
tør Arne Bjørlykke ved Naturhistorisk museum. 

Også Harald Jacobsen, direktør ved Arkeolo-
gisk Museum i Stavanger, går imot forslaget om 
å opprette ei sentral eining. 

– Det er viktig at vi diskuterer korleis den 
digitale framtida ved musea skal formast. Men 
vi meiner det er feil å opprette endå ein ny 
institusjon som skal formidle informasjon frå 
musea. Det er universitetsmusea sjølve som 
sit på kunnskapen og som best kan formidle 
denne, meiner han.

– Merkeleg å ikkje satse på Musit
Siri Jansen synest det er merkeleg at utvalet 
ikkje har vald å bygge vidare på it-organisasjo-
nen til universitetsmusea, Musit, som no har 
fått på plass felles databaseløysingar for mange 

fagfelt og er i ferd med å lage felles portalar for 
tilgang til universitetsmusea sine samlingar. 

– Musit kan byggast ut med å auke kapasite-
ten på databaseløysingar og utvikle nødvendig 
formidlings- og webkompetanse, meiner ho. 

Og Harald Jacobsen er einig. 
– Eg undrar meg over at utvalet ikkje har vald 

å føre vidare Musit, men i staden foreslår å opp-
rette noko heilt nytt, seier han. 

– Pengane burde fordelast på musea
Rapporten foreslår å bygge opp ein ny adminis-
trasjon med eigen stab og 27 tilsette. Storsat-
singa vil koste 50 millionar kroner i året. 

– Ja, utvalet foreslår dette. Men det står ingen-
ting om pengar i stortingsmeldinga, og ingen 
har hittil lova fem øre, seier Jacobsen. Han 
meiner pengane KD har tenkt å løyve til dette 
prosjektet heller burde fordelast på dei ulike uni-
versitetsmusea og brukast til å styrke Musit. 

Også Bjørlykke ved Naturhistorisk museum 
ønskjer ei slik styrking. 

– Vi treng dei 50 millionane som utvalet har 
foreslått. Det bør også opprettast ei felles portal-
løysing for alle universitetsmusea, meiner han.   

Siri Jansen fryktar at musea ikkje vil få nok 
basisløyvingar til å drive arbeidet med digita-
lisering av samlingane og digital forskingsfor-
midling ved musea. 

– Eg er også skeptisk til at alt skal bli pro-
sjektorganisert og at midlane går til NDU-ini-

Nasjonalt digitalt universitetsmuseum : 

– Banaliserer oppdraget vårt
Forslaget om å opprette eit nytt organ for digital formidling vekkjer sterk kritikk. Universitetsmusea vil formidle 
samlingane sine sjølve.  
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– Dette forslaget er ikkje godt 
nok gjennomtenkt, seier Marit 

Anne Hauan ved Tromsø 
Museum.

 – Forslaget strir mot retten 
forskarane har til sjølve å 
publisere resultata sine, 
meiner Siri Jansen ved 

Bergen Museum.
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Etter at kultur- og kirkeminister Trond Giske la 
fram museumsmeldingen Framtidas museum, 
har det vært lite protester å høre fra muse-
umssektoren. Men hva skriver meldingen om 
forskning? Før meldingen kom, uttalte statsse-
kretær i Kultur- og kirkedepartementet Halvard 
Ingebrigtsen til Forskerforum (4/09) at muse-
umsmeldingen ville ta opp tiltak som kan styrke 
forskningen ved museene, for eksempel finansi-
ering av gode forskningsprosjekter. 

– Ser ingen konkrete tiltak
Men Hanna Mellemsether, forskningsleder ved 
Trøndelag Folkemuseum, ser ingen konkrete til-
tak i museumsmeldingen.

− Kommende prosjekter blir skjøvet fram-
over, og jeg finner ikke klart ut hva vi egentlig 
kan forvente. Jeg får ikke inntrykk av at nå kom-
mer forskningen, så rydd vei, sier Mellemsether. 

Hun er likevel optimistisk, blant annet 
fordi forskning løftes fram som et eget punkt 
i meldingen. Museenes særegenhet innenfor 
ABM-utvikling erkjennes, og forskning knyttes 
eksplisitt til innsamling og samlingsforvaltning. 

– Endelig vekt på forskning
Generalsekretær i Museumsforbundet, Tron 
Wigeland Nilsen, sier han er glad for at forsk-
ning i tilknytning til museene endelig har kom-
met på den politiske dagsordenen. 

− Tidligere har vi opplevd en lunken holdning 
fra Kulturdepartementet, og derfor er det posi-
tivt at man nå legger vekt på forskning i og om 
museet, sier Wigeland Nilsen til Forskerforum.no.

Han mener det trengs mer forskning og 
kunnskapsproduksjon i bunnen for den muse-
umsfaglige virksomheten, blant annet fordi 
museene sitter på store samlinger. 

– Museumsmeldingen snakker blant annet 
om forvaltning og digitalisering av samlingene 
i museene, noe som er veldig viktig, sier Wige-
land Nilsen, som generelt er svært positiv til 
museumsmeldingen.

− Den er en god og grundig statusrapport, 
samtidig som den er mer konkret og fremtids-
rettet enn andre stortingsmeldinger, mener han.

– Forskning på egne premisser
Et delmål i meldingen er å øke forskningssamar-
beid, både i museumsnettverket og mellom muse-
ene og forskningsmiljøer i kunnskapssektoren.

Hanna Mellemsether er positiv til at det nå 
synes å være en forståelse for at museene også 
kan forske på egen hånd. 

− Samarbeidet med universiteter og andre 
institusjoner blir dermed mer på museenes pre-
misser enn det jeg har sett tidligere, sier hun og 

understreker at det er nødvendig med øremer-
kede midler til forskning ved museene.

Hun mener også det må være soleklart at det 
etter museumsreformens konsolideringsprosess 
må komme penger til de konsoliderte museene. 

Lover ingen penger 
Men museumsmeldingen sier ikke noe om kroner 
og øre, selv om kultur- og kirkeminister Giske ga 
et klart signal om økte midler til museene i stats-
budsjettet da han la fram meldingen.  Wigeland 
Nilsen mener meldingen er for uforpliktende på 
det økonomiske området, spesielt sammenlignet 
med tidligere stortingsmelinger.

− Hvor mye midler som eventuelt blir øre-
merket til forskning tilknyttet museer, gjenstår å 
se, men det er absolutt et behov for det, sier han. 

Det har ikke vært mulig å få svar fra Kultur- 
og kirkedepartementet før bladet gikk i trykken. 

Av Ellen Marie Andersen og
 Johanne Landsverk 
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Museumsmeldingen:

– Mer vekt på forskning  
– Museumsmeldingen viser en mer offensiv holdning til forskning ved muse-
ene, mener Museumsforbundet. Men meldingen mangler konkrete tiltak. 

tierte prosjekt og ikkje til basisutgifter. Vi må 
altså søkje ein institusjon sentralt om midlar til 
å gjennomføre formidlingsprosjekt som styret 
for NDU legger strategien for!

– Den beste løysinga på sikt
Avdelingsdirektør Jorunn Margrethe Ødegaard i 
Utdanningsdirektoratet har vore leiar for utvalet, 
og ho meiner rapporten går inn for ei god løysing. 

– På bakgrunn av grundige undersøkingar  
  ved musea fann vi ut at det beste vil vere å opp-
rette noko heilt nytt. Vi meiner dette er den 
beste løysinga på sikt, seier Ødegaard.

– Men kvifor ikkje satse vidare på Musit?
– Les du rapporten, ser du at det er fordi Musit  

mellom anna ikkje har hatt fokus på formidling. 
Og det aller viktigaste no er å gjere all kunnska-
pen som er samla ved universitetsmusea tilgjen-
gelig for publikum, seier ho. 

Ødegaard kan også fortelje at utvalet gjekk 
samrøystes inn for alle forslaga i rapporten. 

Saknar sterkare samordning 
Det er ikkje berre universitetsmusea som har 
store utfordringar med å utvikle felles system 
for  digitalisering og tilgjengeleggjering av sam-
lingane. Dette gjeld heile museumssektoren. 
Generalsekretær Tron Wigeland Nilsen i Muse-
umsforbundet saknar ein meir samordna muse-
umspolitikk på området.

– Universitetsmusea har sitt datasystem, 
musea    under Kulturdepartementet har sitt sys-
tem, medan kulturminnevernet har eit anna. Eg 
saknar ein sterkare nasjonal museumspolitikk 
og betre samkjøring mellom ulike departement, 
seier Wigeland Nilsen.  

Utvalsleiar Ødegaard meiner likevel ikkje at 
universitetsmusea er seg sjølv nok når det gjeld 
denne problematikken. 

– Nei, vi ønskjer at NDU skal vere i dialog 
med resten av museumssektoren. Det har vore 
altfor mykje båstenking der alle har hatt sine 
eigne system. Vi skriv også dette i rapporten at 
vi ønskjer meir samarbeid, seier Ødegaard. 

Av Johanne Landsverk

Stortingsmelding nr. 49 
(2008–2009)

Framtidas museum
Undertittel: «Forvaltning, forskning, for-
midling, fornying».
Statusrapport for museumsreformen.

Nasjonalt digitalt 
universitetsmuseum 
(NDU):

Stortingsmeldinga Tingenes tale (2007–
2008) gjekk inn for NDU.
Eit utval oppnemnd av Kunnskapsdepar-
tementet har kome med forslag til innhald 
og organisering.
Rapporten foreslår at NDU:

 ▪ skal jobbe med digital tilgjengeleg gjering 
og formidling på vegner av musea. 

 ▪ skal vere ei sentral eining med 27 til-
sette, it-seksjon og formidlingsseksjon. 

 ▪ skal vere lokalisert til Oslo. 
 ▪ vil koste 50 millionar årleg.  

Høyringsfrist på rapporten var 1. oktober. 

– Det er nødvendig med 
øremerkede midler til forskning 

ved museene, sier Hanna 
Mellemsether ved Trøndelag 

Folkemuseum.
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Vitskapleg tilsette si tid til forskings- og 
utviklingsverksemd (FoU) har kome under eit 
sterkt auka press dei seinaste fem åra, etter at 
kvalitetsreforma vart gjennomført. Forringa for-
skingstilhøve ser ut til å råke kvinner hardare 
enn menn. Mens 49 prosent av dei mannlege 
forskarane meiner at tilhøva for FoU i sterk grad 
er forverra, meiner 57 prosent av kvinnene det 
same. Dette gjeng fram av Forskerforbundet si 
ferske undersøking av tidsbruk i akademia.

– Me er nøydd til å sjekka om kvalitetsreforma 
har skeivfordelt tida til undervisning, rettleiing 
og forsking for kvinner spesielt, seier senior-
rådgjevar Linda M. Rustad i Komité for integre-
ringstiltak – Kvinner i forskning (Kif). Ho peikar 
på f leire moglege forklaringar på at kvinner står 
fram som relative taparar i kampen for FoU-tid.

– Me veit at menn raskare får fast stilling enn 
kvinner gjer, og me veit at kvinner får mindre 
forskingsnytte av rettleiing av studentar enn 
menn gjer, seier Rustad.

Forskar 26 prosent
Eit av dei alvorlegaste funna i undersøkinga er 
at inga forskargruppe ved universitet og høgsko-
lar får forska så mykje som den tidlegare sær-
avtalen om forskingstid la til rette for. Ifølgje 
avtalen skulle dei ha forska 50 prosent av tida 
– eller 45 prosent fråtrekt administrasjon. No 
forskar menn 29 prosent og kvinner berre 26 
prosent av tida. Kva som er verre, er at mykje av 
forskinga verkar å skje på fritida, det vil seie på 
ubetalt overtid. Gjennomsnittleg arbeidstid for 
ein offentleg tilsett forskar er nesten 50 timar i 
veka, og noko lågare for kvinner enn for menn. 
Difor ser det ut som om kvinner mistar FoU-tid 
utanom ordinær arbeidstid i tilhøve til menn.

– Det er ein myte at forskarane må nytte all si 

tid på forsking for å vere gode, og det finst ingen 
dokumentasjon på at kvaliteten på forskinga 
aukar proporsjonalt med talet på arbeidstimar, 
seier Rustad.

Grense på 48 timar
Nesten ni av ti forskarar i undersøkinga meiner 
mangel på samanhengande tid til FoU innafor 
vanleg arbeidstid er eit problem. På universiteta 
jobbar tre av fire tilsette i snitt ti timer i veka 
utover normale arbeidsdagar. Berre tre prosent 
seier at dei ikkje jobbar ekstra.

Rustad gir universiteta og leiinga deira 
skulda for problemet.

– Viss universiteta organiserer arbeidet sånn 
at forsking og utvikling må skje på fritida, då 
har dei eit problem, kanskje òg med arbeids-
miljølova, seier Rustad. Arbeidsmiljølova set ei 
grense på 48 timar jobbing kvar veke, ei grense 
som vert nådd av dei f leste av dei 2200 respon-
dentane i undersøkinga.

– Universiteta må svare på spørsmålet: Kor 
mange timar krevst det kvar dag for å levere for-
sking av høg kvalitet? seier Rustad.

Vil øyremerke
Prorektor ved Universitetet i Oslo, Inga Bostad, 
kan ikkje svare på kor mykje tid som krevst for å 
levere god forsking. Men ho meiner at forskings-
institusjonane må gjere det mogleg for kvinner 
ikkje berre å vere i akademia, men å trivast der 
og oppmuntrast til å bli.

– Viss ein knyter rollemodellar til forskarar 
som jobbar døgeret rundt, så vert det umogleg 
for mange kvinner, seier Bostad. Ho syner til 
at kvalitetsreforma sitt fokus på undervisning 
ikkje har gitt skikkeleg utteljing, og at dette har 
slått særs negativt ut for kvinner som har teke på 
seg meir undervisning enn menn.

– UiO si eiga undersøking om forskingstid 
gir ein det inntrykk at yngre kvinner i større 
grad enn yngre menn og etablerte kvinner 
møter utfordringar med å balansere tida til 
undervisning og forsking, seier Bostad. Ho mei-
ner Noreg bør setje av store ressursar på å øyre-
merka vitskaplege stillingar til kvinner.

Ny universitetsundersøking
Kunnskapsdepartementet varsla i forskingsmel-
dinga i vår at samanhengande tid til forsking 
er avgjerande for kvaliteten, av di fordjuping, 

Tidsbruk i akademia:

Kvalitetsreforma råkar kvinne-FoU hardast
Ein mykje høgare del kvinner enn menn har fått sterkt forverra FoU-tilhøve dei seinaste fem åra, ifølgje undersøking.

– Universiteta må svare på 
spørsmålet: Kor mange timar 

krevst det kvar dag for å levere 
forsking av høg kvalitet? seier 

Linda M. Rustad i Kif-komiteen.

– Viss ein knyter rollemodellar 
til forskarar som jobbar døgeret 
rundt, så vert det umogleg for 
mange kvinner, meiner Inga 

Bostad ved Universitetet i Oslo. 
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Tidsbrukundersøkinga

Spørjeundersøking hjå Forskerforbundet 
blant vitskapleg tilsette ved universitet og 
høgskolar i 2009. Nokre av svara:

 ▪ 57 % av kvinnene og 49 % av mennene 
meiner tida til FoU er sterkt forverra 
dei siste fem åra.

 ▪ 86 % har problem med mangel på 
samanhengande tid til FoU innanfor 
arbeidstida.

 ▪ 67 % arbeider i snitt ti timar utover 
arbeidstid kvar veke, 3 % arbeider ikkje 
ekstra.

 ▪ 75 % nyttar meir av fritida enn dei 
ønskjer til FoU.
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Forskerforum skreiv i førre nummer at vegen til 
ein forskarkarriere ved universitet eller høgskole er 
stengd for forskarar med praksis frå forvaltninga. 
Meritteringssystemet ved universitet og høgsko-
lar hindrar overgangen frå kulturminnevernet til 
undervisnings- og forskingsinstitusjonane. 

– Saka er snudd på hovudet 
Lyder Marstrander, som har vore tilsett hjå Riks-
antikvaren i 30 år, reagerer på framstillinga av 
saka i Forskerforum. 

– Slik saka er framstilt, blir problemet snudd 
på hovudet. Det høyrest ut som om det er merit-
teringspraksisen hjå Riksantikvaren og andre 
direktorat som er problemet og som hindrar 
medarbeidarane der i å søkje jobb ved universi-
tet og høgskolar. Men det er universiteta som er 
problemet, fordi dei ikkje vil anerkjenne nokon 
annan kompetanse enn den som er opparbeidd 
ved universiteta sjølve, seier Lyder Marstrander, 
som no skal gå av med pensjon. 

– Problemet er at den kompetansen forskarar 
opparbeider seg i statleg kulturforvaltning ikkje 
blir anerkjent om ein ønskjer å gå over til ein 
forskarstilling ved universitet eller høgskole. 

– Har minst like høg kompetanse
– Det paradoksale her er at om ein arkeolog i for-
skarstilling ved universitetet skal gjere ei utgra-
ving i samband med si forsking, må han eller ho 
søkje Riksantikvaren om dette. Og det er arkeolo-
gane hjå Riksantikvaren som vurderer forskings-
søknadene og avgjer om dei er realistiske. For å 
kunne vurdere dette, må vi ha minst like høg kom-
petanse som søkjaren. Men denne kompetansen 
blir altså ikkje anerkjent, seier Marstrander. 

– Men meritteringssystemet er ikkje berre eit 
norsk system, som universitet og høgskolar har 
funne på? 

– Det eg reagerer på, er at det berre er talet 
på skriftlege arbeid som gjeld, utan å vurdere 
nokon som helst annan kompetanse, uttaler han. 

– Ser oss som kontorarbeidarar 
Tillitsvald i Forskerforbundet hjå Riksantikva-
ren Ingegerd Holand er einig i at universiteta si 
vurdering av forvaltningspraksis er ein vesent-
leg del av problemet. Men ho etterlyser også ei 
klarare  erkjenning av  denne problematikken i 
forvaltningsinstitusjonane. 

– For å løyse problemet krevst det ein dialog 
mellom dei to sektorane for å finne fram til ein 
praksis som i større grad tek omsyn til høgt 

utdanna medarbeidarar og behovet for utveks-
ling av kompetanse i sektoren, meiner ho.

Lyder Marstrander meiner på si side at det er 
på tide at Forskerforbundet gjer noko med dette 
problemet. 

– Det er Forskerforbundet si oppgåve å gjere 
noko for denne gruppa, slik at det blir mogleg 
for forskarar som har jobba i forvaltninga å søkje 
stillingar i universitet og høgskole. Men det 
verkar som om Forskerforbundet ser på fagleg 
personale i statlege forvaltningsstillingar som 
ei form for kontorarbeidarar, seier Marstrander. 

– Vi tek hand om saka
Leiar i Forskerforbundet Bjarne Hodne seier at 
forbundet tek dette problemet alvorleg. 

– Tillitsvald i Forskerforbundet hjå Riksan-
tikvaren har kome med innspel til arbeidspro-
grammet om saka. Så vi tek hand om denne 
problematikken, seier Hodne. 

Han fortel at arbeidsprogrammet for perio-
den 2010-2012 kjem opp til endeleg godkjen-
ning i representantskapsmøtet 12.-13.oktober.    

– Men trur du at Forskerforbundet kan klare å 
påverke meritteringssystemet ved universitetet? 

– Vi har teke initiativ til å få dette inn i 
arbeidsprogrammet. Så vil vi sjå i løpet av denne 
treårsperioden om vi klarer å endre på systemet.

Av Johanne Landsverk

– Det er på tide at 
Forskerforbundet gjer noko med 

dette problemet, seier Lyder 
Marstrander hjå Riksantikvaren. 
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Meritteringspraksis ved universiteta: 

– Anerkjenner ikkje vår 
kompetanse
– Det er universiteta som er problemet, fordi dei ikkje anerkjenner praksis 
frå forvaltninga, uttaler tilsett hjå Riksantikvaren. 

lengd og originalitet kan bli pressa av auka uro 
og kompleksitet. Ifølgje departementet møter 
forskarrolla nye krav til internasjonalisering, 
samfunnskontakt, formidling, ekstern finansi-
ering og rapportering. Difor skal departementet 
setje i gang ei ny undersøking av tidsbruk i for-
skingssektoren, som òg vil handsame skilnaden 
mellom kjønna.

– Det er viktig at me får kartlagt ulike sider 
ved tidsbruk, og då er kjønnsperspektivet opplagt, 
seier statssekretær Åsa Elvik til Forskerforum.

Den nye undersøkinga er ei oppfølging av 
«Universitetsundersøkelsen 2000», som har 
synt det same mønsteret tre gonger før sidan 
1981: Kvinner underviser meir og forskar min-
dre enn menn.

– Me treng nye oppsamla data om korleis 
undervisninga vert fordelt mellom kvinner og 
menn, og noko om kven som sit i mellombelse 
stillingar på institusjonane. Men systema for 
rapportering legg ikkje til rette for gode data, 
fortel Linda Rustad. Ho syner til at kvinner 
oftare enn menn endar opp med bachelorstu-
diet, som krev like mykje planlegging som rett-
leiing av master- og doktorgradsstudentar, men 
mindre FoU-utbyte.

Skilnad på fag
Forskar Elisabeth Hovdhaugen ved Nifu Step 
har gjennomført ei rekkje studiar av tilhøva for 
kvinner i akademia. Ho strekar under at kvinner 
ikkje er negative til å forske – korkje i arbeidstida 
eller på fritida – men at dei vert hindra av struk-
turelle barrierar. Ein barriere er skeivfordeling 
av ressursar mellom kjønnsdelte fagområde.

– Det er vanlegare i naturvitskaplege fag enn i 
meir kvinnedominerte fag at ein får frikjøpt tid til 
FoU-verksemd eller at ein kan søkje på internasjo-
nale prosjektmidlar. Dessutan kan ein hente meir 
FoU-medverknad frå master- og doktorgradsstu-
dentar innanfor desse faga, hevdar Hovdhaugen.

Andre barrierar for kvinner finst utafor 
arbeidet.

