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Med påholden penn
Stadig flere tidsskrifter vil ha artikler etter en helt bestemt mal. 

Hva gjør det med forskeren som forfatter?
Side 12–17
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Cresco Unique 
2 % sparerente fra første krone
Cresco Unique er en konto som tilbys medlemmer i Forskerforbundet. Cresco Unique 
kan brukes både som sparekonto og kredittkonto, alt etter behov. Uavhengig av hvordan 
du bruker kontoen, er vilkårene blant de beste i markedet:

• 2 % sparerente fra første krone   • Gebyrfrie varekjøp over hele verden
• Gebyrfri nettbank   • Kredittreserve på inntil kr 75 000

Søk online på www.cresco.no/unique    Kundeservice 815 00 073

Betingelser pr. april 2010. Nominell kredittrente 8,90 % årlig. Effektiv rente: kr 10.000 (12,57 %), kr 25.000 (10,58 %), kr 50.000 (9,92 %). 
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– Det er svært høy midlertidighet innen enkelte 
forskningsmiljøer på Oslo universitetssyke-
hus. 40 prosent av kreftforskerne på Radium-
hospitalet har midlertidig stilling. Det gir en 
veldig ustabilitet, og det påvirker dem psykisk 
og emosjonelt, sier mikael abdelnoor. Han er 
forskningsleder i epidemiologi og Forskerfor-
bundets hovedtillitsvalgte ved Oslo universitets-
sykehus, som Radiumhospitalet hører til under.

mens Universitetet i Oslo og NTNU har fått 
kraftig kritikk for å ha rundt 20 prosent mid-
lertidig ansatte, forteller abdelnoor at flere fors-
kningsmiljøer ved sykehuset har over dobbelt så 
høye andeler. Nå slår han alarm over hvordan 
kreftforskere blir behandlet på Radiumhospitalet.

– Det har også en effekt på deres familieliv 
og deres barn. Det er umenneskelig å jobbe i en 
slik situasjon hele tiden. 

Anklager ledelsen
Jostein Dahle er en av de midlertidige forskerne 
ved institutt for kreftforskning. Han har jobbet 
som forsker innen strålingsbiologi i fem år etter at 
han var ferdig som postdoktor. Dahle forteller at 
22 av forskerne ved institutt for kreftforskning på 
Radiumhospitalet er midlertidig ansatt. De utgjør 
rundt halvparten av forskerstaben. mange av dem 
har jobbet over fire år, og har derfor krav på fast 
ansettelse. men det vil instituttet ikke gi dem.

– Det er jo hårreisende. Ca. halvparten av de 
22 har jobbet i mer enn fire år etter postdoktor-
stipendet som forsker, sier Dahle. Han forteller 
at f lere av de andre som ikke har jobbet over fire 
år etter perioden som postdoktor, imidlertid har 
to–tre postdoktorstipend etter doktorgraden.

Dahle er oppgitt over hvordan ledelsen be - 
handler problemet.

– Det er vanskelig å gjøre noe med det, vi har 
prøvd å snakke med ledelsen i ti år, men de er 
ikke interessert i å ta tak i problemet. Det er et 
ledelsesproblem. De tør ikke satse på de de har 
ansatt. Så lenge det går greit med forskningen, 
og ingen bryr seg om at de bryter arbeidsmiljø-
loven, kjører de på.

Det er ikke bare usikkerhet med tanke på 
fremtidig jobb og inntekt som plager de mid-
lertidig ansatte. De har også lavere status i fors-
kningsmiljøet enn de fast ansatte.

– Du kan ikke få lederansvar for din egen 
forskningsgruppe, og du får ikke mulighet til 
faglig opprykk. Det er veldig dårlig personalpo-
litikk, sier Dahle. 

Han mener at situasjonen har forverret seg 
de siste ti årene.

– Vi ser at det for hvert år er f lere og f lere 
som går over fire år uten at de får fast jobb. 

– Ikke råd til å ansette
Ledelsen avviser imidlertid at de ikke ønsker å 
ta tak i problemene. 

– Dette er ting vi har diskutert med jevne 
mellomrom. Det handler ikke om at ledelsen 
ikke vil gjøre noe med det – det gjør vi faktisk 
innenfor de mulighetene vi har. Vi har vært 
igjennom dette selv, og vi ønsker selvfølgelig 
å beholde gode folk, sier instituttleder Øystein 
Fodstad til Forskerforum. Han skulle ønske at 
han kunne gi f lere fast stilling, men sier at det 
er økonomisk umulig per i dag.

– Det skyldes forskningens natur og at mye 
midler kommer fra eksternt hold, midler som bare 
varer en viss tid. 75 prosent av finansieringen er 
for tiden ekstern, og det vil si at den er midlertidig. 
Hvis vi brukte, og fikk lov til å bruke av de spar-
somme faste driftsmidlene vi har over sykehusets 
budsjett, til å ansette flere, hadde det kun vært 
midler til noen få og samtidig ingen driftsmidler.

– Samtidig sitter dere med en rekke forskere 
som etter loven har krav på fast stilling, siden de 
har jobbet på midlertidige prosjekter i over fire år.

– Det er etter loven, ja. men det er et spørs-
mål om hva vi har av midler. Vi skulle gjerne 
hatt f lere faste stillinger, men når statsråden 
sier at vi burde ha f lere fast ansatte, så er ikke 
det en mulighet. Regelverket stemmer ikke helt 
med virkeligheten vi lever i. 

Tiltak til høsten
Statsråd for forskning og høyere utdanning Tora 
aasland har nemlig engasjert seg for å få ned 
bruken av midlertidig ansatte innen forskning, 
ved å nedsette arbeidsgruppen «Tall og tiltak». 
Gruppen skal innen 1. oktober kartlegge omfan-
get av midlertidighet i forskning og undervisning 
og foreslå tiltak for hvordan den kan begrenses.

– Det er nok et veldig variert bilde, og det er 
ingenting som tyder på at det vi ser innen kreft-
forskning, er et gjennomsnitt. Det viktigste nå 
er å få oversikt, noe vi ønsker å få med arbeids-
gruppen «Tall og tiltak». Kreftforskningen kom-
mer selvfølgelig til å være en del av det, sier Tora 
aasland til Forskerforum.

aasland understreker at det er institusjo-
nenes oppgave å ta vare på de ansatte innenfor 
dagens regelverk.

– Det er ikke min oppgave å være arbeids-
giver. Det er institusjonenes ledelse som har 
ansvar for personalpolitikk og oppfølging av de 
ansatte og deres karriereplaner.

– men de ansatte peker på at finansierings-
ordningen til kreftforskningen er årsaken til 
de dårlige personalforholdene. Er det noe du vil 
være villig til å se på?

– Det er en styrke for kreftforskningen at det 
også er privat finansiering. angående finan-
sieringsordning så er det alltid en utfordring å 

− Dette er det viktig å ta fatt i 
fra toppledelsens side, sier Tora 

Aasland.

− Det er umenneskelig å jobbe i 
en slik situasjon, sier Mikael 

Abdelnoor.
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Midlertidighet:

Ulovlige forhold for kreftforskerne
Kreftforskere sliter psykisk på grunn av dårlige arbeidsforhold. 
Statsråd Tora Aasland mener ledelsen ved Institutt for kreftforskning må ta ansvar.
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få til en balansegang mellom prosjekter og det 
mer langvarige. Kanskje er det for mye bruk av 
prosjektmidler. Dette er det viktig å ta fatt i fra 
toppledelsens side.

– Uforsvarlig
instituttleder Fodstad forteller at han planlegger 
å kalle inn alle de midlertidig ansatte forskerne 
til et møte for å snakke om situasjonen. Han 
har imidlertid ingen akutte løsninger å legge 
frem. Samtidig frykter f lere involverte som For-
skerforum har snakket med, at et krav om fast 
ansettelse fra alle de som har lovmessig krav om 
det, skal føre til oppsigelser av ansatte med lav 
ansiennitet.

– Har de ansatte noe å frykte fra ledelsen ved 
å stå frem med sin kritikk?

– Det er ikke noe problem for oss at de går ut 
med det. Vi har bare ingen løsninger. Hvis noen 
vil kjøre det hardt mot hardt, vil det skade dem 
selv − ikke fordi vi vil kjøre noen hevnaksjon, 
men fordi vi ikke har muligheter, sier Fodstad.

at instituttledelsen innser at de bryter loven, 
men sier at det ikke er noe de kan gjøre uten at 
det går utover de ansatte, reagerer Forskerfor-
bundets leder Bjarne Hodne sterkt på.

– man kan ikke drive denne typen forsknings-
aktivitet som har så stor betydning for folkehelsen 
og den enkelte pasient, med å bryte loven. Det er 
uforsvarlig både overfor pasienter og forskere.