– Forskerforbundet si undersøking spør ikkje 
etter private tilhøve utafor jobben som sett grense 
for kor lenge du kan vere på arbeid, som å hente 
i barnehagen, seier Hovdhaugen. Ho meiner at 
faglege plikter i samband med manglande støtte-
ordningar òg kan forklare kvifor kvinner røyner 
høgare press på FoU-tida si enn menn gjer.

– Det er eit generelt problem at kvinner er 
meir overbelasta med komitear og fagpanel enn 
menn, seier Hovdhaugen.

Av Andreas Høy Knudsen

Universitets-
undersøkinga
Gransking av vitskapleg personale sin 
tidsbruk på ulike oppgåver, gjennomført i 
1981, 1991 og 2000. Ny undersøking vert 
planlagt i Kunnskapsdepartementet, men 
tidspunkt er ikkje avgjort.
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Formidling ved 
museene
n 15. oktober arrangerer 
Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design konfe-
ransen «Forskning på for-
midling i kunstmuseer». I 
målgruppen er ledere og for-
midlere ved kunstmuseer, 
forskere ved museer, høgsko-
ler og universiteter og andre 
med faginteresser på områ-
det. Foruten tre innledende 
foredrag inneholder det fore-
løpige programmet over-
skriftene Basisutstillinger, 
Publikum, Kunstmuseum 
og de unge og Forskningens 
organisering. Påmelding 
skjer via museets nettsider.

Ikke råd til å søke 
om støtte
n Forskningsrådet og EU har 
avsatt henholdsvis 200 millio-
ner kroner og fem milliarder 
kroner til it-forskning. Pen-
gene kan potensielt gi norsk 
it-innovasjon et gedigent løft, 
men en søknadsrunde kos-
ter mye tid og tapt arbeidstid, 
uten at det er noen garantier 
for å lykkes, skriver Compu-
terworld. − Søknadsprosessen 
hindrer en god del aktører fra 
å være med på forskning. Når 
man er et lite selskap, makter 
man ikke å gjennomføre søk-
naden, sier Riitta Hellman i 
konsulentselskapet Karde.

Tidsregistrering
n Kunnskapsdepartementet 
ber om at det innføres tids-
registrering ved alle univer-
siteter og høgskoler innen 
utgangen av 2009. Bak-
grunnen er Riksrevisjo-
nens påpekning av brudd på 
reglene om dokumentasjon 
av arbeidstid i forbindelse 
med overtidsbetaling i UH-
sektoren. Men universitetene 
i Oslo, Trondheim, Bergen, 
Stavanger og Tromsø nekter 
å etterkomme kravet om å ha 
en løsning for tidsregistrering 
på plass innen 1. januar, skri-
ver Universitetsavisa. Univer-
sitetene har nå gått sammen 
om å nedsette et utvalg som 
skal jobbe fram en felles 
handlingsplan eller strategi 
for overtidsregistrering.

Skal sikre norsk fagspråk
n I løpet av høsten etablerer Språkrådet en terminologitjeneste som 
skal samordne utvikling og tilgjengeliggjøring av fagterminologi på 
norsk. Tjenesten er et av tiltakene som ble foreslått i stortingsmeldin-
gen «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk», som ble 
behandlet av Stortinget i vår. Målet er å forhindre at det norske språ-
ket taper domene som fagspråk, spesielt i forhold til engelsk, opply-
ser Språkrådet på sine nettsider.

Vurderer handlingsrom 
n Kunnskapsdepartementet  har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan universitete-
nes og høyskolenes selvstendighet fungerer og forvaltes. Jan I. Haaland, leder i Universitets- og høg-
skolerådet, er glad for tiltaket. – Dette arbeidet vil være viktig for å prøve å oppnå en felles oppfatning 
av ressursbehovet i sektoren. Tora Aasland sier det er et paradoks at bevilgningene har gått opp, mens 
UH-sektoren opplever at handlingsrommet er blitt mindre, sier han til Forskerforum.no. 

Marianne Harg, president i Tekna, leder gruppen. Med seg har hun adm. dir. Paul Chaffey i Abelia, 
UiB-rektor Sigmund Grønmo, adm. dir. Arvid Hallén i Norges forskningsråd, prorektor Guri Hjeltnes 
ved Handelshøgskolen BI, leder i Forskerforbundet Bjarne Hodne, rektor Inger Aksberg Johansen ved 
Høgskolen i Harstad, prorektor Berit Kjeldstad ved NTNU, UiS-rektor Aslaug Mikkelsen, leder for 
Norsk studentunion Anne Karine Nymoen, UiO-rektor Ole Petter Ottersen, forskningsleder Stig Sliper-
sæter i Nifu Step og 1. nestleder Anita Solhaug i Norsk Tjenestemannslag. Rapporten fra gruppen skal 
leveres innen 15. februar 2010.

Mer til likestilling
n Leder Gerd Bjørhovde og de 
andre medlemmene i Komité 
for integreringstiltak − kvin-
ner i forskning (Kif-komiteen) 
kan se fram til nye år med 
likestillingsarbeid i Forsk-
nings-Norge, melder kvinne-
riforskning.no. Opprinnelig 
skulle komiteen avslutte sitt 
arbeid i april neste år. Men 
etter anbefalinger fra en rekke 
institusjoner har forsknings- 
og høyere utdanningsminister 
Tora Aasland bestemt seg for å 
ha komiteen med videre. Aas-
land varsler også at det vil bli 
bevilget til sammen 10 millio-
ner kroner i støtte til universi-
tet og høgskoler som ansetter 
kvinnelige professorer og før-
steamanuenser.
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Digitalisering, 
bibliotek og museer 
n De tre stortingsmeldingene 
bibliotekmeldingen, 
digitaliseringsmeldingen 
og museumsmeldingen står 
sentralt når ABM-utvikling 
arrangerer todagers konferanse 
i Oslo 2. og 3. november. 
ABM-utvikling er statens 
senter for arkiv, bibliotek og 
museum, og ble opprettet i 
2003 i samarbeid mellom 
Kultur- og kirkedepartementet 
og Kunnskapsdepartementet. 
Påmeldingsinformasjon vil bli 
lagt ut på abm-utvikling.no.

På verdenstoppen i forskning
n Norge ligger i verdenstoppen i offentlig støtte til forskning per 
innbygger, viser tall fra EU. I tillegg ligger vi på topp i Europa 
når det gjelder forskere. I Norge er 2,5 prosent av arbeidsstokken 
forskere, mens EU-snittet ligger på litt under 1 prosent. – Disse 
tallene bekrefter den positive utviklingen, sier forsknings- og høy-
ere utdanningsminister Tora Aasland i en pressemelding. Tallene 
er publisert av Eurostat, som har en årlig statistikk for forskning 
og innovasjon i Europa. De er i hovedsak hentet fra årene 2006 og 
2007. 

Flere fusjoner på gang
n Stadig f lere utdanningsinstitusjoner vurderer utstrakt samar-
beid eller sammenslåing med andre. På nettsidene til Universitetet 
i Tromsø opplyses det at universitetet og Høgskolen i Harstad kan 
være fusjonert innen to år. Samtidig varsler de tre høgskolene i Bus-
kerud, Vestfold og Østfold at de skal se på mulighetene som ligger 
i ulike typer institusjonelt samarbeid. Fra før av inngår de tre i den 
såkalte Oslofjordalliansen sammen med Universitetet for miljø- og 
biovitenskap. 

Mer forskning i 
valgkampen
n Ifølge tall fra medieana-
lysebyrået Retriever snak-
ket de politiske partiene mer 
om forskning og innovasjon i 
årets valgkamp sammenlignet 
med valget i 2005. − Vi har 
hatt en bevisst satsning på å 
få forskning og høyere utdan-
ning inn i valgkampen, sier 
Bjarne Hodne, leder i Forsker-
forbundet til Forskerforum.
no. Administrerende direktør 
i Forskningsrådet, Arvid Hal-
lén, sier i en pressemelding 
at Forsknings-Norge har blitt 
f linkere til å formidle betyd-
ningen forskningen har for 
velferd, verdiskaping og glo-
bale utfordringer.

Gjennomgår midlertidige tilsettinger
n Forskerforum har i vår og høst fulgt saken til en lektor ved Høg-
skolen i Nesna (HiNe) som mente hun hadde krav på fast stilling. 
Med advokat fra Forskerforbundet gikk hun til sak mot staten, og 
vant. Ledelsen ved HiNe har valgt å ikke anke saken, men høgsko-
lens direktør Sven Erik Forfang sier til Forskerforum.no at de nå vil 
gå igjennom alle midlertidige tilsettinger for å avklare om midlerti-
digheten er reell: − Vi akter ikke å havne i samme situasjon igjen.

I tiden framover vil Forskerforbundet ha et spesielt fokus på pro-
blemet med midlertidige stillinger blant forbundets medlemmer.
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FORSKING I SKOLEN

Professor Ragnvald Kalleberg rettleier elevar som 
skal i gang med eit nytt forskingsprosjekt. 
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– Ein typisk forskar. Han mangla berre den kvite frakken, seier elevane. 
Professor Kalleberg er på besøk, og skal inspirere elevane til å forske. Det 

står om Holbergprisen i skolen.     

Tekst: Johanne Landsverk Foto: Erik Norrud

Vil fange elevar 
til forsking
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FORSKING I SKOLEN

– Det viktigaste med prosjektet er at elevane 
skal bli interesserte i forsking, seier Lars Elnan. 
Han sit på lærarrommet på Rosenvilde vidare-
gåande skole og ventar på at universitetsprofes-
soren skal dukke opp. Elevane hans skal delta i 
Holbergprisen i skolen, og professor Ragnvald 
Kalleberg frå Universitetet i Oslo (UiO) er for-
skarkontakt.  

– Målet med å ha ein forskar på besøk er å 
få opp gløden for forsking blant elevane, forkla-
rer Elnan. Men kan verkeleg ei enkel forelesing 
hjelpe? Kan ein universitetsprofessor klare å 
fange elevane til forsking? 

I auditoriet strøymer nærare 60 elevar frå 
ulike studieretningar inn i salen, og dei har alle 
vald å fordjupe seg i faget sosiologi og sosialantro-
pologi. Dette er deira første møte med faget, og 
også det første møtet med ein forskar. Så det er 
kanskje ein laboratorietype i frakk dei ventar på?

Kalleberg, professor ved Institutt for sosio-
logi og samfunnsgeografi ved UiO, tek plass bak 
talarstolen, og han har ingen reagensrøyr med. 
Berre eit par ark med ein oppteikna figur.   

– Vi skal snakke om denne enkle modellen, 

seier Kalleberg, og presenterer  forskingsoppleg-
get som elevane har fått utdelt. Det er ein figur 
som viser dei fire hovudelementa i eit forskings-
prosjekt: spørsmål, datamateriale, analyse og 
svar.

– Men først vil eg fortelje litt om Holbergpri-
sen. Fram til no har seks personar fått hovud-
prisen, som er ein internasjonal forskingspris 
innanfor kultur- og samfunnsfag, seier Kalle-
berg.

Holbergs internasjonale minnepris delast 
kvart år ut til ein framståande forskar innanfor 
humaniora, samfunnsvitskap, juss eller teo-
logi. Nils Klim-prisen tildelast yngre nordiske 
forskarar innanfor same fagfeltet, medan Hol-
bergprisen i skolen er ein forskingskonkurranse 
mellom elevar i vidaregåande skole.

Kalleberg kan fortelje at forskingsprosjekta 
som elevane presenterer, ofte gjer stort inntrykk 
på dei internasjonale prisvinnarane.

– Då sosiologen Jürgen Habermas var i Ber-
gen for å ta imot hovudprisen i 2005, bad han 
om å få høyre elevane leggje fram sine for-
skingsprosjekt.

Då vart han så begeistra at han bad om å få 
vere med på å dele ut skoleprisen. Og i dag er 
det blitt ein fast tradisjon at hovudprisvinnaren 
deltek i prisutdelinga til elevane, fortel han.

–  Noregs første feminist
Men kva forbind elevane med Ludvig Holberg? 

– Rett opp ei hand, seier Kalleberg og ser 
utover forsamlinga. Ingen av elevane reagerer.

– Dessverre er ikkje Holberg like kjend len-
ger. Men han var ein fabelaktig komediefor-
fattar, og han var i tillegg den leiande kultur- og 
samfunnsvitaren i si tid. Holberg var både stats-
vitar, sosiolog og historikar. Han var utdanna 
teolog, og han skreiv den viktigaste læreboka i 
juss i si samtid. Holberg publiserte 20 000 sider, 
og jobba heile tida. Han var arbeidsnarkoman.

– Eg har aldri tenkt på Holberg som forskar, 
seier ein av elevane i salen.

– Nei, men eg har gått gjennom arbeida 
hans, og eg meiner Holberg var Danmark-
Noregs første sosiolog og statsvitar. Han var 
også Danmark-Noregs første feminist. Han 
meinte at kvinner kunne vere like dyktige som 

– Det handlar om at elevane skal bli nysgjerrige på forsking, seier lærar Lars Elnan, som her er i gang med å hjelpe elevane i forskingsprosessen. 
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Forskingsmetode er vel og bra, men det kan bli tungt å følgje med etter kvart. Professor Kalleberg i bakgrunnen.

menn, og stilte spørsmål ved om det var man-
nen som skulle styre familien. På 1700-talet var 
det heilt opplagt at familien skulle styrast av 
menn, seier Kalleberg, som også viser seg å vere 
Holberg-ekspert.

Det er heilt stille i auditoriet, men likevel 
skjer det noko. Akkurat i denne augneblinken 
klarer professoren det: Elevane er med.

– 15 000 er ein del pengar!
Kalleberg har snakka i ein time om Holberg 
og om korleis elevane skal gjennomføre eit for-
skingsprosjekt. No er det tid for pause.

– Eg synes det er motiverande å få vere med 
i konkurransen. Og det er greitt å ha denne 
bakgrunnen om vi seinare skal på universite-
tet, seier eleven Ida Skarphagen i pausen. Også 
f leire av klassekameratane synest det er fint å 
få vere med. Førstepremien er på 15 000 kroner.

– Eg veit ikkje om eg kan klare å bli sosio-
log. Men 15 000 kroner er ein del pengar! Det 
hjelper godt på om ein skal kjøpe bil, seier Mar-
tin Kavli Lysgaard og ler. Han fortel at farfaren 
hans var sosiolog, og det viser seg at farfaren var 
ingen ringare enn sosiologen Sverre Lysgaard, 
som har vore kollega med Kalleberg.

– Boka til Lysgaard, Arbeiderkollektivet, er ei 

av dei beste bøkene som er skrivne av ein nor-
disk sosiolog etter andre verdskrigen. Studien 
hans av ein industribedrift i Moss er basert på 
samtalar. Han bruker altså kvalitative samtale-
data, seier Kalleberg, som etter pausen har gått 
djupare inn i forskingsmetoden. Han snakkar 
om ulike måtar å samle inn data på, som inter-
vju, observasjon og bruk av føreliggande doku-
ment. Det handlar om gode og dårlege data. Og 
om kvantitative og kvalitative data. Om analyse. 
Og fagfellekontroll. 

Ein del av elevane heng framleis med, men 
f leire og f leire hovud sig lenger og lenger ned 
mot bordplatene. Og på dei berbare skjermane 
dukkar det opp saker og ting som har lite med 
forskingsmetode å gjere.  

– Mange vanskelege uttrykk
Etter to timar med forelesing f lyttar elevane til 
klasseromma. Dei skal jobbe med prosjektet 
i grupper. Og det er deira jobb å finne fram til 
ei problemstilling. Men kva tenkjer elevane på 
når dei høyrer ordet forsking? Det vrimlar av 
forslag: Forsking blir utført av menn i kvite frak-
kar. Forsking er å teste ut noko vi ikkje visste frå 
før. Forsking føregår i laboratorium. Forsking er 
vindmøller. Forsking er Teknisk Museum.

Eg veit ikkje om eg kan klare å bli 
sosiolog. Men 15 000 kroner er ein del 
pengar! 
Elev ved Rosenvilde vidaregåande skole
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FORSKING I SKOLEN

– Vi har tenkt å lage ei spørjeundersøking om seksuell trakassering i ungdomsskolen, seier Elisabeth Sandbakken (nr. to frå høgre). Ho brenn for ideen 
sin, og vil forske saman med f.v. Marie Hasselberg, Elizabeth Gallon og Inger Marie Weedon. 

– Eg har aldri tenkt på forsking på denne 
måten før, at det handlar om sosiologi og sånn, 
seier ein av elevane. 

– Men kva fekk de eigentleg ut av forelesinga 
til Kalleberg?

– Han var ein stereotyp på ein forskar, med 
grått hår og monoton stemme. Han mangla 
berre den kvite frakken, meiner ei av gruppene.  

– Det var vanskeleg å forstå kva han prata 
om. Det var mange vanskelege uttrykk, og han 
snakka som om vi gjekk på universitetet, seier 

f leire av jentene.   
Lærar Lars Elnan meiner likevel professoren 

klarte seg bra. 
 – Han var leigd inn som inspirator, men han 

heldt også ei metodeforelesing, og det synes eg 
han fikk til utan å bli for teknisk. Men det er jo 
eit språk som ikkje elevane er kjende med, seier 
han. 

– Merkar at motivasjonen aukar
Dette er andre året Rosenvilde deltek i Hol-

bergprisen i skolen. To lærarar har ansvaret for 
prosjektet i kvar sin klasse. Dei er begge univer-
sitetsutdanna. Elnan har hovudfag i sosiologi, 
og kollegaen hans, Eva Kosberg, har masterut-
danning i statsvitskap. 

– Dette forskingsprosjektet glir rett inn i 
læreplanen for sosiologi og sosialantropologi. I 
læreplanen står det at elevane skal gjennomføre 
ei samfunnsvitskapleg undersøking. Elevane 
skal også kunne gjere greie for korleis sosiologar 
og sosialantropologar går fram for å innhente 
kunnskap om samfunnet. Slik sett er forskings-
konkurransen perfekt for oss å delta i, meiner 
Elnan, som har delteke på to lærarseminar i regi 
av Holbergprisen i skolen.

Det var også han som tok initiativet til at 
skolen vart med i konkurransen for først gong 
i 2008.

– Vi kom ikkje til finalen, men alle prosjekt 
som vart sende inn fekk tilbakemelding og 
diplom, og det var svært motiverande.   

– Kvifor har skolen meldt seg på ein gong til?  
– Fordi vi merkar i praksis at motivasjonen 

Det var mange vanskelege uttrykk, og 
han snakka som om vi gjekk på 
universitetet.   
Elevar ved Rosenvilde vidaregåande skole
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aukar. Både motivasjon og forskarlyst blir større 
hos elevar som deltek i konkurransen, seier 
Elnan, som fortel at skolen også får besøk av fol-
kloristen Dagny Stuedahl. 

– Ho sit i sekretariatet for Kulturminneåret, 
og er hyra inn som inspirator. Vi har tenkt at 
temaet for forskingsprosjektet skal vere kultur 
– i svært vid forstand. 

Vil rekruttere unge til universitetet   
Holbergprisen i skolen er ein nasjonal for-
skingspris som er lokalisert til Universitetet i 
Bergen. Prisen vart delt ut første gong i 2004. 

– Målet med prisen er å skape interesse for 
humanistiske fag, og at elevane i vidaregåande 
skole skal bli nysgjerrige på forsking. Dessutan 
er det viktig å styrke banda mellom universitet 
og vidaregåande skole. Dette er ein fin måte å 
rekruttere ungdom til universitet og høgskolar 
på, seier Barbara Wendelbo, som er ansvarleg 
for Holbergprisen i skolen på nasjonalt plan.  

– Veit ein om prosjektet verkeleg har ført til 
auka rekruttering? 

– Holbergprisen i skolen er ganske ny, og vi 
har ingen tal som kan stadfeste dette. Men vi ser 
at elevane som deltek viser stor interesse etter 
at dei er ferdige med prosjekta sine, svarar ho. 

Det finst i dag mange ulike rekrutteringspro-
sjekt i vidaregåande skole, ikkje minst innanfor 
realfag. Sintef har evaluert prosjektet Tenk, der 
realfagsstudentar gjev elevar i ungdomsskolen 
og vidaregåande skole trening i matematikk. 73 
prosent av dei som har delteke, svarte at dei kan 
tenke seg å studere realfag, men det er vanskeleg 
å seie om prosjektet verkeleg rekrutterer f leire 
studentar. Det ein veit, er at deltakarane i Tenk 
har fått ei anna haldning til realfaget, opplyser 
Trond Buland, prosjektleiar for evalueringa.  

– For dårleg kontakt med universiteta
Men Kalleberg har tru på at eit prosjekt som 
Holbergprisen i skolen kan verke inn på rekrut-
teringa til universitet og høgskolar på sikt. 

– Det er viktig å stimulere unge til å bli inter-
esserte i akademisk forsking. Så dette er ein 
plante som må dyrkast. Men det slår meg at ein 
kanskje kan få opplegget endå betre integrert i 
undervisninga enn i dag. Kanskje bør opplegget 
byggast ut og få ei meir fast form. Eg trur det 
har vore for dårleg kontakt mellom universitet 
og vidaregåande skole. Og vi som jobbar ved 
universiteta har gjort for lite for å halde kontakt 
med dei universitetsutdanna som jobbar som 
lektorar i vidaregåande, meiner han.

Kalleberg vonar også at prosjektet kan gje 
elevane eit konkret innblikk i forsking ved uni-

versitet og høgskolar.
– Ikkje minst er det viktig for dei å møte ein 

forskar. Den erfaringa eg gjorde i dag, var at det 
kanskje er lettare å oppnå kontakt med elevane 
i små grupper. Eg trur det er nyttig for oss som 
kjem for å forelese at vi deltek i gruppene der dei 
diskuterer prosjektoppgåvene.

– Korleis bør ein formidle forskingsmetode 
for denne aldersgruppa?

– I dag brukte eg same hovudmodell som 
brukast ved universitetet, både på bachelor-, 
master- og doktornivå. Så difor var eg litt spent.

– Korleis synes du det gjekk?
– Eg hadde absolutt kjensla av at noko av det 

kom gjennom. Læraren deira var i alle fall slått 
av at det var så stille i rommet, seier han.