– men når ledelsen sier de ikke har råd, hva 
kan de gjøre?

– Hvis man har råd til å ha midlertidig 
ansatte, men av en eller annen grunn ikke har 
råd til å ansette folk fast, så får ledelsen skaffe 
de pengene som mangler, så de forskerne dette 
gjelder, får ordnete arbeidsforhold gjennom fast 
ansettelse. Vi har vel fortsatt råd til kreftfors-
kning her til lands?

av aksel Kjær Vidnes

Midlertidighet 

Ifølge arbeidsmiljøloven skal midlertidig 
ansatte ansettes fast dersom arbeidet 
varer i over fire år. Forskningsminister 
Tora Aasland har nedsatt arbeidsgruppen 
«Tall og tiltak» som skal utrede omfang 
av og tiltak mot bruk av midlertidighet 
innen universitets- og høyskolesektoren. 
Rapporten skal være klar i høst.

ingen er meir misnøgde med forskings-, sekre-
tær-, og undervisningsassistanse enn norske 
professorar.

– Eg er ikkje overraska, for dette har vi visst 
om i mange år, seier Kristin Dæhli, kontorsjef 
ved Program for lærarutdanninga ved NTNU og 
hovudstyremedlem i Forskerforbundet.

Ho snakkar om rapporten frå Nifu Step, der 
forskingsvilkåra i Noreg er samanlikna med vil-
kåra i Finland, Tyskland, Storbritannia, USa, 
Canada og australia. 

Mindre tilgang på støtte
Seniorforskar Svein Kyvik ved Nifu Step, som 
har hatt hovudansvaret for rapporten, meiner 
det er reelle grunnar til misnøya.

– Det har vore store endringar i arbeids-
vilkåra til professorane. Det gjeld særleg med 
omsyn til rettleiing av stipendiatar og master-
studentar, seier Kyvik.

i eit innlegg i denne utgåva av Forskerforum 
(side 37) viser han til at talet på professorar ved 
dei fire «gamle» universiteta auka med 60 frå 
2003 til 2007, medan talet på stipendiatar auka 
med 900 og talet på mastergrader auka med 
2500 i den same perioden.

– i tidsrommet 1999 til 2007 vart talet på sekre-
tærstillingar ved dei fire universiteta redusert frå 
1090 til 305, medan høgare administrative stil-
lingar, som konsulentstillingar, nesten vart dobla 
i den same perioden. Sjølv om denne endringa 
delvis kjem av stillingsomgjering frå kontor- til 
sakshandsamingsstillingar, er konsekvensane for 
dei vitskapleg tilsette at moglegheitene for sekre-
tærassistanse er blitt kraftig redusert, fortel Kyvik.

Treng servicestilling 
Kyvik får støtte frå Kristin Dæhli ved NTNU.

– Tidlegare hadde vi instituttsekretærar, men 
så vart dei administrative ressursane f lytta til 
sentralt nivå. Dermed er vegen blitt mykje len-
gre for kvar einskild vitskapleg tilsett som treng 
hjelp til forskingsrelaterte oppgåver, seier Dæhli.

Ho meiner det er på tide at leiinga ved insti-
tusjonane lyttar til signala.

– Vi får tilbakemeldingar om at arbeidstida 
er blitt meir oppstykka, og at tida går til andre 
ting enn til å forske. Eg trur mellom anna at ein 
burde gå inn for reine undervisningsbolkar og 
konsentrerte periodar med tid til forsking.

– Ønskjer du deg sekretærane tilbake?
– Det er inga god løysing at kvar forskar skal ha 

sin eigen sekretær. men kanskje burde institutta 
ha ei servicestilling for forskarar som kunne hjelpe 
til med slike ting som søknadsskriving, kopiering 
og ansvar for å klargjere undervisingsrom. 

– Ønskjer å frigjere tid
Lokallaget i Forskerforbundet ved Universitetet 
i Oslo (UiO) får ikkje mange klager frå tilsette 
som saknar forskar- eller sekretærassistanse.

– men temaet kjem ofte opp når vi snakkar 
om tid til forsking. altfor mykje av tida til dei 
vitskapleg tilsette går med til administrative 
oppgåver, seier lokallagsleiar Eivind Balsvik.

Han meiner likevel at universitetet er blitt 
meir medvite om at forskarane treng avlasting.

– i den nye strategiplanen ved UiO er det eit 
mål å effektivisere dei administrative systema 
for å frigjere tid til forsking, seier Balsvik.

av Johanne Landsverk

FO
TO

: N
TN

U

Rapport om forskingsvilkår:

Misnøye med støttefunksjonar
– Det er på tide å innføre eigne servicestillingar for forskarar, meiner Kristin 
Dæhli ved NTNU.

– Leiinga ved institusjonane må 
ta signala på alvor, seier Kristin 

Dæhli. 

Rapport frå Nifu Step

 ▪ samanliknar forskingsvilkår i sju land

 ▪ byggjer på spørjeundersøking frå 
2007–2008: The Changing Academic 
Profession (CAP) 

 ▪ tek for seg tidsbruk og forskingsvilkår 
ved universitet og vitskaplege høg-
skolar
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Oppsplittingen av Statens senter for arkiv, bibli-
otek og museum (aBm-utvikling) skaper en 
spent situasjon blant universitets- og høgskole-
bibliotekene. Det er foreløpig uklart hvem som 
vinner dragkampen mellom Kulturdepartemen-
tet og Kunnskapsdepartementet.

– Vi har ikke fått oppgitt noe om hvilke opp-
gaver som skal f lyttes, og hvilke som skal bli, 
sier direktør Leikny Haga indergaard i aBm-
utvikling.

Huitfeldt mot Aasland
Bibliotekressursene til aBm-utvikling utgjør 
minst 19 årsverk som blant annet brukes til 
konsortieavtaler (gruppeavtaler) og nasjonale 
lisenser for tidsskrifter. i februar lanserte kul-
turminister anniken Huitfeldt en f lytting av 
bibliotekfunksjonene fra aBm-utvikling til 
Nasjonalbiblioteket, som eies av Kulturdepar-
tementet (KUD). Nå ønsker Universitets- og 
høgskolerådet (UHR) å f lytte 10–15 årsverk til 
en egen organisasjon under Kunnskapsdepar-
tementet (KD). Huitfeldt avviste dette under 
bibliotekmøtet til Norsk bibliotekforening på 
Hamar nylig, men senere sa kunnskapsminis-
ter Tora aasland at spørsmålet ikke var avgjort. 
Konflikten har ført til en fastlåst situasjon mel-
lom departementene.

Vil tilbake til KD
– Forslaget vårt dreier seg ikke om å splitte opp 
bibliotekoppgaver på nasjonalt nivå, slik kul-
turministeren har hevdet, men om avansert 
infrastruktur til forskning og utdanning i form 
av tilgang til vitenskapelig faglitteratur på høyt 
nivå, sier Randi Elisabeth Taxt. Hun er direktør 
ved Universitetsbiblioteket i Bergen og leder i 
UHRs bibliotekutvalg. Taxt viser til den tidli-
gere Riksbibliotektjenesten, statens organ for 
fagbibliotek, som sorterte under forløperne til 
KD fra 1969 fram til den ble innlemmet i aBm-
utvikling i 2003 under KUD. med tjenesten 
fulgte 17 årsverk som UHR mener bør f lyttes 
tilbake til sektoren.

– Jeg setter min lit til at departementene 
sammen klarer å finne fram til en løsning. 
Disse oppgavene hører naturlig hjemme under 
Kunnskapsdepartementet, sier Taxt til Forsker-
forum. Hun legger til at UH-sektoren gjerne 
samarbeider med Nasjonalbiblioteket om øvrige 
bibliotekoppgaver og digitaliseringsprosjekter.

Nasjonale lisenser
Vedtaket om å f lytte sentrale universitets- og 
høyskolebibliotekoppgaver til Nasjonalbibliote-
ket skjer samtidig som aBm-utvikling er midt 
i forhandlinger med forlaget Elsevier om en 

nasjonal lisensavtale for vitenskapelige tids-
skrifter i pakken ScienceDirect. UH-sektoren 
brukte allerede for tre år siden mer enn 130 mil-
lioner kroner i året på slike tidsskrifter ifølge 
stortingsmeldingen om biblioteker. aBm-utvik-
ling har definert nasjonale lisenser som sitt 
viktigste enkelttiltak for bibliotekene. arbeidet 
koordineres av en referansegruppe ledet av tid-
ligere bibliotekdirektør ved NTNU ingar Lom-
heim.