Økonomiske problem?  
Barbara Wendelbo fortel om aukande interesse 
for konkurransen. Første året deltok seks skolar, 
og i år er det tolv skolar med.

– Mange norsk- og samfunnfaglærarar har 
etterlyst meir fokus på forsking innanfor huma-
nistiske fag, og vi merkar at interessa aukar.   

– Kven kan delta? 
– Alle dei vidaregåande skolane får invita-

sjon. Skolane kan sende inn tre prosjekt kvar, 
og dei tre beste prosjekta får premie. Det er sko-
lane som vel temaet for forskingsprosjekta, men 
vi hjelper dei med å finne forskarkontaktar frå 
universitet eller høgskole. Dei forskarane vi har 
brukt, er svært f linke formidlarar, men det kan 
vere ei utfordring å snakke om forskingsmetode 
for denne aldersgruppa. Målet er at forelesingar 
om forskingsmetode skal kome inn så tidleg 
som mogleg i prosessen, seier ho.

– Nyleg vart det kjend at Holbergprisen har 
økonomiske problem og styrer mot underskott. 
Er det fare for at Holbergprisen i skolen kan bli 
lagt ned?

– Nei, eg kan ikkje tru det, men Holbergpri-
sen i skolen har blitt mykje større, og det fører til 
større utgifter. Dessutan er det større utgifter i 
samband med hovudprisen, fordi fagkomiteane 
er utvida med større internasjonal kompetanse. 
Dette har ført til store reisekostnader, fortel 
Wendelbo. 

Lærar Lars Elnan, som er ein glødane tilhen-
gar av Holbergprisen i skolen, meiner det ville 
vere ille å kutte ut konkurransen. 

– Vi som jobbar med dette, brenn for at elevane 
skal bli interesserte i forsking! Så då får dei heller 
kutte ut noko anna, seier læraren bestemt. n

Vi merkar i praksis at motivasjon og 
forskarlyst aukar hos elevar som deltek.
Lars Elnan, lærar ved Rosenvilde vidaregåande skole

Holbergprisen i skolen

 ▪ Nasjonal forskingskonkurranse  
mellom vidaregåande skolar.

 ▪ Delt ut først gongen i 2004.
 ▪ Skal stimulere til interesse for sam-
funnsvitskapane, humaniora, juss og 
teologi.

 ▪ Skal styrke forskingskompetansen hjå 
elevar og lærarar.

 ▪ Skal auke kontakten mellom vidaregå-
ande skole og universitet/høgskolar.

 ▪ Tre forskingsprosjekt får premie:
Førstepremien er på 15 000 kroner, 
andrepremie 10 000 kroner og tredje-
premie er 5000 kroner. 

Korleis inspirere ungdom 
til å satse på forsking?

KJERSTI ENGAN
Professor, Institutt for 
data- og elektroteknikk, 
Universitetet i Stavanger
– Inspirerande eksempel 
på nyttige forskingsresul-
tat bør formidlast i skolen. 
For å ufarleggjere omgre-
pet «forsking» må elevane 

i tillegg få moglegheit til å gjennomføre 
eigne forskingsprosjekt. 

GEIR KARLSEN
Professor, Program for 
lærarutdanning, NTNU
– Det er viktig å formidle 
til dei unge at kunnskap 
er noko som heile tida 
vert skapt, ikkje noko som 
er gjeve ein gong for alle. 

Forsking gjev rom for undring og spørjelyst.

JILL-BETH OTTERLEI
Førsteamanuensis, 
Fakultet for samfunnsvit-
skap, Høgskolen i Bodø
– Vi må vise ungdomen 
at forsking kan være gøy. 
På same vis som i tv-pro-
grammet «Mythbusters» 
kan vi vise at etablerte 

oppfatningar og «fakta» kan, og bør, etter-
prøvast og kanskje viser seg å vere feil.

Tekst: Helene Lindqvist
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UTLAND

EGyPT

Strid rundt 
utenlandske 
universiteter
n I forbindelse med lanseringen 
av et japansk universitet, og med 
et kinesisk universitet på vei, 
har debatten blusset opp i Egypt 
om hvorvidt landet egentlig 
har behov for flere utenlandske 
utdanningsinstitusjoner. 40 pro-
sent av Egypts befolkning på 80 
millioner mennesker lever i dag 
under fattigdomsgrensen, skri-
ver universityworldnews.com. 
Mahmoud al-Naqa, professor ved 
Ain Shams University, Egypts 
nest største offentlige universi-
tet, advarer mot en ny generasjon 
universitetsutdannede uten inter-
esse for sitt eget land og egen 
sosiokulturelle kontekst.

EUROPA

Ikke behov for nyutdannede
n Ján Figel, EUs kommissær for utdanning, kultur og ungdom, 
uttrykker bekymring over at mange studieprogram ved europeiske 
universiteter i altfor liten grad er tilpasset arbeidsmarkedet. Samtidig 
som deler av markedet skriker etter spesialister, er en høy andel ferdig-
utdannede fra ymse studieprogram fremdeles ikke i arbeid seks måne-
der etter endt utdanning, skriver universityworldnews.com.

VERDEN

Økning i utenlandske filialer
n Antallet utdanningsinstitusjoner som oppretter filialer i andre land har økt med 42 prosent på bare tre år, 
viser en rapport fra the Observatory on Borderless Higher Education i Storbritannia. Antallet utenlandske 
filialer er nå oppe i 162, skriver insidehighered.com. En filial defineres som en campus som både låner navn 
og drives av en utenlandsk utdanningsinstitusjon, og som utsteder fullstendige vitnemål fra moderinstitusjo-
nen. Fenomenet er relativt nytt, og kun 35 av dagens filialer eksisterte før 1999.

AFRIKA 

Satser på unge 
talenter
n Om to år får the African 
Institute for Mathematical 
Sciences i Sør-Afrika (etablert 
i 2003) selskap av et søster-
institutt i Senegal. Etter hvert 
kommer også tilsvarende insti-
tutter i Etiopia og Ghana, skri-
ver universityworldnews.com. 
Initiativtaker er organisasjonen 
NextEinstein, som har som for-
mål å støtte særskilt begavede 
afrikanske studenter. Finansi-
eringen kommer delvis fra the 
Association for the Scientific 
Promotion of Africa, en foren-
ing grunnlagt av den franske 
fysikeren Vincent Rivasseau.

SVERIGE 

Stoler ikke på forskere
n Knapt seks av ti svensker har tillit til forskere, og andelen har gått ned fire prosentpoeng det siste året, viser 
en undersøkelse utført ved Göteborgs universitet og Vetenskap & Allmänhet. Professor Sören Holmberg og 
Lennart Weibull ved instituttet Samhälle, Opinion och Massmedia ved Göteborgs universitet tror at finanskri-
sen kan ha bidratt til nedgangen i tillit. − Det har vært mye oppmerksomhet rundt eksperters og forskeres 
manglende evne til å forutse hva som skjer, sier de to til Vetenskap & Allmänhet.

USA/DANMARK

Ny avtale sikrer 
bedre samarbeid
n Danmark og USA har under-
tegnet en avtale som skal gi for-
skere fra de to landene bedre 
muligheter til å jobbe sammen. 
De to landene samarbeider alle-
rede tett innenfor f lere fors-
kningsområder, og den nye 
avtalen vil føre til økt aktivitet 
og mer omfattende prosjekter. 
– Avtalen åpner blant annet for 
at forskere og forskningsgrup-
per kan søke om støtte til inn-
ledende samarbeidsaktiviteter 
gjennom Videnskabsministeri-
ets nye internasjonale nettverk-
sprogram, uttaler Danmarks 
vitenskapsminister Helge San-
der i en pressemelding.
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SØR-KOREA

Vil slå sammen universiteter
n Regjeringen i Sør-Korea foreslår å slå sammen f lere av landets 
statlige universiteter. Ifølge The Korea Herald er hensikten å styrke 
utdanningsinstitusjoner som i dag sliter i konkurransen om studen-
ter og finansiering. I første omgang innebærer forslaget at tre eller 
f lere universiteter i samme region skal inngå en allianse med felles 
styre, men med separate campuser. Innen tre år skal universitetene 
så gjennomføre en fullstendig sammenslåing. 

TySKLAND

Mistet 
utvekslingsavtale
n Universitetet i Marburgs 
utnevnelse av Dalai Lama (bil-
det) til æresdoktor tidligere 
denne høsten har ikke gått 
upåaktet hen. Både tyske og 
kinesiske studenter rammes 
nå av at universitetets kine-
siske partnere i Wuhan og 
Shanghai har kansellert stu-
dentutvekslingsavtalen med 
det tyske universitetet. Enkelte 
studenter fikk først beskjed 
om avgjørelsen på f lyplas-
sen, melder svenske Högsko-
leverket.

SLOVAKIA

Fratas 
universitetsstatus
n Nærmere 20 utdannings-
institusjoner i Slovakia ble 
nylig fratatt sin universitets-
status, melder svenske Hög-
skoleverket. For fire av dem er 
det snakk om brudd på ett av 
seks nødvendige kriterier, og 
disse kan få tilbake sin status 
allerede i høst. For ytterlige 15 
institusjoner, som hadde f lere 
enn ett brudd, er framtiden 
mer uviss. 

AUSTRALIA

Sliter med ryktet
n Australia er i ferd med å 
miste sitt gode rykte som stu-
diested for internasjonale 
studenter. Forklaringene på 
hvorfor dette skjer, varierer 
imidlertid, skriver theaust-
raliannews.com. Ifølge en 
rapport fra den uavhengige 
tankesmien Lowy Institute er 
problemet delvis den stadig 
økende markedstilpasningen, 
og delvis underfinansieringen 
fra statens side, som har gjort 
institusjonene svært avhen-
gige av studieavgifter. Rektor 
ved RMIT University, Marga-
ret Gardner, skylder derimot 
på private yrkeshøgskoler og 
uheldige migrasjonsregler.

IRLAND

Slutt på gratis utdanning
n Enden er trolig nær for gratis høyere utdanning i Irland. Om ikke et 
politisk mirakel snart inntreffer, vil studieavgifter innføres i september 
2010, skriver universityworldnews.com. For bare få år siden var økono-
mien i full blomst, og innføring av studieavgifter ville vært helt utenke-
lig. Men nå har de gode tidene snudd, og landets minister for forskning 
og utdanning, Batt O´Keeffe, uttaler at skattebetalerne ikke lenger har 
råd til å finansiere studenter på høgere utdanning. 

STORBRITANNIA

Podcastforelesnin-
ger allerede 
umoderne
n Forelesninger på podcast er 
allerede i ferd med å bli umo-
derne, skriver timeshigheredu-
cation.co.uk.  I en ny rapport fra 
it-rådgivningsfirmaet Gartner 
hevdes det at podcast-teknologien 
nå må vike plass for en annen 
teknikk, kalt «lecture capture and 
retrieval». Her registeres alt, såvel 
forelesningene som notatene på 
tavlen, for så å gjøres lett tilgjen-
gelig for studentene via nettet. 

IRAN

Utvikler 
kunnskapsbasert 
økonomi
n Iran har utviklet en 20-årig 
plan for å skape en mer kunn-
skapsbasert økonomi, mel-
der universityworldnews.
com. Planen fokuserer blant 
annet på økt forskningssamar-
beid mellom universiteter og 
næringsliv. Blant målene er å 
øke antallet forskere til 3000 
per én million innbyggere, og å 
øke investeringene i forskning 
til fire prosent av BNP. En bri-
tisk rapport fra 2008 viser for 
øvrig at Iran de siste årene har 
hatt en formidabel økning i 
antallet vitenskapelige artikler.
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KOLUMNETITTELSAMTALEN
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Frode Saugestad1 ser ut til å vere i si eiga verd. Han kjem luntande mot UB 
på Blindern med store øyretelefonar på hovudet. Men da han studerte her, 
hadde han det veldig travelt. Cand.mag.-graden tok han på eitt år.

− Når eg ser på cv-en din, lurer eg på om du har eit slags syndrom. Er du 
frisk?

− I alle fall meiner legane at eg er det. Eg har ikkje vore borte frå jobb 
på grunn av sjukdom dei siste 20 åra. Men etter ein periode da eg lenge 
hadde jobba 400 timar i månaden, fekk eg beskjed om å ta det med ro. 

Han har ein brokute bakgrunn. Som 20-åring vart guten frå Overhalla 
marknadssjef for Diesel i Noreg. Etter få år forlet han buksene og vart ein 
hipp kunstnar og kurator, like brått forlet han kunsten og kasta seg inn i 
akademia som 27-åring. Saugestad tok ein doktorgrad i litteratur ved Uni-
versity of London i ekspressfart, før han vart postdoktor ved programmet 
for marokkanske studiar på Harvard. Til 
våren skal han halde ei forelesingsrekkje 
om Knut Hamsun ved det mange meiner 
er verdas beste universitet. Han er innom 
Oslo som snarast på grunn av ein Ham-
sun-konferanse.

− Å gå inn i så ulike ting med slik energi 
som du har gjort, er noko uvanleg.

− Eg har ei genuin interesse for å til-
eigne meg kunnskap. Kunnskap er så lett å ta med seg, og ingen kan ta 
han frå meg. Eg var ikkje noko skulelys da eg var yngre. Men eg kjenner at 
dei ulike tinga eg har gjort, berre utfyller kvarandre. 

Akademisk arbeid framstår gjerne som seigt og langsiktig, folk byg-
gjer stein på stein. Men om vi held oss i Hamsun-terminologi, liknar livs-
løpet til Saugestad lite på den trufaste slitaren Isak Sellanrå. Han minner 
meir om eventyraren August. 

− Livshistoria di har gått i rykk og napp. Brått hoppa du inn i akademia, 
og rasa gjennom gradane.

− Tja. Eg har vore i akademia i åtte år no, så det byrjar da å bli eit fun-
dament for meg òg. Doktoravhandlinga var ein opptaksprøve og eit sven-
nebrev. Så kan eg bruke kunnskapane mine til å gjere ting eg synest er 
interessante, og andre kan sjekke om det held mål. Somme seier kanskje: 
«Han gjer så mykje på kort tid, det er sikkert gjort med harelabb.» Men eg 
vil ikkje bruke eit heilt liv på å studere eitt tema. Om eg kjem med bidrag 
som kan inspirere andre til nytenking, er det kanskje nok. Eg har ikkje 

nokon visjon om at eg skal byggje eit stort hus, heller leggje grunnlag for 
ein landsby der andre kan bidra.

− Det sakte arbeidet kan vel òg g je fordelar. Risikerer du å gå glipp av noko 
på grunn av tempoet du har halde? 

− Jauda, masse. Den måten eg har gjort det på, er langt frå ideell. Men 
for å få gjere noko verkeleg interessant, måtte eg stå på for å kome over dei 
første hindera. No brukar eg masse tid, og eg er ganske grundig når eg 
jobbar. Og om eg jobbar hundre timar i veka, får eg gjort mykje meir enn 
ein som jobbar 40 timar i veka. Eg trur at i forhold til dei f leste som har 
kome like langt, har eg ein meir fargerik palett og f leire innfallsvinklar. 

− Boka bygd på avhandlinga di heiter Individuation and the Shaping of 
Personal Identity.2 Du verkar som ein sjølvskapt mann?

− Eg vart ikkje fødd med sølvskei i munnen. Mor mi var aleineforsørgar 
og student da eg vaks opp. Ville 
eg ha litt luksus i kvardagen, 
måtte eg gå til naboen og tilby 
han ein plenklipp i byte mot eit 
glas saft eller O’Boy. Men kan-
skje har det vore til min fordel at 
ting ikkje kom av seg sjølv. Om 
alt var plankekøyring, vart det 
ikkje så spennande. 

Saugestad trur han ville tenkt annleis om han hadde tilbragt dei siste 
15 åra på Blindern. 

− For all del: Eg har lese veldig mykje fransk litteraturteori. Men kan-
skje er det andre ting eg brukar når eg forstår Hamsun enn mange andre, 
og kanskje finn eg noko anna enn det dei finn på Nordisk institutt.

Saugestad meiner Hamsun først blir interessant når ein les han opp 
mot japansk, afrikansk eller søramerikansk litteratur. 

− Det gjev nye dimensjonar ved Hamsun. Da kan du oppdage at Nagels 
tvillingbror lever i Sudan! 

Saugestad blir ivrig, og legg ut om Mustafa Said, hovudpersonen i Trek-
ket mot nord av Tayeb Salih. 

− Det er ei fantastisk bok. Mustafa Said kjem som ein framand til ein 
landsby i Sudan, og som Nagel i Mysterier set han folk opp mot kvarandre, 
han lyg, skjuler seg bak masker og spelar spel. Said hoppar i Nilen til 
slutt, slik Nagel hoppar i havet. 

Det er ikkje interessant å lese Hamsun igjen og igjen for å studere 
kvinnesynet hans eller finne spor av nazisme, meiner Saugestad. 

LANDSTRyKAREN
FRODE SAUGESTAD I SAMTALE MED PER ANDERS TODAL. 

FOTO: ERIK NORRUD

VERDA ER UNDERLEG. NåR EIN NORSK FORSKAR FOR EIN GONGS SKULD SLAPP GJENNOM NåLAUGET TIL HARVARD, 
KORLEIS KUNNE DET BLI DENNE LEIKNE LEVEMANNEN?

1 Frode Saugestad er 35 år gammal, og inne i det tredje året sitt som post-
doktor ved Harvard. I den grad han er kjend i Noreg, er det for ei lang, 
intens kjærleikserklæring til trønderrocken i tv-programmet Trygdekontoret.

2 Undertittelen er A Comparative Study of the Modern Novel, og boka er ei 
krysslesing av Hamsun, James Joyce, Naguib Mahfouz og Tayeb Salih.

Om eg jobbar hundre timar i veka, får eg 
gjort mykje meir enn ein som jobbar 40 

timar i veka. 
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− Eg skjøner ikkje kven som vil lese 
eller skrive desse greiene ein gong til. 
Når eg skal forelese om Hamsun på 
Harvard til våren, les eg han opp mot 
elleve andre forfattarar frå heile verda 
og trekkjer parallellar mellom dei.

− Ender du ikke da berre opp med eit 
minste felles multiplum om modernise-
ring i ulike samfunn?

− Eg starta med å studere Hamsun fordi han er den moderne romanens 
far. Men eg er ikkje interessert i å lese han isolert. Når ein les tekstar i 
ulike stilartar frå ulike kontinent opp mot kvarandre, kan ein finne nokre 
nye trådar. 

Trass i levemannstendensane hans er det strenge, strukturerte kvardagar 
for Saugestad på Harvard. Opp klokka seks, kanskje ein løpetur, innsjekk 
på biblioteket sju-halv åtte. Ein espresso 12.00, lunsj 14.00, ein espresso 
18.00, ei donut 20.00, middag 22.00. 

− Om eg er lei da, går eg heim, elles jobbar eg til tolv eller eitt. 
− Ein streng guide for den som vil fram i verda, dette.
− Eg har ikkje hatt nokon masterplan. Men uansett kva ein vil oppnå, 

er det berre hardt arbeid som fører fram. Ein kan vere gåverik, men hardt 
arbeid dannar grunnlaget.

Og arbeidet har altså ført Sau-
gestad til USAs eldste universitet, 
eit av dei mest eksklusive og num-
mer ein på dei f leste rankinglister i 
verda. 

− Harvard har uavgrensa ressur-
sar, du får alt du bed om og alt du 
kan ønskje deg. Universitetet har 

verdas fjerde største bibliotek.3 Om du spør etter ei bok dei ikkje har, blir 
dei f laue. Neste veke har dei kjøpt boka. Det er ekspertar tilgjengelege på 
biblioteket heile tida, og det er mengder av utruleg f linke fagfolk. Eg har 
den privilegerte posisjonen at eg kan ta kurs ved alle dei ulike skulane på 
Harvard. Det er eit akademisk draumetilvære. Du kan gå på forelesingar 
med nobelprisvinnarar kvar veke, om du vil.

Å kome frå Overhalla gjer ikkje Saugestad til nokon eksotisk figur på 
Harvard.

− Det er ingen skilnad på Jørgen Hattemakar eller kong Salomo slik 
sett. Om du er akademisk tilsett, spelar det inga rolle om du er frå ei lita 

Eg trur ikkje eg er noko geni, men eg har 
kanskje idear som andre blir inspirerte av. 

SAMTALEN

3 Visstnok er Kongressbiblioteket i USA, British Library og det franske 
nasjonalbiblioteket større. Saugestad er godt nøgd med at Harvard har 
alt av yndlingsforfattaren hans, Olav Duun.
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bygd utanfor Namsos eller frå den angelsaksiske overklassen i USA. Her 
er det akademisk kvalitet som tel. 

Konkurranse og spisse olbogar er likevel ikkje mangelvare.
− Dei eldre kollegaene, dei som har minst å bevise, er veldig hjelpsame. 

Men det er annleis med dei yngre. I byrjinga var mange mistenksame 
fordi eg ikkje hadde gått gjennom det amerikanske utdanningssystemet, 
i tillegg hadde eg gjort unna cand.mag., mastergrad og doktorgrad på kor-
tare tid enn dei brukte på doktorgraden sin. Det er ei form for sjølvsikker 
arroganse som rår, og det er ein forfriskande kontrast til det norske utdan-
ningssystemet.

Ved Harvard er alt lagt til rette for læring, meiner Saugestad. Og 
dosane er langt tyngre enn ved norske universitet.

− Studentane mine skal lese like mykje på ein månad som det studen-
tar i Noreg les på eit år. Ein bachelorstudent ved Harvard les kanskje 800 
til 1000 sider i veka, medan pensum på eit grunnfag kunne vere 3500 
sider da eg var på Blindern. Folk arbeider veldig hardt, biblioteka er stapp-
fulle lenge etter midnatt. Studentane er svært høgt motiverte, dei veit at 
det er som ein lottogevinst å kome inn ved Harvard. Det blir stilt høge 
krav til dei, men dei kan òg krevje mykje. 

Kvalitet er mellom anna eit spørsmål om økonomiske ressursar. Det 
har Harvard nok av.

− Dei har så utruleg med pengar! Harvard har 36 milliardar dollar i 
fonda sine. Dei tapte rett nok 11 milliardar dollar på grunn av finanskrisa, 

men har til salt i grauten enno. Pengane gjer at dei kan hente dei beste 
folka i verda. 

− Kva var det Harvard likte med arbeidet ditt?
− Eg veit ikkje, men eg trur dei tykte tilnærminga mi til litteratur var 

interessant. Kanskje eg har ei original tilnærming til gamle spørsmål. 
Eg trur ikkje eg er noko geni, men eg har kanskje idear som andre blir 
inspirerte av. 

− I det du har drive med − er det nokon fellesnemnar? 
− Kanskje eg mistar litt interessa for ting når eg meistrar dei. Og eg 

har lyst til å utsetje meg for risiko. Eg tykte aldri sjølv at eg var nokon 
fabelaktig kunstnar, men eg fekk truverd gjennom samarbeidet mitt med 
Bjarne Melgaard. Men i akademia er det veldig lett å avsløre meg om eg er 
ein juksemakar. Det er risiko der, det er mogleg for folk å ta meg. Det var 
nok ei utfordring eg ville ha.

Kanskje er rastløysa i ferd med å innhente Saugestad enda ein gong. I 
det siste har han blitt litt desillusjonert av akademia òg. 

− Desillusjonerte blir vel folk i dei f leste jobbar. Men det hender at eg 
spør meg sjølv kor mange eg når ut til. Boka eg brukte f leire år på å skrive, 
blir kanskje lesen av tusen menneske. Det gjev meg noko å undervise stu-
dentar. Men skal eg sitje på kontor og bibliotek og skrive for meg og mine 
resten av livet? Er det det eg verkeleg vil? 

Om det er det han vil, står dører opne. Unge Saugestad har fått tilbod 
om professorat ved f leire amerikanske universitet. 

− Eg har fått nokre forespørslar, ja. Men kanskje har eg blitt litt bort-
skjemt av å vere ved eit så ekstremt godt universitet som Harvard. Dessu-
tan har eg ikkje lyst til å vere for langt utanfor allfarveg. Sjølv om meste 
av tida går med på biblioteket, vil eg gjerne vite at eg kan gå på ein god 
klassisk  konsert eller hiphopkonsert om eg vil, eller gå ut og ete ei fantas-
tisk vietnamesisk nudelsuppe. Eg vart godt vant i London.

Interessa for Midtausten kom i vaksen alder for Saugestad. Han har aldri 
kjent den marokkanske far sin, og drog for første gong til Marokko som 
25-åring. 

− Eg ville vel finne ut meir om kven eg var. Eg veit ikkje om eg har 
funne ut det enno, men eg vart veldig oppteken av Midtausten, og har sik-
kert vore i regionen 20 gonger. 

Denne interessa gjorde Saugestad til ein politisk engasjert forleggjar. 
Gjennom forlaget L.S.P har han mellom anna gjeve ut talane til Osama 
bin Laden, Milepæler av islamisten Sayyid Qutb, Jødestaten av Theodor 
Herzl og Til Israels forsvar? av Norman Finkelstein. Da han gav ut tekstane 
til bin Laden, fekk han drapstrugsmål.

− Somme skjønte ikkje at eg ikkje treng vere samd med bin Laden for 
å gje ut tekstane hans. Men eg meiner det er viktig å skjøne litt av motiva-
sjonen til bin Laden. Eg gjev ut bøker som syner ulike synspunkt, så folk 
kan gjere seg opp ei meining sjølve. 

− Under karikaturstriden kritiserte du dei som talte for ytringsfridom og 
retten til å provosere. Det verkar inkonsekvent?

− Det er meiningslaust å provosere berre for å provosere. Eg er ikkje til-
hengar av sensur, men unødige provokasjonar lager berre meir problem, 
som nokre få vil profittere på. 

Det er kanskje for å unngå unødige provokasjonar at Saugestad krev å 
få lese gjennom intervjuet før trykking. Han har blanda erfaringar med 
å bli sitert.

− Da Nazneen Khan intervjua meg til boka Min hellige krig, sa eg at «i 
islam er det ingen mellom deg og gud». Men ho skreiv «ingen mellom 
meg og gud». Det er noko anna. 

− I same boka skreiv Khan om eit rykte om at du tenkte på å verve deg til 
Hamas. Var det noko i det?

− Eg anar ikkje kor ho hadde det frå. Eg har vore i Gaza og møtt mange 
folk, eg, men det der var heilt absurd.

− Men det stemmer at du har vore dansar for bandet King Midas og spelt 
for Bodø/Glimt?

− Jada. Båe delar var artig. Men eg fekk berre to kampar for Glimt. 
Trond Sollied skjelte meg ut fordi eg ikkje ville spele frå meg ballen. n
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FELTRAPPORT

Bildetekst

PROSJEKT: SedyMont Noreg. INSTITUSJON: NGU, NTNU (Institutt for geografi). FAGRETNING: Geologi, geografi. FINANSIERING: Noregs 
forskingsråd, 4 millionar kroner over fire år. UUNNVERLEG VERKTØy: Bil. PUBLISERINGSFORM: Artiklar i internasjonale tidsskrift, to 
doktorgrader. Ny KUNNSKAP: Å talfeste prosessendringar og samanlikne stader på nye måtar.

Kven: Femten forskarar frå NGU og NTNU under prosjektleiar 
Achim A. Beylich.

Kva: Forstå korleis formen på fjellandskap og klimatiske tilhøve 
kontrollerer sedimenttransport og -avsetjing frå siste istid til i dag og 
vidare inn i framtida.

Korleis: Feltarbeid i Stryn med prøvetaking og fast instrumentering 
som måler vêrtilhøve og lausmasseforflyttingar. Modellering.

Tekst: Kjerstin Gjengedal

Argusblikk på masserørsler
Turistmagneten Stryn er kjend for det 
grøne brevatnet. Fargen skuldast store 
mengder siltpartiklar som blir vaska ut frå 
fjellet kvar dag. (Foto: Kjerstin Gjengedal)
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Louise Hansen, Lena Rubensdotter, Tobias Müller (utvekslingsstudent frå Universitetet i Bonn) og Achim A. 
Beylich har vore fleire veker på feltarbeid i sommar, og skal tilbake i haust. (Foto: Kjerstin Gjengedal)

På seinsommaren og tidleg på hausten er vass-
standen i elvane på Vestlandet høg etter som-
marsmeltinga i fjellet. Loenvatnet i Nordfjord 
har den karakteristiske grøne fargen som har 
ein slik begeistrande effekt på dei utanland-
ske turistane, der dei lirkar bilane sine innover 
mellom dalsidene i fagre Stryn. Fargen kjem av 
siltpartiklar som isbreen har male laus frå fjel-
let høgt der oppe, og som så er blitt førte med 
elvevatnet ned i dalen. Der f lyt dei fritt i vatnet 
og spreier sollyset på ein slik måte at vatnet ser 
grønt ut.

I desse dagar endar ein liten del av partiklane 
i siltfangaren som forskarar frå NGU har sett 
opp ved elveutlaupet frå Bødalen inst i Loen.

Meir regn forandrar fjella 
– Vi har faktisk relativt lite kvantitativ informa-
sjon om korleis lausmassene i fjelldalane f lyttar 
på seg som følgje av klimatiske og topografiske 
forandringar, seier prosjektleiar for SedyMont 
Noreg, Achim A. Beylich. Han er tyskar, og har 
vore forskar ved Lausmasser og klimautvikling 
ved Noregs geologiske undersøkingar i fem år.

– Vi treng meir kunnskap for å kunne esti-
mere korleis desse prosessane vil endre seg i 
framtida. Korleis vil tining av permafrosten 
verke inn på stabiliteten i fjellsidene? Dersom vi 
får f leire episodar med kraftig regn på kort tid, 
slik som vi ventar oss på Vestlandet i framtida, 
kva effektar vil det få? Kor mykje har det å seie 
dersom nedbørsmønsteret endrar seg frå snø til 
regn?

Det er med desse spørsmåla i bakhovudet at 
forskarane no har fylt opp Bødalen og naboda-
len Erdal med måleinstrument som skal kart-
leggje kvar minste forf lytting av alt frå vatn til 
kampesteinar.

Samanliknar Stryn med Alpane
SedyMont Noreg er den norske armen av eit 
stort europeisk prosjekt i regi av European 
Science Foundation sitt Eurocores-program. 
Det vil seie at nasjonalt finansierte prosjekt blir 
koordinerte gjennom eit felles europeisk ram-
meverk. Dermed blir SedyMont Noreg finansi-
ert av Forskingsrådet, medan dei andre delane 
av programmet får pengar frå forskingsråda i 
Tyskland, Austerrike og Sveits.

– Dei fem andre delprosjekta studerer felt-
laboratorium i alpine område. Områda i Nord-
fjord er først og fremst interessante som eit 
samalikningsgrunnlag, fortel Beylich.

– Den største skilnaden er at i Alpane er det 
mykje meir lausmassar tilgjengeleg. Isbreane 
har lagt frå seg meir lause sediment, som gjev 
mykje meir erosjon og større masseforf lyttingar 
i elvene. I Noreg er det tilgangen på lausmassar 
som set grenser for prosessane i systemet. Nord-

fjord er enkelt sagt ein svær stein med svært 
lite lause sediment. Difor er det interessant å 
samanlikne eit typisk norsk fjord-dal-system 
med fjellandskapa i Alpane.

Borekjernar og seismikk 
Landskap som er forma av isbrear, er ikkje i 
likevekt. Når isen trekkjer seg tilbake, tek ein 
ny serie av prosessar til å verke på landskapet. 
Fjellsider blir eroderte, dalar fylte opp. I løpet 
av prosjektperioden skal forskarane ikkje berre 
undersøkje korleis prosessane går føre seg i dag, 
men også korleis dei har endra seg i fortida, 
etter siste istidsmaksimum for omlag 10 000 år 
sidan. For å få til dette tek dei i bruk ei mengd 
ulike teknikkar som ikkje har vore kombinerte 
tidlegare.

Forskar Lena Rubensdotter samarbeider 
med doktorgradsstipendiat Susan Liermann om 
å studere borekjernar frå brevatna øvst i dei to 
dalane.

– Sætrevatnet øvst i Bødalen vart isfritt i 
1938, og no blir det raskt fylt opp av sediment. 
Vi er interesserte i å sjå kva som legg seg i vatnet 
opp gjennom åra, kvar det legg seg, og kva som 
blir skylt ut. Og vi vil prøve å finne att ulike år i 
borekjernane, fortel Rubensdotter.

For å kome lenger tilbake i tid lyt ein finne 
fram seismikkutstyret. Forskar Louise Hansen 
og doktorgradskandidat Katja Laute nyttar seis-
mikk til å kartleggje kor mykje sediment som er 
avsett i dalen sidan siste istid.

– På denne måten kan vi måle djupna på 
sedimenta. Ved å bruke georadar i tillegg får vi 
meir detaljert informasjon om det øvste sedi-
mentlaget, seier Hansen.

Storebror ser alt
Utanom feltperiodane lèt forskarane dei utplas-

Argusblikk på masserørsler

SedyMont

 ▪ Står for Timescales of sediment 
dynamics, climate and topographic 
change in mountain landscapes.

 ▪ Målet er å forstå og dokumentere 
mekanismane bak lausmasseforflyttin-
gar i fjellandskap, og korleis dynamik-
ken endrar seg.

 ▪ Deltakarar er NGU, NTNU og fleire 
universitet i Tyskland, Austerrike og 
Sveits.

 ▪ Består av seks individuelle feltprosjekt, 
eitt i Noreg, resten i Alpane.

 ▪ www.sedymont.eu



forskerforum 8 • 2009 • side 26

FELTRAPPORT

serte måleinstrumenta gjere jobben for seg. 
Den før nemnde siltfangaren i elveutlaupet 
måler mengda av lause partiklar som blir ført 
ut i vatnet, og desse partiklane skal seinare ana-
lyserast med tanke på storleik, samansetjing og 
kor i dalen dei kjem frå. Lenger oppe i dalen er 
det sett opp ein heilautomatisk vêrstasjon. Den 
samlar informasjon kvar time om nedbør, vind-
retning og hastigheit, temperatur i lufta og på 
bakken, stråling og snødjupne. Informasjonen 
kan lastast ned frå NGU-kontora i Trondheim.

I tillegg har forskarane sett ut hydrologiske 
målestasjonar på ulike stader i dalane der bek-
ker kjem ned frå fjellet før dei renn ut i hovud-
laupet. Dei måler vasstanden, turbiditeten i 
vatnet (kor grumsete det er) og elektrisk kon-
duktivitet, som gjev eit mål på mengda av opp-
løyste salt i vatnet.

– Dessutan prøver vi å måle korleis dei større 
komponentane i vatnet f lyttar på seg. Vi legg ut 
steinar med måling på, slik at vi kan sjå korleis 
dei f lyttar på seg, og andre formar for materiale 
som kan sporast. Vi analyserer biofilm på stei-
nane i elva. Steinane er dekte av eit algelag, og 
ved å måle stressnivået hos algane får vi ein 
indikasjon på kor mykje rørsle steinen har vore 
utsett for. Vi nyttar også sjokksensorar som 

måler støyten steinane mottek når dei f lyttar på 
seg, forklarer Beylich.

Same, but different
I alt blir det ei enorm mengd prøver og data som 
etter kvart skal samlast i ein database og danne 
grunnlag for ein modell som kan brukast til å 
estimere lausmasseforf lyttingar i fjellandskap. 

Det er f leire gode grunnar til at forskarane 
har sett seg ut dalane i Stryn. Ein av dei er at 
Erdalen allereie har vore åstad for eit forløpar-
prosjekt, Seditrans, som også var finansiert av 
Forskingsrådet, og som vart avslutta i fjor. Her 
følgde ein sediment heilt frå isbreen og langt ut i 
fjorden. Instrumenta er blitt ståande, og samlar 
no data for SedyMont-prosjektet. Instrumente-
ringa i Bødal, som vart utplassert i år, er valt for 
at ein skal kunne samanlikne informasjonen.

– Ein annan grunn er at det er svært inter-
essant å samanlikne desse to dalane. Dei er 
begge utsette for det same klimaet, og begge er 
knytte saman med Jostedalsbreen, men elles er 
dei svært ulike. Bødalen er lang, smal og bratt, 
medan Erdal er f latare og vidare, og vi forventar 
å sjå skilnader i sedimentavsetjingane som føl-
gje av dette, seier Beylich.

Han er svært nøgd med måten forskarane 
har integrert dei ulike målingane på. Å kunne 
samanlikne prosessrater heilt frå istida med 
dagens prosessar er på ingen måte vanleg.

– Dette er noko heilt nytt. Det er på dette 
området at prosjektet er verkeleg innovativt, 
seier han. n

Feltarbeid i norsk natur. Prosjektleiar Achim A. Beylich og doktorgradsstudentane Timi Lopez og Katja Laute tek vassprøver i Erdal. (Foto: Maciej 
Dominiak)

NGU

 ▪ Ein etat under Nærings- og handelsde-
partementet.

 ▪ Hovudkontor i Trondheim.
 ▪ Skal samle, bearbeide og formidle 
kunnskap om dei fysiske, kjemiske og 
mineralogiske eigenskapane ved berg-
grunn, lausmassar og grunnvatn i 
Noreg.

 ▪ Medverke til effektiv bruk av geofagleg 
kunnskap i arealplanlegging og utbyg-
ging.

 ▪ Om lag 225 tilsette, ca. 65 prosent er 
vitskapleg tilsette.



Immatrikulering ved NTH i 1959. Bildet er tatt utenfor hovedbygningen. Ingen av 
damene er navngitt. Ukjent fotograf.

Universitetsbiblioteket i Trondheim (UBiT) har leid ut fotografiet til bruk i 
Forskerforum. Både UBiT og Forskerforum er interesserte i flere opplysninger. Hvis du 
kjenner navnene på de avfotograferte eller fotografen, send gjerne e-post til kjetil.
brottveit@forskerforum.no. Det samme gjelder forrige Forskerforums historiske bilde 
(nr. 7/09, side 29). Hvem er mannen med blekkspruten?
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10 kjappe

Detaljer og muligheter
− Hva jobber du med nå?
− Å fullføre revisjonen av Stavangers kulturminneplan «Trehusbyen», 
som helst skal være i tråd med den nye plan- og bygningsloven.

− Hvor tenker du best?
− I sengen rett før jeg sovner, dessverre.

− Hva er den viktigste fagboken i ditt akademiske liv?
− Jeg lærte nok mest av å høre på gode forelesere, ikke av å lese. Men The 
Classical Language of Architecture av John Summerson, som stod på mitt 
grunnfagspensum i kunsthistorie, var en av bøkene som var viktige for 
meg. Den viste på en pedagogisk måte hvordan de samme elementene har 
blitt gjenbrukt i mange av arkitekturhistoriens perioder, og åpnet øynene 
mine for dette fenomenet.

− Hva er tabu i ditt fag?
− Å tro at et nybygg eller en bygningsdel i «gammel stil» er en original, 
kanskje?

− Hva skal til for å bli en god antikvar?
− Evne til å se detaljer og forestille seg muligheter, og til å vinne disku-
sjoner!

− Hvem er den beste læreren du har hatt?
− Her vil jeg nevne to: Siri Skjold Lexau og Per Jonas Nordhagen. De to var 
et inspirerende radarpar innenfor arkitektur og bygningsvern ved Univer-
sitetet i Bergen.

− Dersom du måtte velge deg et annet fagfelt, hva ville du falt ned på?
− Jeg hadde en gang planer om å bli arkitekt. Sannsynligheten er jo at 
fagfeltet da ville blitt det samme!

− Om du var forsknings- og høyere utdanningsminister, hvilket enkelt-
tiltak ville ha vært viktigst for deg å få gjennomført?
− Jeg ville umiddelbart ha avskaffet de delene av den såkalte Kvalitetsre-
formen som har gjort det til god latin å omtale nye studenter som «kun-
der» og ferdige studenter som «produkter», samt hele tellekantsystemet 
som følger med dette synet på høyere utdanning. Kan jeg ikke få si hva jeg 
ville gjort som miljøvernminister også? Økt tilskuddene til bygningsvern!

− Hvor var du EU-avstemmingskvelden 1994?
− Jeg mener at jeg var i york på et studieopphold, så da må jeg altså ha 
forhåndsstemt. Jeg fulgte ikke avstemningen om kvelden.

− Hva vil du lese mer av i Forskerforum?
− Mer om kulturminnvern, blant annet. Jeg synes bladet er veldig univer-
sitetssentrert og kunne tjent på en større bredde.

Av Helene Lindqvist

Hanne Windsholt
Medlem nr. 40066045 i Forsker-
forbundet.
Stilling: Rådgiver hos 
byantikvaren i Stavanger.
Utdanning: Hovedfag i 
kunsthistore/arkitekturhistorie.
Første stilling: 
Museumsvakt ved Naturhistorisk 
museum i Bergen.
Karrieremål: Tar det som det 
kommer.

10: Kva er Miley Cyrus 
sitt alter ego?

Svar:
1. Asbjørn Sunde
2. Reformpartiet
3. I Flekkefjord
4. Attac
5. Tobin-skatt
6. Dei har alle fått Nobelprisen i litteratur
7. Andy Warhol
8. Opera
9. Stompa og Bodø
10. Hannah Montana
11. Jørn H. Hurum
12. I Etiopia
13. Helios
14. Maria (Jesu mor)
15. Om lag 2,5 år
16. 16) Kvark
17. Tandbergs Radiofabrikk
18. Folke Bernadotte
19. Avocado
20. Bengali
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20 nøtter
1. Kva heitte leiaren for den norske kommunistiske «Osvald-gruppa» 

under den andre verdskrigen?
2. Kva for utbrytarparti var Carl I. Hagen med på å stifte i 1974?
3. Kor i Noreg kan ein spasere rundt i Hollenderbyen?
4. Kva for organisasjon vart grunnlagd i 1998 for å få innført skatt på 

valutatransaksjonar?
5. Og kva blir ein slik skatt kalla, med namn etter ein amerikansk øko-

nom?
6. Kva har Joseph Brodsky, Kenzaburo Oe og Rabindranath Tagore til 

felles?
7. Kven vart skoten og nesten drepen av Valerie Solanas 3. juni 1968?
8. Kva for nettlesar starta som eit forskingsprosjekt ved Telenor i 1994?
9. Anthony Buckeridge skreiv om Jennings og kameratane hans, blant 

dei C.E.J. Darbishire. Kva vart desse to heitande på norsk?
10. Og kva er Miley Cyrus sitt alter ego?
11. Kva heiter paleontologen som i mai la fram funnet av «the missing 

link», Ida?
12. Eit anna kjent funn er apemennesket Lucy. Kor vart ho gravd fram?
13. Kva heiter solguden i den greske gudeverda?
14. Kven var det einaste barnet til det jødiske paret Joakim og Anna?
15. Kor lenge må ein laks bli fora før han når slaktevekta på fem kilo?
16. Kva for elementærpartiklar har fått namnet sitt frå romanen Finne-

gans Wake av James Joyce?
17. Kva for fabrikk stod bak merkenamn som Sølvsuper, Batterisuper, 

Corona og Tommeliten?
18. Kva heitte den svenske greven som organiserte dei såkalla kvite bus-

sane i 1945, og som tre år seinare vart myrda i Jerusalem?
19. Kva er hovudingrediensen i guacamole?
20. Kva er det offisielle språket i Bangladesh?
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LEDER

Kampen om fordeling av departement var 
i gang allerede før siste stemme ble avgitt ved 
årets stortingsvalg. Idet nederlaget for SV var et 
faktum, begynte spekulasjonene om hvor mye 
makt partiet må gi fra seg i regjeringen. Inter-
essant for UH-sektoren er det at forsknings- og 
høyere utdanningsminister Tora Aasland nær-
mest umiddelbart ble trukket fram som en av 
de mest sannsynlige til å forlate regjeringen. 
Arbeiderpartiet ønsker Kunnskapsdepartemen-
tet, ser det ut til. Men i skrivende stund er intet 
avgjort. Bård Vegard Solhjell kan nemlig også 
være på vei ut av regjeringen, og Kristin Halvor-
sen er nevnt som ny statsråd i KD dersom hun 
går fra Finansdepartementet. Endringer i dette 
departementet vil det uansett kunne bli, for iste-
denfor å ta inn en ny statsråd for forskning og 
høyere utdanning dersom Aasland forsvinner, 
foreslår krefter i Ap å f lytte enten både høyere 
utdanning og forskning, eller bare forsknings-
biten over til Næringsdepartementet. Her ligger 
Ap fortsatt an til å få statsråden, uten 
at det er klart hvem det blir. Sylvia 
Brustad påstås å være ferdig, Trond 
Giske skal være klar for større oppga-
ver enn Kultur- og kirkedepartemen-
tet, og Næringsdepartementet kan 
være svaret. Et alternativ er at Giske 
blir værende der han er, og i tillegg får 
ansvar for forskning og høyere utdan-
nig. Stolleken er i gang.

Interessenter i sektoren vet å 
posisjonere seg i forhold til det som 
skjer. Fra å hakke på Ap for parti-
ets manglende interesse for forskning, ser det 
nå ut til at man har tro på Stoltenberg. Leder i 
Forskerforbundet, Bjarne Hodne, mener han 
ser ting som viser at Ap er 
mer opptatt av forskning (se 
sak side 4). At det har snudd 
raskt, viser Hodnes uttalelser 
i Aftenposten 6. september:

− At landets største parti 
ikke klarer å tilkjennegi sitt 
syn på en sektor som skal 
være med og forme landets 
framtid, syns jeg er urovek-
kende, het det fra Hodne da.

Men tegnene på Aps 
interesse for forskning er 
helt klart der. Da regjeringsforhandlingene star-
tet, framhevet statsministeren både klimaforsk-
ning og oppfølging av forskningsmeldingen 
som viktige punkter for regjeringen. 

Likevel, Ap fremstår som utydelig for 
forsk ningssektoren. Dette kan skyldes, ikke 
overraskende, at partiet har et nytteperspektiv 
på forskning. Forskning og høyere utdanning 
som tjener verdiskaping 
(=sikrer jobber) og velferds-
staten (=omsorg og helse), 
bidrar med løsning på kli-
mautfordringene (=reduse-
rer CO2-utslipp) og utvikler 
kunnskapssektoren (=sko-
len, etter- og videreutdan-
ning), ja, det har partiet 
lenge vært opptatt av. 

Men det er altså noe 
med Aps forståelse av hva 
forskning skal bidra til som ikke helt stemmer 
med sektorens egen forståelse. De snakker ikke 
samme språk. Det ser imidlertid ut til at forsk-
ningssektoren er villig til å endre sitt språk noe:

– Aps interesse for kunnskap og utvikling kan 
bli det som tjener forskningssektoren 
i det kommende regjeringsgrunnla-
get, sier Hodne i dette nummeret av 
Forskerforum. Mantraet er: Hva skal 
vi leve av etter at oljen er slutt? Forsk-
ning er svaret. Nytteperspektivet 
dominerer som rettferdiggjøring av 
forskningen opp mot politikerne. Og 
det fungerer.

Et slikt perspektiv har allerede blitt 
tydeligere under Tora Aasland, med 
stadig mer øremerkede midler. 

I tillegg ønsker f lere røster i sek-
toren at statsministeren skal ta et 

mer overordnet grep om forskningspolitikken. 
Forskningssektoren må imidlertid være forsik-
tig med hva den ønsker seg. Som Forskerforum 

tidligere har omtalt, 
har et slikt direkte 
engasjement ført til 
tydeligere kontroll og 
øremerking både i 
Danmark og Sverige. 
Under et seminar med 
Abelia etterlyste uten-
riksminister Jonas 
Gahr Støre, nyslått 
stortingsrepresentant, 
en sterkere måling 
av effekten av kunn-

skapsproduksjonen fra de offentlige midlene 
som bevilges. Som i Danmark kan det se ut til 
at dersom statsministeren og hans parti enga-
sjerer seg direkte for å øke satsningen på fors-

kning, blir det større kontroll og mer styring. Ap 
vil kreve konkrete resultater. 

Hvem skal så sitte i kulturministerstolen? 
Giske har vært en span-
dabel minister det har 
vært vanskelig å mislike 
av den grunn. Samtidig 
har han stått hardt på for 
å drive fram museums-
reformen, en reform 
som fortsatt er kontro-
versiell. Mange museer 
har følt seg tvunget til 
sammenslåing med 
partnere de ikke opple-

ver å ha mye til felles med. Giske har også stått 
bak en rekke feiende f lotte forslag om nybygg i 
hovedstaden, først her og så der. Ikke alle for-
slag har vært like godt mottatt. Så hva skjer hvis 
en ny kulturminister kommer inn? Senterpar-
tiet kan være interessert i posten, uten at noe er 
avgjort ennå.

Tron Wigeland Nilsen, leder i Norges muse-
umsforbund, uttalte like etter valget til Forsker-
forum.no at han håper det fortsatt vil være en 
sterk minister i departementet.

− Uansett Giske eller ikke så ønsker vi en 
markant kulturminister som er engasjert i 
forhold til kunst og kultur. Det trengs en med 
tyngde og politisk gjennomslagskraft til det ver-
vet, sier Nilsen. Her har Giske innfridd. Nilsen 
er imidlertid ikke ukritisk til hvordan Giske har 
skjøttet sin oppgave som statsråd. Med rette set-
ter han spørsmålstegn ved museumsreformen 
og mener man med sammenslåingen av muse-
ene i reformen har sett et uverdig tvangsaspekt. 

− Jeg kan ha forståelse for arrangert ekte-
skap, men ikke tvangsekteskap, sa Nilsen og har 
nok støtte fra mange i sektoren.

Etter forrige valg var det store forvent-
ninger knyttet til overgangen fra borgerlig til 
rødgrønn regjering. Både kunnskaps- og kul-
tursektoren forventet endring. Det kan bli vel så 
spennende denne gang, etter at maktbalansen 
internt har endret seg. For hva vil Ap gjøre nå?

Vi tar forbehold om at forholdene rundt ny regje-
ring kan ha endret seg etter at bladet gikk i trykken.

Fra å hakke på Ap for parti-
ets manglende interesse for 
forskning, ser det nå ut til at 
man har tro på Stoltenberg.

Dersom statsministeren og 
hans parti engasjerer seg 
direkte for å øke satsnin-
gen på forskning, kan det bli 
større kontroll og mer styring.

Hvem skal inn?

Fungerende 
redaktør

Elin H. Rekdal
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Som blodfersk dok-
torgradsstipendiat 
kastet jeg meg i vår 
over et tilbud fra 
NTNU om å delta 
på et kurs i medie-
trening for forskere 
og stipendiater. Før-
ste oppgave på kur-
set var å skrive en 
avisoverskrift som 
beskrev det fagfeltet 
vi arbeidet med. Jeg 
skrev pliktskyldigst 
med liten skrift på 
pappkortet: «Bru-
kermedvirkning i 
psykisk helsevern». 

Jeg så med en gang at det var korrekt uttrykt, 
men at det nok ikke akkurat var en salgsplakat. 
Derfor la jeg til: «Politisk korrekt eller virk-
somt?» Da ble det litt mer schwung over det 
hele, syntes jeg. For det er det jeg skal jobbe 
med, nemlig. Brukermedvirkning i psykisk hel-
severn − og om medvirkning har noen effekter 
på pasienter og ansatte.

Kurslederne var umiddelbart klare til å ta 
fatt i overskriftene våre. Den ene kurslederen 
begynte umiddelbart å pirke i min lange over-
skrift. «Nei, den kan du i alle fall ikke bruke,» 
mumlet hun, mens hun rynket brynene og 
myste mot meg. «Brukermedvirkning,» fort-
satte hun – med lang u – «Bruuuukermedvirk-
ning … Hva er det for noe, da? Hva i all verden er 
en bruker? Nei, dette skjønner jeg ikke noe av.» 
Jeg svarte for meg så godt jeg kunne: «Det er et 
fellesnavn på pasienter og pårørende. De som 

bruker helsetjenestene og deres pårørende,» la 
jeg til. «Men hvorfor sier du ikke det, da?» kom 
det kjapt tilbake. «Pasienter og pårørende, sier 
vi da!»

«Og hva i all verden betyr medvirkning?» 
fortsatte hun. «Er det noe som ikke virker, slik 
at pasientene og familiene deres må hjelpe til?» 
«Jo, akkurat det stemmer sikkert,» svarte jeg 
med et blekt smil. «Jeg skal forske på hvordan 
pasienter og deres pårørende (nå hadde jeg lært) 
blir involvert i den behandlingen pasientene 
får.» «Mener du at de skal være med og delta i 
selve behandlingen, da?» spurte hun. «Å være 
med og bestemme hvordan den skal foregå og 
sånn?» Det kunne jeg heldigvis bekrefte. «Men 
hvorfor i all verden sier du ikke det, da?» undret 
hun. «Det er jo så enkelt. At pasienter og deres 
pårørende deltar − og er med og bestemmer i 
behandlingen!»

Resten av kurset sa jeg selvsagt konsekvent 
«pasienter og pårørende» i stedet for «brukere», 
og jeg snakket så enkelt og tydelig som jeg over-
hodet var i stand til. Det føltes befriende, men 
samtidig litt skummelt. Etter å ha brukt de 
foregående dagene på å skrive en fagartikkel 
på engelsk – med meget fortettede setninger og 

pinlig korrekt språk – føles det å snakke enkelt 
og rett fram omtrent som å oppdage at buksa 
manglet.

Senere samme kursdag skulle vi øve oss 
på å ringe journalister og «selge» en sak. Jeg 
strevde meg gjennom noen runder før problem-
stillingen jeg presenterte ble tydelig nok til at 
kurslederen (nå forkledd som travel og totalt 
brukermedvirknings-uvitende journalist) ville 
bite på agnet. Begge kurslederne ga meg ufor-
beholden ros, men var tydelige på at brukermed-
virkning ikke akkurat var noe brennbart tema i 
dagens nyhetsbilde. Det var altså ikke selgeren 
det var noe galt med, det var heller produktet 
som var problemet. Om det skulle være noen 
trøst.

For meg var kurset svært nyttig. Jeg har 
først og fremst fått bekreftet det jeg har hatt en 
mistanke om en stund; at «mitt» fagområde og 
tema for doktorgraden er utfordrende å «selge» 
til publikum og media. Jeg har lagt merke til det 
før − for eksempel når jeg treffer folk som ikke 
vet hva jeg driver med for tida. Jeg bruker dem 
i bunn og grunn som prøvekluter, og forklarer 
det hele på litt forskjellige måter hver gang. 
«Doktorgrad» skjønner alle. Noen blir impo-

Det er ikke alltid lett for forskere å formidle forskningen sin til det jevne publikum. Men det finnes hjelp. Kronikk-
forfatteren har gått på medietreningskurs og opplevde det som befriende, men litt skummelt. For etter å ha skre-
vet en fagartikkel på engelsk, føltes det å snakke enkelt og rett fram omtrent som å oppdage at buksa manglet, 
skriver hun.

«Men hvorfor sier 
du ikke det, da?»

Av Marit By Rise, 
stipendiat ved

Medisin teknisk 
forskingssenter,

Institutt for 
samfunnsmedisin, 

NTNU

Hvordan kan vi velge ord som både er korrekte, 
omfattende nok, nøytrale og forståelige?
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nerte og litt ærbødige, andre forstår ikke at det 
kan være et ærlig arbeid med mindre man er på 
leit etter den endelige kuren mot aids. Men når 
jeg fortsetter med å fortelle at jeg forsker på bru-
kermedvirkning i psykisk helsevern, blir folk litt 
fjerne i blikket. Som om de tenker på en lang-
dryg og dårlig tale de en gang hørte i et overles-
set bryllup. Hvis jeg sier «brukermedvirkning i 
psykiatrien», henger folk seg veldig opp i ordet 
psykiatri. Jeg innbiller meg at de ser for seg 
en lukket avdeling og et eller annet uklart jeg 
skal forske på der. Den beste varianten så langt 
prøvde jeg ut sist helg: «Vi skal finne ut om folk 
blir fortere friske eller mer fornøyd når de får 
delta mer aktivt i behandlingen.» Det skjønte 
omgangsvennene på skogstur umiddelbart.

Det går altså tydeligvis an å si det enkelt og 
forståelig. Men jeg innser at det feltet jeg arbei-
der med ikke er det letteste å formidle. «Bru-
kermedvirkning» er ikke noen brennbart tema 
som alle vil høre om. Men jeg nekter fortsatt å 
være med på at det dermed ikke er viktig! Og 
jeg kan egentlig ikke forstå at det ikke er interes-
sant. Hør bare: Psykiatrien har en meget lang 
historie med tvang og overgrep. Mennesker 
med psykiske lidelser er fortsatt stigmatisert 
og mer eller mindre skamfulle. Antallet pasi-
enter med psykiske lidelser har økt kraftig, 
mange f lere blir uføretrygdet på grunn av slike 
plager, og bruken av psykiatriske helsetjenes-
ter øker. Ventetiden på behandling er for tiden 
på tre måneder. Og jeg fortsetter: Norge bru-
ker uhyrlige summer på helsetjenester, og det 
understrekes derfor at all behandling må være 
så effektiv og treffsikker som mulig. Den beste 
behandlingen gir mest fornøyde pasienter. Ting 
tyder på at pasienter som får delta i planlegging 

og gjennomføring av egen behandling blir mer 
fornøyde, friskere, med bedre livskvalitet og 
mindre behov for oppfølging. Hvis vi kan finne 
ut hva det er i og rundt behandlingen som virker 
bra, kan vi anta at samfunnet blir bedre på saker 

og ting, for eksempel å yte bedre og mer treff-
sikker behandling, å gi pasienter bedre helse og 
livskvalitet, å bruke pengene mer effektivt og å 
ha ressurser til å behandle enda f lere som tren-
ger hjelp. Saken burde selge som varme boller. 

Jeg begynner i stedet å tro at det er noe galt 
med ordene vi bruker. Jeg mener i utgangspunk-
tet at brukermedvirkning er et riktig begrep. 
Ordet «bruker» forsvares av brukerorganisasjo-
nene fordi det også omfatter tidligere og poten-
sielle pasienter og pårørende, og fordi begrepet 
holder seg unna rollebeskrivelsen «pasient». «Å 
medvirke» føles umiddelbart mer korrekt enn 
«å være med» eller «delta» fordi det er noe man 
gjør i felleskap og ikke på andres nåde. Men 
hvordan kan vi velge ord som både er korrekte, 
omfattende nok, nøytrale og forståelige?

For meg ser det ut til at noe av det første en 
fersk stipendiat må gjøre er å rydde i begreps-
bruken og ordene. Er det fagfeltet du skal jobbe 
med i f lere år framover et viktig område? Sann-
synligvis − siden noen har gitt penger til forsk-

ningen. Dersom det etter en gjennomgang 
viser seg å være viktig nok, blir neste spørsmål 
om området er forståelig, interessant og «salg-
bart»? Dersom svaret er njei, nja eller et run-
gende nei, er det kanskje ordene vi bruker som 
er feil. Hvordan kan det sies enklere? Hvordan 
kan dette beskrives på en måte som folk f lest 
forstår? Jeg ønsker med dette alle stipendiater 
og forskere lykke til med oppgaven å beskrive 
sitt eget fagfelt på en forståelig måte. Selv er jeg 
allerede halvveis ute i gangen − på jakt etter de 
beste ordene!

Det går altså tydeligvis an å si det enkelt og 
forståelig. Men jeg innser at det feltet jeg 
arbeider med ikke er det letteste å formidle.



Å tro på øyne og 
ører

Joar Aasen  
Ettertanken. 
Invitasjon 
til pedagogisk 
filosofi 
Universitets-
forlaget, 2009  
264 sider                             
Veil. pris: 329,−

En gruppe mannlige mesterhjer-
ner møtes i filosofiens hage for å 
diskutere grunnleggende pedago-
giske problemstillinger: barnets 
gleder og voksenlivets plikter, 
ondskapens opprinnelse, offent-
lig versus privat skole. En norsk, 
uskyldsren pike inviteres med i 
hageselskapet. Gjennom bokens 
åtte dialoger stifter hun bekjent-
skap med kloke hoder som Sokra-
tes, Platon, Aristoteles, Rousseau, 
Comenius, Pestalozzi, Makarenko 
og Dewey.

Slik er plotet og rollelisten i 
denne skjønnlitterære innførings-
boken i pedagogisk filosofi. Boken 
er beregnet på studenter innenfor 
allmenlærerutdanningen og har et 
opplegg som minner sterkt om en 
bestselgende roman fra tidlig nitti-
tall med filosofihistorie som tema.

Forfatter og høyskoledosent 
Joar Aasens utgangspunkt er et 
oppriktig ønske om å lette stoff-
tilgangen til lærerstudentene. Og 
formidlingsprosjektet kunne kan-
skje ha fungert om en skjønnlitte-
rær konsulent hadde vært sterkere 
involvert i prosessen?

Det er alltid velkomment med 
fagfolk som makter å formidle 
ukjent fagstoff på en lettfattelig og 
underholdende måte. Anmelderen 
har ingenting imot å gjøre faglit-
teraturen skjønn, men følgende 
utdrag fra første side i bokens før-
ste kapittel er ikke spesielt skjønt:

«Jeg hadde vondt for å tro på 
øyne og ører. Sokrates, filosofen 
fra Athen som ble dømt til døden 
for et par tusen år siden? Som 
var kjent, men ikke alltid kjær, 
for utfordrende spørsmål og stort 
mot? Og nå sto jeg overfor ham i 
noe som liknet levende live.» 

En slik språkføring gjør i hvert 
fall denne leseren en smule brydd. 
«Jeg hadde vondt for å tro på øyne 
og ører.» Formuleringen lyser mot 
oss og formelig roper: Her er jeg! 
Den roper om manglende språk-
vask og innbyr til vrangvillig les-

Gjøkereiret
Paradokset Norge: Eit petroleumsfinansiert klimapolitisk føregangsland.

Den som lurer på kva valet 2009 
vil bety for norsk olje- og klimapoli-
tikk, kan bli realitetsorientert av to 
nye bøker om emnet: Helge Rygg-
viks Til siste dråpe og Gudmund 
Skjeldal og Unni Berges Feber.

Historikaren Ryggviks utgangs -
punkt er at oljeøkonomien er ein 
grunnrentebasert økonomi, der 
ein kan hente ut avkastning berre 
i kraft av det å eige og kontrollere 
naturressursar. Han skildrar kor-
leis dei store selskapa lenge delte 
oljeressursane i verda mellom seg, 
og i realiteten også fastsette prisen 
på olje. Dette internasjonale regi-
met blei gradvis utfordra av nasjo-
nale elitar som søkte kontroll over 
ressursane − som føydale arabiske 
sjeikar. Den norske nasjonale 
eliten i 1960- og 70-åra hadde ei 
demokratisk forankring og skapte 
ein oljeøkonomi der grunnrenta 
i stor mon kom det norske folket 
og norsk industri til gode. Slik har 
Norge blitt ein modell for radikale 
krefter i oljeproduserande land i 
Latin-Amerika.

Oljepolitikken var, som suk-
sessrik politikk ofte er, eit resultat 
av eit samspel mellom fornuftige 
historiske institusjonar (det nor-
ske vasskraftkonsesjonsregimet), 
f laks (dei største oljeførekomstane 
låg ikkje i området for første kon-
sesjonsrunde der norske selskap 
knapt var med) og politisk kløkt 
(for Ryggvik særleg representert 
ved triumviratet Jens Chr. Hauge, 
Finn Lied og Arve Johnsen).

Men suksessen skapte òg «det 
norske oljeindustrielle komplek-
set», eit industrielt, byråkratisk og 
politisk nettverk som har fått til 
forsert utvinningstakt samstundes 
som storting og regjering medvite 
har abdisert i spørsmålet. I 1974 
gjekk stortingsfleirtalet inn for eit 
tak på 90 millionar tonn oljeekvi-
valentar årleg, i 2008 var produk-
sjonen 242 millionar tonn. Det 
Terje Osmundsen i 1981 omtala 
som gjøkungen Statoil, har blitt 
til det delprivatiserte StatoilHydro, 
med internasjonale ambisjonar på 
jakt etter grunnrenta i land som 
Algerie og Angola. Slik endrast òg 
norsk utanrikspolitikk.

Dette er faghistorie med poli-
tisk klo. Ryggvik er sjølverklært 

sosialist, men boka inngår i ein 
brei norsk sentrum-venstre-tra-
disjon med vekt på nasjonal og 
demokratisk styring av naturres-
sursane. Faghistoria er likevel 
ikkje underlagt politikken i slik 
grad at boka ikkje rettar seg mot 

lesarar med ein annan olje- og 
geopolitisk ståstad. For dette 
er også ei storslått internasjo-
nal historie, om Standard Oil i 
1870-åra, drukna oljearbeidarar 
i Nordsjøen, døde soldatar i Irak 
og korrupte politiske regime. Alt 
skrive i eit presist, engasjerande 
språk med klare normative og 
politiske vurderingar.

Feber er ei bok som nok er over-
lappande i høve til Til siste dråpe, 
men ho er også utfyllande − ikkje 
minst når det gjeld klimapolitikk. 
Idéhistorikaren Skjeldal syner kor-
leis den potensielle konflikten mel-
lom ambisiøse nasjonale klimamål 
og auka utvinningstakt er blitt løyst 
av økonomar i departement, konsu-
lentselskap og regjering. Sentralt 
står ideen om at kostnadseffektivi-
tetskriteriet tilseier internasjonal 
klimakvotehandel heller enn dyre 
nasjonale tiltak, og at norsk olje og 
gass bør og vil erstatte meir foru-

reinande kolkraft.
Ein samlande person i Skjel-

dals historie, som hos Ryggvik, 
er Jens Stoltenberg. Den politiske 
karrieren hans er ei reise gjennom 
dei sentrale politiske posisjonane 
på feltet. Han er òg ein sentral 
regissør og gjennomførar av ideen 
om at Norge kunne kombinere 
høg utvinningstakt med investe-
ringar i klimatiltak i andre land: 
Norge er blitt eit petroleumsfinan-
siert klimapolitisk føregangsland. 

Skjeldal skriv velformulert og 
oversiktleg, avbrote av anekdotar 
om møte med intervjuobjekta, 
av og til med ei begeistring som 
aukar uroa mi over kjeldekritik-
ken. Å skrive historie er også å 
etablere kollektive minne om 
heltinner og skurkar, basert 
på aktørane sine forteljingar. 
Her har til dømes Kåre Willoch 
grunnlaust fått ein sentral plass i 
historia om etableringa av Miljø-
verndepartementet. 

Skjeldals evne til begeistring 
er truleg ein grunn til at han har 
skrive ei balansert bok, han lèt seg 
påverke av aktørar med ulike syns-
punkt. Balansepunktet endrar seg i 
kapitla om det siste tiåret. Statsvita-
ren Berge tek over tastaturet, med 
eit meir einsidig, men slett ikkje 
mindre analytisk blikk. Ho skriv 
også si eiga historie som aktivist i 
Natur og Ungdom, og viser oss den 
strategiske tenkinga til organisasjo-
nen og evna til å skape symbolsa-
ker som Lofoten og Vesterålen. Slik 
viser ho oss også kvifor oljelandet 
Norge har eit klimadilemma: Vi 
har miljøvernaktivistar som mei-
ner klimaproblemet stiller oss over-
for moralske utfordringar som vi 
ikkje kan møte utan å sjå på eigne 
produksjons- og konsummønster.  

Begge bøkene munnar ut i 
konkrete forslag til ein alternativ 
oljepolitikk, klarast utforma av 
Ryggvik. Så står det att å sjå om 
den grøne polen i norsk politikk 
kan få fram politikarar med den 
kløkt og handlekraft som trengst 
for å konkretisere og mobilisere 
for slike forslag, også på område 
med svakare symbolverdi enn 
Lofoten og Vesterålen. 

Av Oddgeir Osland

Helge Ryggvik
Til siste dråpe. Om oljens politiske 

økonomi
Aschehoug, 2009

416 sider
Veil. pris: 399,−

Gudmund Skjeldal og Unni Berge
Feber. Historia om norsk olje og 

gass
Cappelen Damm, 2009

352 sider
Veil. pris: 349,−
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ning fra første stund.
Den noe ubehjelpelige litterære 

tonen tåkelegger formidlingspro-
sjektet. Den smyger seg inn i bokens 
gode partier, og ligger som en for-
styrrende klangbunn under de klar-
tenkte og velfungerende passasjene, 
som en finner inne i selve dialogene.

Hva angår det faglige innholdet i 
teksten, så skinner det gjennom den 
skjønnlitterære tåken at forfatteren 
er en fagmann med full oversikt 
over feltet. I dialogenes replikk-
vekslinger er han på hjemmebane, 
og diskusjonene mellom partene er 
holdt i en fin, normalspråklig prosa 
uten de store faktene.

Eksemplene han bruker er 
lettfattelige og livsnære, og han 
makter også å holde den dialek-
tiske framstillingen noenlunde i 
tøylene. Her fungerer prosjektet 
slik det skal. Og det er jo først og 
fremst dette som er forfatterens 
ærend: å gjøre fagets analytiske 
apparat aktuelt og forståelig for 
lærerstudentene. Litt kjedelig da 
at prosjektets formidlingstekniske 
grep utgjør en skjønnlitterær 
snublekant som legger de fine 
praktisk-pedagogiske samtalene i 
bakken.

Av Per Erik Olsen

Bli ein flinkis

Dag Asbjørnsen og Arnt Maasø
Bachelorboka. Overlevelsesguide for 
studenter
Universitetsforlaget, 2009
165 sider
Veil. pris: 149,−

Denne boka er stinn av verdifull 
praktisk informasjon for nye stu-
dentar, og dei som les ho, vil utan 
tvil bli f linkare. Kva så?

Haustsemesteret er prega av at 
tusenvis av nye og usikre studentar 
f lokkar seg til universitet og høg-
skular. Dei byrjar på ein kompli-
sert sosialiseringsprosess som dei 
sjølve er i førarsetet for, og som er 

forskjellig for 
kvart einaste 
menneske.

Naturleg-
vis går det an 
å gje råd om 
korleis dei 
uerfarne stu-
dentane skal 
takla denne 

kompliserte prosessen. Den vanske-
legaste framgangs  måten, som også 
ville avtvinga respekt frå lesaren, 
er å skriva om denne identitetsut-
viklinga i intellektuell forstand. Ei 
slik bok ville blitt filosofisk og dan-
ningsorientert, og måtte nødvendig-
vis vera moralsk (eller moralistisk). 
Ei slik bok ville heitt «Jesus var også 

ein bachelorstudent» eller «Den lille 
røde bachelorboka». Slike ideolo-
giske opplæringsprosjekt er sjeldan 
vare i bokhandlane på 2000-talet.

Det finst nemleg ein enklare 
utveg. Forfattarane kan skriva om 
faktaforhold på universitetet, og 
forklara korleis du kommuniserer 
effektivt. «How to win friends and 
inf luence people» er eit kjent ame-
rikansk eksempel på sjangeren. 
Den raskaste vegen til godt boksal 
er å appellera til f linkheit i denne 
tekniske forstanden, og lata det 
moralske aspektet fara. Alle vil jo 
bli f linkare, og dermed er det ein 
utømmeleg marknad der ute.

Boka er delt i fire, og tek for 
seg 1) det overordna regelverket for 
bachelorgraden, 2) studieteknikk 
og tileigning av kunnskap, 3) eksa-
mensførebuing, 4) det organiserte 
studentlivet (Lånekassen, velferd, 
foreiningsliv) og til slutt 5) mulig-
heitene etter bachelorgraden (mas-
tergrad eller jobbsøking).

Asbjørnsen og Maasø har lang 
erfaring frå universitet og høgsku-
lar, og dei har utan tvil fått med dei 
viktigaste tinga. Boka er velskri-
ven, tematisk veldosert og autorita-
tivt velmeinande. Eg likte spesielt 
godt dei gjentatte råda deira om å 
gje stoffet tid til å modna før eksa-
men. Eg er samd i at det er veldig 
viktig å koma inn i stoffet ei lang 
stund før du sjølv skal gje att noko 
presist (essay, eksamen, foredrag), 

slik at det blir tid til ei viss sublimi-
nal behandling av stoffet.

Boka har gode illustrasjonar 
av Bjørn Rune Lie. Det gjen-
nomgåande temaet er lindring av 
eksamensangst, og den fremste 
medisinen er Twitchy’s nervebal-
sam. Eg likte spesielt godt illustra-
sjonen på side 38−39, der det ser 
ut som nokon har sølt kaffi og laga 
runde avtrykk av koppen på boksi-
dene. 

Men boka har ei så velvald mål-
gruppe at det er lett å mistenkja 
forlaget for å vera motivert mest av 
raske pengar. I førre nummer av 
Forskerforum melde eg Håndbok 
for ferske forelesere (også Universi-
tetsforlaget), og då fekk eg noko av 
den same kjensla av ein appell til 
f linkheit. Difor gir eg bøkene same 
karakter. Også Bachelorboka har eit 
jamt godt innhald som er tilfreds-
stillande på dei f leste område, og 
eg gir ho karakteren C. 

Og viss du er smart, brukar du 
ikkje seks månader på å skjøna 
korleis det fyrste semesteret vil 
skrida fram, du les denne boka og 
brukar fem minutt. 

Av Lars Nyre

Kristoffer Melheim (red.)
Nærmiljøpedagogikk
Samlaget, 2009
183 sider
Veil. pris: 329,−

Boka drøfter ulike måtar korleis 
skolen kan bruke nærmiljøet i 
undervisninga, samhandle med 
andre aktørar og bidra aktivt til 
utvikling av heimstaden. Mål-
gruppa er studentar i allmenn-
lærarutdanninga, lærarar og 
rektorar i fådelt skole og forel-
dre. Melheim er førstelektor ved 
Høgskulen i Sogn og Fjordane 
og pedagogisk rådgjevar i LUFS, 
Landslaget for nærmiljøskolen.

Tora Korsvold 
Barn og barndom i velferdsstatens 
småbarnspolitikk 
Universitetsforlaget, 2009 
288 sider 
Veil. pris: 329,− 

Norge og Sverige har velferdsord-
ninger for barn og foreldre som 
andre europeiske land vil kopiere. 
Men hva er til barnets beste? Boka 
diskuterer de nye ordningene 
og sammenligner de to landene, 
samt Tyskland. Skrevet spesielt 
for studenter i utdannings- og 
sosialsektoren. Korsvold er for-
sker ved Norsk senter for barne-
forskning ved NTNU. 

Eirik Newth og Pål Brekke
Den store boken om astronomi
Gyldendal Norsk Forlag, 2009
256 sider
Veil. pris: 399,−

Her presenteres faktastoff om pla-
neter, galakser og stjerner, norsk 
romforskning og internasjonal 
romfartshistorie. Boka er ment 
for hele familien og er illustrert 
med fotografier og Anders Kaar-
dahls tegninger. Brekke er forsker 
ved Norsk Romsenter. Han har 
også jobbet i Nasa. Newth er for-
fatter og cand.scient. med hoved-
fag i teoretisk astrofysikk.

Kai Ingolf Johannessen, 
Kari Jordheim og Kari Karsrud 
Korslien (red.) 
Diakoni – en kritisk lesebok
Tapir forlag, 2009
232 sider
Veil. pris: 295,−

Antologien inneholder diakonivi-
tenskapelige bidrag som utdyper 
og tolker sentrale temaer i faget. 
Blant temaene er: internasjonal 
diakoni, anerkjennelsens plass i 
diakonien, diakoni og miljø, dia-
koni og rettferdighet og barnedi-
akoni. Forfatterne jobber med 
forskning og undervisning ved 
Diakonhjemmet Høgskole.

Kort fortalt
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KOLUMNETITTELDEBATT

Eksterne 
samarbeidspartnere 
og norsk mindre-
verdighetsfølelse

FINANSIERING: Ved evaluering 
av søknader om økonomisk støtte 
til forskningsprosjekter vekt-
legger de f leste institusjonene 
samarbeid enten nasjonalt eller 
internasjonalt. Særlig internasjo-
nalt samarbeid sees på som et kva-
litetskriterium. Ved innsending av 
søknader legges det ved erklærin-
ger fra kjente universiteter om at 
de vil delta i prosjektet. Dersom 
prosjektet gis midler, vil de samar-
beidende enheter føle at de har rett 
på en del av tildelingen. Dermed 
kan en del av de norske forsknings-
midlene gå til utlandet.

I slike store samarbeidspro-
sjekter vil ofte den norske forske-
ren ende opp som en medforfatter 
blant mange forfattere. Slike publi-

kasjoner som ofte kommer i presti-
sjetunge tidsskrift, er med på å gi 
inntrykk av betydelig kompetanse 
selv om det er uklart hvor stort 
bidrag den norske forfatteren har 
hatt. En svakhet med slike prosjek-
ter er at analyser ofte er gjort på 
mange forskjellige enheter som de 
enkelte forfatterne ikke har over-
sikt over. Etter min mening er det 
best at hele arbeidet er gjort ved en 
enkelt institusjon, slik at ansvars-
forholdene er klare. Samarbeid bør 
etter dette kun gjøres der det er 
påkrevet, det vil si at etablering av 
en nødvendig metode ikke er mulig 
eller rasjonell. Dersom en har en 
god idé, vil det som regel ikke på 
det tidspunkt være noe problem å 
etablere nødvendig samarbeid.

Selv har jeg drevet forskning 
innen regulering av magesekkens 
syresekresjon, med vekt på rollen 
til hormonet gastrin og den his-
taminproduserende ECL-cellen. 
I tidsrommet 1985 til 2000 var vi 
internasjonalt ledende på dette 
felt dersom en legger til grunn 

hvem som først publiserte det som 
senere viste seg å være riktig, nem-
lig at hormonet gastrin virker via 
stimulering av ECL-cellen. Disse 
funn på rotte overførte vi så til 
kliniske studier der vi viste at det 
samme var tilfelle hos menneske. 
Ut fra disse fysiologiske studiene 
kunne vi så vise at behandling med 
de kraftigste syrehemmere, pro-
tonpumpehemmerne (PPI), ga en 
kraftig økning av syresekresjonen 
en stund etter at en hadde sluttet 
med preparatet. I den perioden 
preparatene har vært på markedet, 
har det vært en kraftig økning i 
betennelse i spiserøret (sykdom 
som skyldes at sur magesaft strøm-
mer opp i spiserøret) og kirurgisk 
behandling av tilstanden. Samtidig 
bruker opptil 10 prosent av befolk-
ningen PPI. 

Vi har derfor hevdet at dette 
skyldes økningen i syreproduksjo-
nen som skjer etter slik behand-
ling. Det er nå blitt bekreftet av 
en dansk studie der symptomfrie 
danske studenter fikk PPI i åtte 

uker. Studentene registrerte sine 
symptomer i disse ukene samt 
fire påfølgende uker. Forut for 
undersøkelsen samt i den perio-
den de brukte PPI, hadde de ingen 
symptomer, men to uker etter at de 
hadde sluttet med preparatet, utvi-
klet de sure oppstøt og halsbrann. 

Årsaken til at jeg trekker fram 
dette, er at da vi ble evaluert av en 
internasjonal komité i regi av Norges 
forskningsråd i 2000, ble det brukt 
mot oss at vi sto sørgelig alene. Det 
hører med til historien at det i komi-
teen var personer med en viss rela-
sjon til verdens største produsent 
av PPI, som på det tidspunkt var 
verdens mest solgte preparat. Vi fikk 
i evalueringen så dårlig «rating» at 
det har svekket mine muligheter 
for tildeling av forskningsmidler for 
resten av karrieren. 

I løpet av min 35 år lange forsk-
ningskarriere har jeg støtt på 
mange forskere/klinikere med for 
nær tilknytning til farmasøytisk 
industri. Jeg vil derfor fokusere på 
dette med dette innlegget nå når 

Ensidig om midlertidige stillinger
LØNNSSTRATEGI: Det er positivt 
at misbruk av midlertidige stillin-
ger er blitt et sentralt tema i forsk-
ningspolitikken. Samtidig er det 
urovekkende dersom dette spørs-
målet blir et snevert korstog med 
utilsiktede konsekvenser. «Laus-
ungeaksjonen», som for alvor satte 
midlertidige stillinger på dagsor-
den i 2008, gjorde fornuftige kob-
linger mellom personalpolitikk 
og strukturelle rammer. Denne 
aksjonen var dessuten rettet mot 
universiteter og høyskoler. Dersom 
Forskerforbundet går til en gene-
rell kamp mot midlertidige fors-
kningsstillinger i hele sektoren, 

er det fare for at forbundet i prak-
sis undergraver medlemmenes 
interesser. Faren er at man vinner 
fram i en snever personalpolitisk 
forstand, mens de strukturelle 
betingelsene blir liggende fast – 
enten fordi det er en tyngre kamp å 
kjempe, eller at det i realiteten fin-
nes få alternativer.

Dette er et tydelig dilemma i 
instituttsektoren. Ved mitt eget 
institutt, Prio, er det som ved 
mange andre institutter slik at 
hver eneste forskerstilling må 
fullfinansieres på prosjektbasis. 
Risikoen ved faste ansettelser er 
derfor svært stor. Midlertidige stil-

linger har spilt en viktig rolle tid-
lig i forskernes karriere, på vei mot 
et doktorgradsprosjekt. Det som 
holder bruken av midlertidige stil-
linger oppe, er at det er blitt stadig 
vanskeligere for unge, lovende for-
skere å få doktorgradsfinansiering. 

Etter at Forskningsrådet sluttet 
å finansiere individuelle doktor-
gradsprosjekter, er det ikke lenger 
nok å være ekstremt f link og ha en 
glimrende prosjektidé til en dok-
torgrad. Nå er man avhengig av 
at doktorgraden inngår i et større 
prosjekt. Seniorforskernes kapasi-
tet, forskningsagenda og priorite-
ringer blir dermed en avgjørende 
f laskehals. Samtidig har vi sett en 
dreining av sentrale programmer 
i Forskningsrådet mot kortsiktig 
policy-relevans, med negative kon-
sekvenser for doktorgradsprosjek-
ter. På toppen av dette legges det 
større føringer på hvordan prosjek-
tene organiseres, for eksempel med 
utstrakt internasjonalt samarbeid. 
Dette kan være fornuftig i et bre-
dere forskningspolitisk perspektiv, 
men gjør veien til et doktorgrads-
prosjekt stadig mer kronglete.

Resultatet er at unge forskere, 

uansett hvor f linke de måtte være, 
forsinkes i å etablere seg som selv-
stendige forskere med doktorgrad 
og potensial for fast ansettelse ved 
et akademisk rettet forskningsin-
stitutt. Dersom rammevilkårene 
blir liggende mens personalpoli-
tikken strammes inn, er utsiktene 
dystre: De unge og lovende risike-
rer å presses ut av akademia. Ved et 
institutt som Prio ligger forholdene 
til rette for å lede unge forskere 
gjennom et doktorgradsløp, gi dem 
en helhetlig opplæring i forskeryr-
ket og tilby en fast kontrakt etter 
avlagt doktorgrad. Det mest sår-
bare stadiet er før doktorgraden er 
påbegynt. Forandringene i Forsk-
ningsrådet har gjort denne perio-
den vanskeligere og tvunget fram 
økt bruk av midlertidige stillinger. 
Dersom denne muligheten begren-
ses fra personalpolitisk side, blir 
det å begynne i gal ende. Resultatet 
for de unge talentene blir ikke faste 
stillinger, men snarere et ufrivillig 
farvel med forskningsverden.

Spørsmålet om midlertidige 
stillinger ser utvilsomt noe anner-
ledes ut i instituttsektoren enn ved 
universiteter og høyskoler. Ved 

Dersom Forskerforbundet går til en 
generell kamp mot midlertidige 
forskningsstillinger i hele sektoren, 
er det fare for at forbundet i praksis 
undergraver medlemmenes 
interesser.
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I sommer har vi kunnet lese i avisene om en 
såkalt kulturkamp. Men hva har kampen stått 
om, og hvordan begynte den egentlig? Etter å ha 
rådspurt meg litt, så har forbausende mange svart 
det samme: «Jeg fikk visst ikke med meg star-
ten.» Så er en altså ikke alene om å mangle grep 
om utviklingen og helheten i 
denne kampen. Intellektuelle 
størrelser som Rune Slagstad 
har vist til at sommerens debatt 
har likheter med 30-tallets kul-
turkamp, som sto mellom det 
han kaller en militant konser-
vatisme og en nyere kulturradi-
kalisme. Flere av debattantene 
har dessuten vist til hvordan 
«kampen» har kommet lenger 
i Danmark. Der har nemlig 
det høyrepopulistiske Danske 
Folkeparti tatt ansvar og gått til 
krig mot de venstreintellektu-
elle kulturkjemperne.

I Norge har kulturkampen 
handlet om nokså varierte 
saker; om å bevare Forsvaret, 
om å få tilbake(!) en ordent-
lig skole, og om betydningen 
av biologi. Og ikke minst har 
kampen om innvandring og 
multikulturalisme vært et sen-
tralt omdreiningspunkt. Men hvorfor i all verden 
diskuteres disse sakene som deler av en større sak? 
Fellesnevneren synes å være at kulturkjemperne 
har tatt feil i disse sakene. Ifølge den nykonserva-
tive forsker og debattant 
Asle Toje utgjør kultur-
kjemperne fra venstresida 
en slags kulturelite som på 
ideologisk grunnlag har 
rådet og stelt i Norge siden 
ca. 1968. For øvrig mener 
han at 68-erne er en del av 
det samme borgerskapet 
som har styrt og bestemt 
de siste 200 år. Og det siste er kanskje sant, men 
helt de samme kan det jo neppe være.  

I selveste Klassekampen gjennomgår nevnte 
Asle Toje tre eksempler på at kulturradikalerne 
har tatt feil. Det første tydelige eksempelet er rett 
og slett at Sovjetunionen har falt. Hørte dere det? 

Det neste er at norsk skole, bygget på kulturradi-
kaler Jens Bjørneboes ideologi, scorer lavt på Pisa-
undersøkelsene. Det tredje eksemplet handler om 
at kriminaliteten i Norge har økt – og dette skyldes 
den sterke innflytelsen fra kriminolog og kultur-
radikaler Nils Christie. Eksemplene er både num-

mererte og samtidig nokså 
varierte. Men den virkelige 
store trusselen mot velferdssta-
ten og de norske grunnverdier 
er ifølge Toje likevel Multikul-
turalismen. Det ligger kanskje 
i selve begrepet – multikulti 
– dette er kulturradikalismen i 
pluralisert form. Ikke bare er de 
klassiske norske institusjonene 
som forsvar, skole og fengs-
ler bygget om, men de norske 
grunnverdiene trues av mang-
fold – og deretter oppløsning. 

Men så var det biologien 
da − hva har den med dette å 
gjøre? Jo, naturen og biologien 
regnes som kulturens motset-
ning. Og en del av bildet er at 
kulturradikalerne har fortrengt 
biologien og naturen. Harald 
Eia forklarer i Dagbladet at han 
føler seg holdt for narr, fordi 
han i sin studietid på Blindern 

ikke fikk høre nok om evolusjonsbiologien. Men nå 
skal dette bøtes på, og Eia har laget en TV-serie som 
skal sendes nå i høst. Serien heter «Hjernevask», 
og handler om biologi og menneskets natur. For 

ifølge Eia forklarer den 
genetiske komponenten 
og IQ-tester mye mer enn 
det sosialisering og kultu-
rell kapital gjør. Og dette 
mener Eia må være rele-
vant når vi skal utforme 
samfunnet. Harald Eia 
var også på TV nettopp, i 
en reprise av «Den store 

klassefesten». Her var han bokstavelig talt på 
banen for å delta i sumobryting, korrekt antrukket 
kun iført lendeklede. Han tapte kampen. Med hen-
visning til evolusjonsbiologien blir det fristende å 
ta et godt tak under beltestedet og spørre: Hvordan 
har denne mannen overlevd?

GJESTESKRIBENTEN

Kulturkampen

Norske grunnverdier 
trues av mangfold – 

og deretter oppløsning. 

Kristin Hestf lått Spilker, 
forsker ved Institutt for 

tverrfaglige kulturstudier, 
NTNU

forskningsinstitutter som Prio er 
det kort vei til ledelsen, og utfor-
dringer knyttet til arbeidsmiljø og 
stillingsvern tas fatt på med en fel-
les forståelse av rammevilkårene 
snarere enn ved å «stå på krava» i 
tradisjonell forstand. Midlertidige 
stillinger innenfor dagens regel-
verk skaper muligheter og ikke 
bare begrensninger for unge for-
skeres karriereutvikling.

Forskerforbundets leder Bjarne 
Hodne uttaler til Forskerforum 
7/09, at «forbundet jobber for å 
komme bruken av midlertidige 
stillinger til livs». Han betegner 
dette som en hovedoppgave i tiden 
framover. «Resultatet av dette 
arbeidet», sier Hodne, «vil utvil-
somt ha positive virkninger for 
sektoren». Dette er urovekkende 
lesning. Som forsker og mellomle-
der (nå med fast stilling, tidligere 
midlertidig ansatt) ser jeg saken 
fra begge sider. Jeg håper at Hodne 
og forbundets ledelse for øvrig er 
bevisst på sammenhengene mel-
lom rammevilkår og personalpo-
litikk og vil kjempe for løsninger 
som til syvende og sist fremmer 
rekruttering og arbeidsmiljø.

Jørgen Carling,
seniorforsker, 
Institutt for fredsforskning (Prio)

Les mer om saken på side 5.

det viser seg at vi har hatt rett på et 
meget viktig klinisk punkt, nemlig 
at PPI-behandling på sikt kan for-
verre den tilstand de gis for. Med 
tiden tror jeg at det også vil vise seg 
at det andre kliniske stridspunkt 
der vi har stått alene, risikoen for 
kreftutvikling etter langvarig PPI-
bruk, vil vise seg korrekt.

Hovedhensikten med mitt inn-
legg er å forsøke å redusere kravet 
om støtteerklæringer i forbindelse 
med søknader om forskningsstøtte. 
Videre er det et håp om at evalu-
eringskomiteer evner å vektlegge 
reelle nyvinninger, og at publika-
sjoner i selv høyt rangerte tidsskrift 
tillegges redusert betydning når det 
etter hvert blir klart at funnene ikke 
har vist seg å være holdbare eller av 
betydning. Sist, men ikke minst er 
mitt budskap at en må våge å satse 
på egne krefter innen forskningen.

Helge L . Waldum, 
prof.dr.med., NTNU
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Forskning ved museene. 
En finansieringsmulighet

MUSEUMSFORSKNING: Forskerfo-
rum har i nummer 4/09 satt søke-
lys på forskningen ved museene. 
Den grunnleggende virksomheten 
ved museene skal forenklet sagt 
ta utgangspunkt i de tre «F»ene: 
forvaltning, forskning og formidling. 
Ideelt sett skal formidlingen være 
basert på forskning, som igjen 
bør ta utgangspunkt i det som for-
valtes, nemlig samlingene. Med 
dagens ressurssituasjon blir forsk-
ningen nedprioritert i forhold til 
de andre kjernevirksomhetene 
ved museene, noe som igjen ska-
der kvaliteten på formidlingen. En 
bra utstilling, og museumsarbeid 
generelt, må baseres på en kombi-
nasjon av teoretiske innfallsvinkler 

og praktisk tilnæring. 
Det kan være flere grunner til at 

nettopp forskningen nedprioriteres. 
Svak tradisjon og miljø for forsk
ning, manglende kompetanse eller 
ganske enkelt at forskning ikke er så 
umiddelbart synlig som forvaltning/
restaurering av bygningsmasse eller 
utstillinger og andre formidlingstiltak. 

Museene bør selv se seg tjent 
med å sette av ressurser til forsk-
ning. Ambisjonen om å drive forsk-
ningsbasert formidling i tråd med 
ABM-meldingen veier tungt, og 
ny kunnskap må bygges opp med 
de midlene som finnes innenfor 
museenes budsjettrammer. Det 
kan for eksempel dreie seg om pro-
sjekter der foreliggende forsknings-
resultater kontrolleres opp mot (og 
eventuelt tilpasses til) lokal eller 

regional empiri. Å legge forholdene 
til rette for forskning er en ledel-
sesoppgave, også ved museene.

På mange områder er eksiste-
rende forskningsresultater ikke 
relevante for lokale/regionale 
problemstillinger som er viktige 
i museenes formidlingsvirksom-
het. Det vil da være behov for egen 
grunnforskning. Slike forsknings-
prosjekt er ressurskrevende og kan 
vanskelig gjennomføres innenfor 
museenes ordinære driftsbudsjet-
ter. En løsning er å knytte til seg 
eksterne forskere eller studenter 
ved universiteter og høgskoler. Vår 
erfaring er at dette er lettere sagt 
enn gjort. Store fysiske avstander 
til relevante forskningsmiljøer 

medfører betydelige kostnader 
i forbindelse med feltarbeid og 
andre reiser. Studentene og sti-
pendiatenes valg av tema for mas-
ter- eller doktorgradsavhandlinger 
ligger ofte tett opp til de vitenska-
pelig ansattes interessefelter, noe 
som gjør det vanskelig å få gjen-
nomslag for lokale eller regionale 
problemstillinger. Samlet sett står 
vi derfor mange steder i landet 
ovenfor betraktelige utfordringer 
når det gjelder samarbeid mellom 
museer og andre forskningsin-
stitusjoner. I tillegg er museene 
ikke bare interessant som empirisk 
utgangspunkt for eksterne for-
skere. Vi skal ikke bare forskes på. 
Vi skal forske selv, med utgangs-
punkt i samlingene.

I dag finnes muligheter for til-

leggsfinansiering når det gjelder 
produksjon av formidlingstiltak og 
forvaltning av samlinger gjennom 
ABM-utvikling. Prosjekter som ikke 
kunne vært gjennomført innenfor 
ordinære budsjetter ved museene, 
lar seg dermed realisere. Utfordrin-
gen blir å finne eksterne midler 
til forskningen ved museene. Det 
eksisterer flere finansieringsmu-
ligheter. Noen av disse dørene er 
åpne for museer, andre er lukket. 
Erfaringsmessig vil museene ofte 
tape i konkurransen med større, 
mer etablerte forskningsmiljøer 
som universitet og høgskoler. Muse-
ene har for eksempel vanskelig for å 
nå igjennom hos forskningsrådet. 
Museene mangler også et «beløn-

ningssystem», slik vi finner i uni-
versitets- og høgskolesektoren.

Belønningssystemet for høg-
skole/universitet går ut på at institu-
sjonene tilføres ekstra ressurser fra 
Kunnskapsdepartementet når deres 
ansatte publiserer vitenskapelig. 
En vitenskapelig publikasjon defi-
neres gjennom fire kriterier, som 
samtlige må være oppfylt. Publika-
sjonen må: presentere ny innsikt, 
være i en form som gjør resultatene 
etterprøvbare eller anvendelige i ny 
forskning, være i et språk og ha en 
distribusjon som gjør den tilgjenge-
lig for de f leste forskere som kan ha 
interesse av den, være i en publise-
ringskanal med rutiner for fagfel-
levurdering, det vil, si tidsskrift, 
serie, bokutgiver, nettsted el.

Denne ordningen premierer 

altså publikasjon av forskning ved 
institusjoner som i likhet med 
museene i utgangspunktet får 
offentlige midler.  

Tilsvarende ordning finnes ikke 
for museer, med mindre de er uni-
versitetsmuseum. Vårt forslag for å 
øke grunnforskningen er å innføre 
et liknende system for museene 
underlagt Kultur- og kirkedeparte-
mentet. Kan det settes av en egen 
pott til belønning av vitenskapelig 
publisering, for eksempel gjennom 
ABM-utvikling, har man kommet 
langt. 

ABM-utvikling har søknads-
midler både for forvaltning (7,1 
millioner i 2009) og formidling 
(22,3 millioner i 2009), men ikke 
for forskning. En pott på 2–3 mil-
lioner til belønningssystem for 
vitenskapelig publisering vil være 
en god start. Det vil muliggjøre fri-
kjøp av personale for å skrive viten-
skaplige artikler, som igjen kan 
skape grobunn for ny forskning 
med utgangspunkt i museenes 
samlinger og bedre formidling. 

Er vitenskapelige publikasjoner 
den måten museene skal formidle 
sin forskning på? Utstillingen er 
museenes fremste formidlingsfo-
rum og sluttprodukt, men det ene 
trenger ikke utelukke det andre. 
Utstillinger og vitenskapelige tids-
skrifter henvender seg ofte til 
forskjellig publikum, og med en 
finansieringsordning som fore-
slått vil forskningsprosjekter med 
utgangspunkt i museenes egne 
samlinger kunne bidra til å skape 
spennende problemstillinger og for-
tolkninger, samt ende opp i utstil-
linger, publikasjoner eller annen 
formidling med styrket faglig inn-
hold, som når et større publikum. 

Inge Sørgård og
 Ann Kristin Klausen, 
avdelingsledere ved Helgeland Museum

Les mer om museumsforskning på 
side 7.

Det kan være flere grunner til at nettopp forskningen 
nedprioriteres. Svak tradisjon og miljø for forskning, 
manglende kompetanse eller ganske enkelt at forskning 
ikke er så umiddelbart synlig som forvaltning/
restaurering av bygningsmasse eller utstillinger og andre 
formidlingstiltak. 
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JUBILANT: Hvorfor er ikke histo-
rien effektiv? Hvorfor er byråkra-
tiet en god ting? 

Dette er av de spørsmål profes-
sor emeritus Johan P. Olsen har 
syslet med. 14. august ble han 70 
år. Han er Norges fremste, mest 
renommerte og siterte statsviter. 
Han har fått mange internasjo-
nale priser og æresbevisninger. 
Som første utlending mottok han 
i 2003 John Gaus- prisen fra den 
amerikanske statsviterforeningen, 
og nylig fikk han Herbert Simon-
prisen for sine bidrag til byråkrati-
forskningen. Han ble kommandør 
av St. Olavs Orden i 2007.

Olsen startet sin akademiske 
karriere med å studere kommunal 
budsjettering. Her ble han slått av 
innslaget av ritualer og symbolikk 
i beslutningsprosesser. I forhold 
til konvensjonelle rasjonalitets 
forståelser er dette hvite f lekker.  
Dette gav opphav til en enestå-
ende akademisk karriere i jakten 
på en bedre forståelse av hvordan 
moderne organisasjoner fungerer.  
I dag forbindes Olsen med ny-
institusjonalismen i internasjonal 
samfunnsforskning.  

Han fikk stor oppmerksom-
het for arbeidene sine i den første 
maktutredningen (1972–83).  Med 
grunnlag i et meget omfattende 
mandat, med forskningsoppga-
ver som kunne ta pusten fra de 
f leste, med svært små midler, ble 
det bygd opp et formidabelt fors-
kningsmiljø i Bergen rundt admi-
nistrasjonsforskningen.  Olsen var 
en drivende kraft i dette. I 1976 
kom boka Ambiguity and Choice in 
Organizations, som han redigerte 
sammen med James G. March. 
Deres livslange samarbeid daterer 
seg tilbake til 1968, da Olsen dro på 
forskningsopphold til Irvine, Cali-
fornia. Allerede i 1972 publiserte 
de sammen med Michal D. Cohen 
garbage can-modellen om organisa-
sjonsvalg basert på samtidighet i 
kobling mellom problemer, løsnin-
ger og beslutningsmuligheter. Det 
ble en internasjonal suksess; en av 
verdens mest siterte samfunnsvi-
tenskapelige artikler.

Her ble grunnlaget lagt for det 

store forskningsprosjektet som 
Olsen-skolen i den norske maktut-
redning utviklet seg til å bli. Den 
bidro til å fornye pensumlister i 
statsvitenskap langt ut over Norges 
grenser. Bøkene kom på rekke og 
rad, gjerne to i året. I l978 kom både 
Politisk organisering og Byråkrati 
og beslutninger, og i 1980 Aksjoner 
og demokrati og Meninger og makt. 
Organized Democracy kom i l983. 
Petroleum og politikk 1989 er en bok 
som i disse dager med fordel kan 
leses på nytt. Mange ble sjenerøst 
dratt med som medforfattere, og 
mange fikk et løft gjennom delta-
kelse i store og små prosjekter. 

I Statsstyre og institusjonsutfor-
ming, 1988, er mange av bidragene 
samlet, og programmet om statsvi-
tenskap som arkitektonisk vitenskap, 
en styringsvitenskap i konkurranse 
med økonomi og jus, lansert. Det 
gjelder bruken av institusjonsutfor-
ming som politisk virkemiddel. Her 
er begreper som den segmenterte 
stat, staten som supermarked eller 
moralsk fellesskap, temporale orde-
ner og organisert anarki.

Olsen er en forskningsentreprenør, 
som la grunnlaget for sitt renommé 
gjennom maktutredningen, men 
som aldri har hvilt på sine laur-
bær. Han har sittet i uttalige styrer 
og råd, i tidsskriftsredaksjoner og 
i forskningsinstitusjoner over hele 
Europa, og vært gjesteforeleser ved 
universiteter i alle verdensdeler.  
Han var med i den svenske maktu-
tredningen fra 1985 til 1990, hvor 
han rakk å gi ut to bøker.

Han har vært en eminent 
entreprenør i å skape gode fors-
kningsmiljøer og å levere reformre-
levant kunnskap, som for eksempel 
i NOU-en En bedre organisert stat fra 
1989. Han var initiativtaker til LOS 
programmet for forskning i ledelse, 
organisasjon og styring under 
Norges forskningsråd fra 1987 til 
1996. Fra 1987 til 1994 ledet han 
LOS-senteret under dette program-
met i Bergen. Her sto studier av 
forvaltningsreformer sterkt, og ikke 
få kritiske arbeider om New Public 
Management ble produsert lenge før 
det ble norsk realitet.  Internasjo-
nale trender ble satt på begrep, og 

sektorovergripende analyser ble et 
varemerke. 

I 1989 kom også den boka 
som han er mest kjent for, nemlig 
Rediscovering Institutions, skrevet 
sammen med James G. March, 
og som er oversatt til f lere språk. 
Grunntanken her ble formulert i en 
artikkel om ny-institusjonalismen 
1984, som kom på 6. plass når Ame-
rican Political Science Review skulle 
kåre de viktigste artiklene det siste 
hundreåret. Det var her the logic of 
appropriateness ble formulert, og 
det var her mer politiske og norma-
tive elementer ble introdusert i teo-
rien om organisasjonsvalg. Roller, 
regler, rutiner, oppmerksomhets-
styring og identitetsdannelse er 
stikkord. Ikke bare egeninteresse 
driver aktørene, men også deres 
ønske om selvrespekt og ansten-
dighet. Institusjoner og identitet 
kan sies å gi aktørene grunner for 
å handle imot sine egeninteresser. 
Med dette er de tidligere påviste 
hvite f lekkene med hensyn til 
rasjonalitet kanskje i ferd med å 
fargelegges.  

Det ny-institusjonelle perspek-
tivet gav opphav til f lere arbeider 
utover 90-tallet, med nye samar-
beidspartnere. I 1995 kom oppføl-
geren til Rediscovering Institutions, 
nemlig Democratic Governance, 
igjen et samarbeid med March. 
Politiske institusjoners evne til å 
skape solidaritet, identiteter, makt 
og ansvarlighet er her i fokus. 

Men så var det dette med EU 
da, dette eksperiment uten presedens. 
Hvordan sto det til med kunnskaps-
nivået om den europeiske integra-
sjonsprosessen, og hvorfor satte 
europeiseringen seg gjennom nær-
met uavhengig av nasjonale valg?

I 1994 så Arena (nå Senter for 
Europaforskning ved UiO) dagens 
lys i Oslo. Her ble det utviklet et 
robust senter med en tverrfaglig 
stab med et enhetlig forsknings-
tema. Olsen søkte aktivt etter med-
spillere i andre fag, både historie, jus 
og filosofi fikk en plass rundt bor-
det. Statsvitenskapen skulle bringes 
nærmere sine kontinentale røtter. 
Det ble en interessant konstruksjon. 
I regelmessige tirsdagsseminarer ble 

all behandlet ut fra samme kritiske 
standard, om de var studenter eller 
utenlandske berømtheter.

Olsen har fortsatt sin store pro-
duksjon under Arena, og hva var 
mer naturlig enn at han ble bedt om 
å skrive åpningsartikkelen da Cam-
bridge nylig lanserte European 
Political Science Review. I 2006 
kom monografien Europe in Search 
of Political Order, hvor mange av 
bidragene til hans europaforskning 
er samlet.  

Systematisk, ambisiøs, stor 
spennvidde og usedvanlig arbeids-
evne kjennetegner Olsen. En kan 
bare undre seg over at skrivebor-
det alltid er ryddig. Stort nettverk 
og stor autoritet er andre stikkord, 
men det er også teft for sosiale og 
politiske problemer og en tro på at 
demokrati er noe mer enn f lertall-
styre og hierarki. Hans interesse 
for det europeiske universitet må 
sees i dette lys. I senere år har han 
arbeidet med Bologna-prosessens 
sosiologi.

Hans fascinasjon for byråkratiet 
som organisasjonsform har ved-
vart. Som Max Weber framholdt, er 
det et uovertruffent organiserings-
prinsipp, i lys av hvilket alle andre 
prinsipper fortoner seg dilettan-
tiske. I all reformiver må ikke dette 
glemmes, advarer Olsen. 

Erik Oddvar Eriksen, 
professor og direktør 
for Arena Senter for 
Europaforskning, 
Universitetet i Oslo
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NTNU – Det skapende universitet
Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til  teknologi 
og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, 
medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss 
i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.
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Vitenskapsmuseet 

Seksjonsleder for    
Seksjon for naturhistorie 
Søknad merkes VM 2009/11809

Seksjonsleder for Seksjon for   
arkeologi og kulturhistorie
Søknad merkes VM 2009/11808
Seksjonslederen er seksjonens daglige leder og har ansvar for den samlede   
virksomheten ved seksjonen. Seksjonslederen rapporterer i den daglige driften til  
museumsdirektøren og inngår i museets ledergruppe. Seksjonslederen er underlagt 
seksjonens styre som skal gi lederen overordnede rammer og fatte vedtak i alle viktige 
strategiske og prinsipielle spørsmål som angår seksjonens virksomhet. Seksjonens  
ledergruppe er rådgivende medvirkningsorgan for seksjonslederen. Seksjonslederens 
nærmeste medarbeider vil være en kontorsjef. 
Nærmere opplysninger ved henvendelse til museumsdirektør Axel Christophersen:  
axel.christophersen@vm.ntnu.no, tlf. 73 59 09 98 eller underdirektør Kurt Alterskjær: 
kurt.alterskjar@vm.ntnu.no, tlf. 73 59 21 72. 
Søknad merket aktuelt VM-nr. sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.  
Søknadsfrist: 19.10.09

Se fullstendig utlysningstekst på www.jobbnorge.no, www.nav.no   
og på NTNUs hjemmesider http://nettopp.ntnu.no
I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort    
selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
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GEOLOG SØKES TIL ATTRAKTIVT 
MUSEUM PÅ SØRLANDET
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     Stillingen er knyttet til museets geologiske samlinger og ar-
beidet vil bl.a. bestå i å videreutvikle disse.  Vi søker en geolog med 
høyere utdannelse, fortinnsvis doktorgrad eller tilsvarende, og helst 
innen bergrunnsgeologi/mineralogi. 
     Vi trenger en person som kan arbeide nøyaktig og systematisk 
i samlingene, og som har erfaring fra arbeid på museum eller 
tilvarende institusjoner. Det vil også bli lagt stor vekt på evne til 
samarbeid og personlig egnethet for stillingen.
     Søkeren må kunne skrive og snakke et skandinavisk språk.                                                                  
Søkeren bør ha førerkort kl. BE 
     Museet tilbyr plass i et stabilt arbeidsfelleskap med hyggelige 
kolleger og inspirerende arbeidsmiljø, lønn etter avtale og gode 
pensjons- og forsikringsordninger.
     Søknaden må innehold CV med publikasjonsliste og kopier av 
nødvendige vitnemål, attester og referanser. Søknaden med nød-
vendige vedlegg kan sendes elektronisk innen fristens utløp. 
     For mer informasjon om stillingen og krav til søknaden: 

se www.naturmuseum.no eller ring tlf. 38 05 86 20
 Søknadsfrist: 1. november 2009

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen er et faglig uavhengig forvaltningsorgan
som bidrar til å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Vi har tre
virksomhetsområder: Tilsyn med utdanningskvaliteten ved norske universiteter, høyskoler og
fagskoler, Godkjenning av utenlandsk utdanning og Utredning og analyse.
NOKUT utarbeider ny strategi som legger mer vekt på å stimulere til utvikling av kvalitet i
utdanningen. 

LEDER UTREDNING OG ANALYSE 
Som leder for NOKUTs utrednings- og analyseavdeling vil du ha en nøkkelrolle i å
realisere ny strategi. Avdelingen frembringer, sammenstiller og formidler kunnskap
om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid og setter fokus på sentrale utfordringer.
Du vil engasjere NOKUT-ressurser og eksterne samarbeidspartnere i evaluerings- og
utredningsprosjekter. 

Sammen med ledergruppen vil du bidra til å styrke dialogen med lærestedene, og til
at NOKUT får en tydeligere stemme i samfunnsdebatten om utdanningskvalitet.

Kandidater har høyere utdanning, gjerne på ph.d.-nivå, og solid forsknings- eller
utrednings-/evalueringskompetanse, helst med utdanningsfeltet som arbeidsområde. 

Bred metodeforankring gjør deg i stand til å kommunisere tverrfaglig. Du har 
nettverk i relevante miljø gjennom erfaring fra nasjonalt/internasjonalt samarbeid,
og god forståelse for samspillet mellom politikk, forvaltning og akademia.

Lønn etter avtale i stillingskode 1060 avdelingsdirektør. 

For nærmere informasjon, kontakt direktør i NOKUT, Terje Mørland, tlf.: 41223199
eller Benedikte Stiff i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00. Søknad med CV bes registrert på
www.iscogroup.no. Søknadsfrist 25. oktober.
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INFORMASJON FRA FORSKERFORBUNDET
For kontinuerlig oppdatering, besøk våre hjemmesider www.forskerforbundet.no

I
Vil fortsatt ha minister 
for forskning og høyere 

utdanning 
Forskerforbundet krever at Regje-
ringen viderefører dagens ordning 
med en egen minister for forsk-
ning og høyere utdanning. 

– Vi mener at dette er den beste 
måten å sørge for å bevare den nød-
vendige sammenhengen mellom 
forskning og høyere utdanning 
på, sier Forskerforbundets leder 
Bjarne Hodne. Med en egen høyere 
utdannings- og forskningsminis-
ter vil denne sektoren få en viktig 
stemme innad i regjeringskollegiet 
og utad i offentligheten. Forskerfor-
bundet mener at en slik ordning er 
til det beste for videreutviklingen 
av Norge som en kunnskapsnasjon.

II
Konferanse om likestilling 

i instituttsektoren 
Ved forskningsinstituttene er 
kjønnsbalansen dårligere enn ved 
universiteter og høgskoler, til tross 
for at sektoren er pålagt gjennom 
likestillingsloven å arbeide for like-
stilling. Nå blir det for første gang 
arrangert en dagskonferanse hvor 
utfordringer og muligheter for like-
stilling i instituttsektoren blir løf-
tet fram, og der det blir presentert 
tiltak som virker.

Konferansen finner sted i Oslo 
29. oktober og arrangeres av Kif-
komiteen, Norges forskningsråd 
og Forskningsinstituttenes fellesa-
rena (FFA) i samarbeid. Påmelding 
innen 23. oktober – se http://kvin-
neriforskning.no for mer informa-
sjon.

III
181 millioner til 

vitenskapelig utstyr 
Forskningsrådet har fordelt 181 mil-
lioner kroner til infrastruktur for 
forskning. Tildelingen er den før-
ste i en nasjonal satsing som skal 
vare fram til 2017. 

– Dette vil gi et kraftig løft for 
kvalitet og effektivitet i norsk forsk-
ning, sier adm.dir. Arvid Hallén i 
Forskningsrådet. – Det er svært 
gledelig at regjeringen har lagt 
på plass forutsetningene for en 
helhetlig og langsiktig satsing på 
infrastruktur til forskning.

Det er utstyr i prisklassen 2–30 
millioner, samt eInfrastruktur 
og database-forprosjekter som er 
behandlet i denne søknadsrunden. 

Senere på høsten blir det to tilde-
linger til, til storskala forskningsin-
frastruktur, og til hovedprosjekter 
for databaser og vitenskapelige 
samlinger. Totalt 400 millioner 
skal deles ut i år.

IV
FAPs høstkonferanse 2009 

Forskerforbundets forening for 
administrativt personale (FAP) 
inviterer til høstkonferanse 22.–23. 
oktober 2009 med temaet «Kar-
riereplanlegging i forsknings- og 
utdanningssektoren – fra visjon til 
virkelighet?»

Både FAP-medlemmer og andre 
medlemmer av Forskerforbundet 
inviteres til en konferanse hvor 
vi i fellesskap tar tak i en av våre 
aller største utfordringer, nem-
lig karriereplanlegging og -utvik-
ling for de ansatte i FoU-sektoren. 
Konferansen finner sted i Oslo, og 
påmeldingsfristen er 5. oktober. 
Mer informasjon på www.forsker-
forbundet.no/fap. 

V
Likestillingsprisen 2009 

Kunnskapsdepartementet har 
besluttet å dele ut Likestillingspri-
sen 2009. Prisen skal gå til den/de 
institusjoner og/eller forskningsin-
stitutt som har de beste tiltakene 
for å bedre kjønnsbalansen i uni-
versitets-, høyskole- og forsknings-
instituttsektoren.

Prisen er på 2 millioner kroner, 
og har tidligere blitt delt ut i 2007 

og 2008. Komité for integrerings-
tiltak – Kvinner i forskning (Kif-
komiteen) lyser ut, vurderer og 
innstiller til likestillingsprisen. 

Alle universiteter, høyskoler og 
forskningsinstitutter inviteres til å 
sende inn søknad med sine hand-
lingsplaner og likestillingstiltak 
til komiteen innen 13. november 
2009. Mer informasjon på http://
kvinneriforskning.no. 

VI
Forskningsappell 2009

I forbindelse med stortingsvalget 
2009 utfordret Forskerforbundet 
alle partilederne til å skrive en 
appell direkte til våre medlemmer 
om hvilken forskningspolitikk par-
tiet vil fronte i neste stortingspe-
riode. Vi fikk til slutt svar fra alle 
partiene på Stortinget samt Miljø-
partiet De Grønne. Svarene vi fikk 
inn er samlet på nettsiden www.for-
skerforbundet.no/forskningsappell.

VII
Museumsmeldingen: Økte 

ressurser skal styrke 
museene faglig 

– Vi vil lage gode rammevilkår som 
kan stimulere museene til å styrke 
den faglige innsatsen og ha en 
aktiv samfunnsrolle, sa kultur- og 
kirkeminister Trond Giske da han 
presenterte stortingsmeldingen 
om framtidas museum; St.meld. 
nr. 49 (2008–2009) Framtidas 
museum. Forvaltning, forskning, for-
midling, fornying.

Meldingen legger til grunn at 
museenes samlinger skal sikres og 
bevares best mulig for ettertiden og 
gjøres tilgjengelig for publikum og 
for forskning. Meldingen slår fast at 
forskning og kunnskapsutvikling 
ved museene er nødvendig for inn-
samlings-, dokumentasjons- og for-
midlingsarbeidet, og at museenes 
forskningssamarbeid skal styrkes. 

VIII
Kari Gjesteby Norges første 

riksmekler
Kari Gjesteby er i statsråd beskik-
ket som riksmekler for perioden 
1. september 2009 til 31. august 
2012. Gjesteby overtar etter riks-
meklingsmann Svein Longva som 
døde 16. april. Gjesteby har siden 
1990 vært direktør i Norges Bank, 
hun har også vært direktør for 
Nasjonalbiblioteket, statssekretær i 
f lere departement og hun har vært 
handels- og skipsfartsminister og 
justisminister. Hun har også vært 
medlem av Rikslønnsnemnda. 

IX
Ny jobb? 

Husk å melde fra til Forskerforbun-
det sentralt dersom du har skiftet 
arbeidssted, endret stillingsprosent 
eller gått av med pensjon. For å ha 
et oppdatert medlemsregister er vi 
avhengige av å få melding fra med-
lemmene om endringer i arbeids-
forhold. Logg deg inn på Min side 
for å registrere endringer: www.
forskerforbundet.no/minside.

X
Behold medlemskapet 

ved forskningsopphold i 
utlandet

Medlemmer som reiser på forsk-
ningsopphold i Sverige, Danmark, 
Finland, USA, Canada eller Storbri-
tannia får sine rettigheter ivaretatt 
av Forskerforbundets søsterorga-
nisasjon i det aktuelle landet. Det 
sørger avtaler om gjensidig gjeste-
medlemskap for.

Avtalene sikrer medlemmer i 
Forskerforbundet som blir ansatt 
innen høyere utdanning og forsk-
ning i et av disse landene gratis 
gjestemedlemskap som gir rett til 
rådgivning om arbeidskontrakter 
og lønnsvilkår og til andre tjenes-
ter som ordinære medlemmer får. 
Avtalene finner du på www.for-
skerforbundet.no under «Medlem-
skap».

ARBEIDSGRUPPE SKAL VURDERE 
INSTITUSJONENES HANDLINGSROM 

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal 
vurdere hvordan universitetene og høyskolenes selvstendighet funge-
rer og blir forvaltet. Forskerforbundets leder Bjarne Hodne er oppnevnt 
som medlem av arbeidsgruppa, som ledes av Teknas president Mari-
anne Harg.

– Til tross for økte bevilgninger til denne sektoren opplever insti-
tusjonene handlingsrommet for egne prioriteringer som begrenset. 
Dette paradokset skal gruppen se nærmere på, og jeg ser fram til gode 
og tydelige anbefalinger for hvordan dette bør håndteres på en bedre 
måte, sier statsråd Tora Aasland i en pressemelding. 

KURSTILBUD – OKTOBER/NOVEMBER
Forskerforbundet arrangerer følgende sentrale kurs i oktober/novem-
ber 2009:
• 28.–29.10.09: Seniorpolitikk og pensjon 
• 17.–18.11.09: Arbeidsseminar om konflikthåndtering 
• 24.–26.11.09: Arbeidsseminar for erfarne tillitsvalgte
• 30.11.09: Dagsseminar om midlertidighet i UH-sektoren
Program og påmeldingsinformasjon blir lagt ut på www.forskerforbun-
det.no/kurs



forskerforum 8 • 2009 • side 42

Tanker etter et valg
Stortingsvalget endte med et rødgrønt f lertall etter en valgkamp som til 
slutt hadde et bra innslag av pressedebatt om betydningen av forskning og 
høyere utdanning. Nå begynner diskusjonen de tre partiene imellom om 
fordeling av posisjoner. Det er en diskusjon vi ser med en viss spenning 
fram til resultatet av. Personkabalen overlates til Jens Stoltenberg. Men ett 
krav har vi som forbund: En egen minister for forskning og høyere utdan-
ning må vi fortsatt ha. Det gir sektoren en stemme inn i regjeringskol-
legiet og bidrar til å sikre den nødvendige bevaring av koplingen mellom 
høyere utdanning og forskning.

Forskerforbundet utfordret før valget alle partilederne til å komme med 
en forskningsappell. Responsen var gledelig stor, og alle bidragene ble lagt 
ut på forbundets hjemmeside. De synspunkter og løfter som den enkelte 
partileder presenterte, vil vi ta med oss videre. Ikke minst vil uttalelsene 
fra lederne i de tre regjeringspartiene bli husket når regjeringserklæ-
ringen legges fram og når erklæringen skal følges opp i praktisk politikk.

Over lengre tid har Forskerforbundet og institusjonsledere påpekt man-
glende handlingsrom for institusjonene tross økte bevilgninger. Penger 
inn har ikke bedret arbeidsvilkårene for dem som skal forske og under-
vise. En drøy uke før valget fikk vi en bekreftelse på at problemene var 
registrert og tatt på alvor av politisk ledelse i departementet. Statsråden 
for forskning og høyere utdanning gikk ut og lovte å nedsette en arbeids-

gruppe som skulle vurdere handlingsrommet 
for universiteter og høyskoler. En drøy uke etter 
valget ble gruppen oppnevnt. Forskerforbundet 
er representert ved leder. 15. februar 2010 skal 
arbeidet i gruppen være avsluttet. Arbeidsgrup-
pen «skal vurdere hvordan universitetene og 
høyskolenes selvstendighet fungerer og blir 
forvaltet. Målet er å øke kvaliteten innen høy-
ere utdanning og forskning og legge et bedre 
grunnlag for å fremme handlefrihet». Mandatet 
er omfattende. Resultatet av gruppens arbeid 
må føre til forbedringer av vilkårene for dem 
som arbeider i sektoren.

Etter valgkampen og valget er det tre ting som trer tydelig fram som 
viktige å ha fokus på videre: fortsatt en minister for forskning og høy-
ere utdanning, oppfølging av forskningsappellene til regjeringspartienes 
ledere sett i forhold til regjeringserklæringen, og positive resultater for 
våre medlemmer av Handlingsromutvalgets arbeid. 

Og så er det som vanlig knyttet spenning og håp til statsbudsjettet. Kan 
vi etterspore løftene i valgkampen i statsbudsjettet for 2010? Er det sam-
menheng mellom løfter og praktisk politikk? 13. oktober får vi svaret.

− Noko vedunderleg har skjedd?
«Det er den draumen me ber på – at noko vedunderleg skal skje …» Mjøs-utval-
get innledet sin innstilling Frihet med ansvar (NOU 2000:14) med å refe-
rere Olav H. Hauges Det Er Den Draumen. Selv om innstillingen inneholdt 
en rekke dissenser, var Ole Danbolt Mjøs, Tora Aasland, Forskerforbun-
dets Kari Kjenndalen og de øvrige enige om mellom annet følgende: 

(a) Institusjonene burde få økt frihet blant annet mht. oppretting og 
nedlegging av fag og studier.

(b) Finansieringssystemet burde omlegges med stor vekt på resultatba-
sert finansiering av undervisning og forskning.

(c) Flertallet i institusjonenes styrer burde være såkalte samfunnsrepre-

sentanter oppnevnt av departementet, og rektorene burde ansettes. 
Utvalgets innstilling dannet premissene for mange av de endringer 

UH-sektoren har gjennomgått de siste år. Den politiske behandling av 
innstillingen førte riktignok til at det endelige resultat ble noe modifisert. 
Valgt rektor er nå normalordning ved institusjonene. Departementet opp-
nevner fire styrerepresentanter, studentene to, mens de øvrige av de elleve 
styrerepresentantene velges av ulike grupper ansatte. 

Sektorens økte «frihet» og innføringen av resultatbasert finansiering 
har gitt institusjonene mulighet og insitament til å utvide studie- og fag-
porteføljer. Og ekspansjonsivrige institusjonsledere blir som regel støttet 
av eksterne representanter og studenter, og kan derfor trygt neglisjere 
synspunkter fra egne ansatte. Resultatet av denne politikken er en sektor 
som preges av stor overkapasitet (dvs. ledige studieplasser), men samtidig 
ressursmangel og faglig utarming. 

Institusjonsledere og fagforeninger skriker om mer penger, og 
selv statsråd Aasland innser at institusjonene sliter og viser til at det er 
«bekymringsverdig med mange tilbakemeldinger om at undervisningstil-
budet som gis ikke er så godt som det burde være, og at de brede forsk-

ningsvilkårene er presset».
Politikerne har muligens ikke vært spesielt 

romslige med pengetilførselen, men tross alt: 
Fra 2002 til 2009 var det en realvekst i FOU-
bevilgningene på statsbudsjettet på over fire 
prosent, og Norge ligger i verdenstoppen når 
det gjelder offentlig støtte til forskning per 
innbygger. Dette monner imidlertid lite når 
UH-sektoren (ifølge Database for statistikk om 
høgre utdanning) bare den siste femårsperio-
den økte bemanningen med over ti prosent!  

Den «krise» vi opplever i sektoren, er en 
systemkrise – en type krise det over tid neppe 

er realistisk å bevilge seg ut av. «Krisen» er en uunngåelig konsekvens 
av det styrings- og finansieringssystem som ble innført etter enstemmige 
anbefalinger fra Mjøs-utvalget. Forskerforbundet har støttet opp om disse 
omleggingene, og jo da: Vår organisasjon har tjent på politikken. Forbun-
det har rekordstor medlemsoppslutning som igjen har gitt grunnlag for 
vekst i sekretariatet. Forskerforbundets medlemmer, derimot, har fått 
redusert innflytelse over egen arbeidssituasjon, dårligere arbeidsvilkår 
og har hatt en dårligere lønnsutvikling enn andre grupper langtidsutdan-
nede både i offentlig og privat sektor.

Ny regjering – ny politikk?
Stortingsvalget er over, og velgerne har talt. Dagens rødgrønne regjering 
har fått fornyet tillit og fortsetter etter alt å dømme også i neste periode. 
Arbeiderpartiet (Ap) kom styrket ut av valget, Sosialistisk Venstreparti 
(SV) ble taperen, mens Senterpartiet (Sp) beholdt stillingen. Hvilken 
betydning får dette for sammensetningen av den kommende regjeringen 
og, ikke minst, for den politikk som vil bli ført? 

Spekulasjonene og diskusjonene om fordeling av statsrådsposter pågår 
for fullt, og det er naturlig at endret styrkeforhold mellom partiene kan 
tvinge frem skifte av statsråder. Et av de områdene der det kan komme ny 
statsråd, er forskning og høyere utdanning. Men vil dette få betydning for 
den politikken som vil bli ført? Vil det bli en kursendring i forhold til de 
foregående fire årene, eller vil dagens politikk med manglende satsing på 
forskning og høyere utdanning bli videreført? 

Før valget inviterte Forskerforbundet partilederne til å avgi en politisk 
appell om hvilken forskningspolitikk de ville føre i neste stortingsperiode. 
Alle partilederne på Stortinget tok utfordringen og skrev en appell som er 
lagt ut på forbundets hjemmesider.   

Av dagens regjeringspartier er SV mest konkret og lover blant annet 
å styrke basisbevilgningene til universiteter, høyskoler og forsknings-
institutter, øke kapasiteten i høyere utdanning og etablere en langsiktig 
opptrappingsplan for norsk forskning. SV vil også øke offentlig finansiert 
forskning opp til minst en prosent av BNP, styrke den ikke-styrte forsknin-
gen og utvide studiestøtten til elleve måneder.   

XI
Verv en kollega – få 

vervepremie
Alle medlemmer som verver ett 
eller f lere nye medlemmer til For-
skerforbundet får vervepremie. Du 
velger selv om du ønsker premien 

for én verving, eller om du ønsker 
å spare til tre eller fem vervinger. 
Har du vervet fem medlemmer får 
du en iPod Touch eller en Tivoli 
DAB-radio i vervepremie. Mer 
informasjon på www.forskerfor-
bundet.no/vervepremier. 

Av Bjarne Hodne
Leder i 

Forskerforbundet

Av Sigurd Rysstad 
Styremedlem i 

Forskerforbundet
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FAKTA OM FORSKERFORBUNDET

Forskerforbundet har over 17 000 medlemmer og er landets stør-
ste og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i fors-
kning, høyere utdanning og kulturminnevern. 
Forskerforbundet organiserer ansatte i forskning, høyere utdan-
ning og kulturminnevern som innehar en vitenskapelig, adminis-
trativ 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 høy-
ere utdanning, til beste for samfunnet og for deg som medlem.

• Forskerforbundet forhandler lønn for deg, både lokalt på 
arbeidsstedet og sentralt.

• Du får svar på spørsmål om 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

Forskning som valgkamptema
Universitas skrev 26. august at 
ingen av de største mediene i 
Norge har ett eneste spørsmål om 
høyere utdanning og forskning i 
valgomatene på nett. Forskerfor-
bundet er svært overrasket over 
dette, og media overser det enkle 
faktum at det er over 60 000 vel-
gere som arbeider med forskning 
og utvikling i Norge. 

Bjarne Hodne, 
innlegg i Universitas 9. september

– Uinteressert i forskning
Vi har en statsminister som er 
uinteressert i forskning og høy-
ere utdanning – til tross for at han 
kommer fra sektoren selv. Det 
mener f lere norske forskere. (…)

– Problemet med Ap og Stol-
tenberg er at vi ikke får kontakt, 
bekrefter Bjarne Hodne, leder i 
Forskerforbundet. 

Hodne mener Ap har et alvorlig 
kommunikasjonsproblem overfor 
sektoren. 

– Hvis vi overhodet får noe 
respons på våre henvendelser, tar 
det svært langt tid. Og ofte kommer 
det ikke noe svar. At landets største 
parti ikke klarer å tilkjennegi sitt 
syn på en sektor som skal være med 
og forme landets framtid, syns jeg 
er urovekkende, sier Hodne. 

Aftenposten 6. september

Utskifting utsettes
Unge forskere går i midlertidige 
stillinger i årevis i vente på faste 
stillinger ved norske universite-
ter. Nå vil stortingsf lertallet heve 
aldersgrensen for når professorer 
må takke for seg. 

– Vi mener det er en fordel for 
både arbeidsgiver og arbeidstaker å 
ha en fast aldersgrense, men vi er 
for en viss f leksibilitet, sier leder i 
Forskerforbundet Bjarne Hodne. 

Hodne understreker at mange 
av deres medlemmer fortsetter 
å jobbe selv etter at de har gått av 
med pensjon, som såkalt emeritus. 

– Utfordringen for våre med-
lemmer når de når pensjonsalder, 
er at det er svak seniorpolitikk ved 
institusjonene. Dette med alders-
grense ville for mange ikke spilt så 
stor rolle dersom de fikk mulighet 
til å fortsette med sin akademiske 
virksomhet, med tilgang til kon-
torer og laboratorier, også etter 
pensjonsalder. En kombinasjon av 
seniorstipender og bedre emeritus-
ordninger vil hjelpe på utskiftin-
gen i miljøene, sier han. 

Klassekampen 3. september

 Aktuelle presseklipp:

Ap og Sp er begge svært lite konkrete i sine appeller. Ap fastslår at det 
må satses på forskning samtidig som det stilles høye kvalitetskrav. Ap 
forventer en sammenheng mellom ressurser som tilføres forskningen og 
resultatene som oppnås og mener at forskning må ligge i internasjonal 
toppklasse på utvalgte områder. Sp trekker frem at avansert kunnskap og 
forskning er nødvendig for å utnytte Norges naturgitte fortrinn og vil satse 

på forskning og høyere utdanning blant annet 
for å sikre fremtidig velferd og verdiskaping. 
Høyskolene skal være virkemidlet for å sikre lik 
rett til og lik tilgang til utdanning. Partiet vil 
øke den samlede norske forskningsinnsatsen 
og vil bedre rammevilkårene for fylkene, øke 
tilgangen til vitenskapelig utstyr og iverksette 
tiltak for bedre rekruttering av forskere.

Hva kan vi lese ut av appellene? Kan resulta-
tet bli en mer ambisiøs forskningspolitikk med 
økte bevilgninger? Dessverre tyder ikke appel-
lene på at den kommende regjeringen vil legge 
opp til en storstilt satsing på forskning og høy-
ere utdanning selv om alle tre partiene trekker 

frem forskningens betydning for velstand og verdiskaping. Vi tror heller 
ikke at det vil ha noen betydning hvilket parti statsråden for forskning og 
høyere utdanning kommer fra. Dette betyr at forbundets kamp for økte 
bevilgninger til forskning og høyere utdanning må fortsette også i kom-
mende fireårsperiode. 

Av Sigrid Lem
 Generalsekretær i 
Forskerforbundet 
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