– Vi har levert alle våre argumenter til Else-
vier, som nå skal komme med to tilbud – ett 
på fornyelse av konsortieavtalen (gruppeavta-
len, red.anm.) med de cirka 50 institusjonene 
som deltar i dag, og ett på nasjonal lisens til 
hele UH-sektoren og offentlig finansierte fors-
kningsinstitusjoner, forteller Lomheim. Refe-
ransegruppen har hatt møter med KD, men har 
ikke møtt KUD for å drøfte den viktige saken.

– Jeg håper på et tilbud om nasjonal lisens 
som ikke er så mye dyrere enn dagens konsorti-
eavtale, men uten økonomisk støtte fra sentralt 
hold i en pilotperiode på to år er det ikke mulig å 
prøve ut verdien av en slik avtale, sier Lomheim. 
Han mener det er en absolutt fordel å ha UH-
sektorens eget departement som part i saken.

– Det er avgjørende for oss for å lykkes å 
kunne bruke aBm-utviklings kompetanse i 
lisensforhandlinger, men aBm-utviklings til-
knytning til Kulturdepartementet kan begrense 
dialogen med Kunnskapsdepartementet. Vi har 
allerede hatt nok konflikter mellom kultur og 
kunnskap i bibliotekdelen av aBm-utvikling, 
hevder Lomheim.

Vil unngå dobbeltarbeid
i slutten av april hadde KD og KUD ikke blitt 
enige om hvilke bibliotekoppgaver som skal 
f lyttes fra aBm-utvikling til Nasjonalbibliote-
ket – én måned etter at departementene lovet å 
komme til enighet.

– Kunnskapsdepartementet jobber for tiden 
sammen med Kulturdepartementet for å finne 
gode løsninger som også ivaretar interessene til 
UH-biblioteksektoren, sier statssekretær Kyrre 
Lekve i Kunnskapsdepartementet som eneste 
svar på f lere spørsmål fra Forskerforum. KUD 
kommenterer at departementet vil unngå dob-
beltarbeid og ser på samarbeidsmodeller som 
kan komme både folkebiblioteksektoren og fors-
kningssektoren til gode.

ifølge UHR er det viktigst at KD blir til-
ført arbeidet med nasjonale lisenser og «open 
access» – vitenskapelig publisering med all-
menn tilgang – og koble det sammen med det 
nye biblioteksystemet i regi av Bibsys og stor-
satsingen på en egen norsk vitenskapsindeks. 

– ABM-utvikling gjorde mye bra 
arbeid og burde ikke legges ned, 

sier Espen Skjoldal.

– Nasjonalbiblioteket har ikke 
hatt ansvar for lisensavtaler før, 

sier Leikny H. Indergaard. 
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Styring av fagbibliotek:

Kulturdepartementet uønsket
UH-sektoren ønsker ikke at Nasjonalbiblioteket og Kulturdepartementet skal 
overta bibliotekansvaret.
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Få dager før påske lanserte arbeids- og inklude-
ringsdepartementet et lovforslag som går langt 
i å reversere grunnlovsvernet av allerede opp-
tjente pensjonsrettigheter før ny tjenestepen-
sjon innføres i 2011.

– Hele saken er veldig betent, kommenterer 
seksjonsleder Eirik Rikardsen i Forskerforbun-
dets tariffseksjon.

meklingsprotokollen om tjenestepensjon slår 
fast at grunnlovsvernet skal ivaretas, noe som 
betyr at et nytt regelverk ikke kan gis tilbakevir-
kende kraft. Regjeringen hevder at alle som er 
født etter 1958, og som dermed har 15 år igjen 
til normal avgangsalder fra 2011, skal få hele 
pensjonsgrunnlaget levealderjustert – ikke bare 
den delen som er tjent opp etter de nye reglene. 
ifølge beregninger fra Unio utgjør forskjellen 
opptil 10 000 kroner i årlig utbetaling.

Følger for årets oppgjør?
Regjeringens forslag om levealderjustering skal 
imidlertid ikke gjelde stortingsrepresentanter 
og regjeringens medlemmer, som får beholde 
de såkalte «gullpensjonene».

– Overfor vanlige lønnsmottakere i offentlig 
sektor ser det ikke ut til å være så farlig. men 
dette er brudd på grunnlovsvernet, og det er 
uholdbart å gå inn i tariffoppgjøret nå i 2010 
med et avtalebrudd, hevdet leder Torstein Dahle 
i Rødt ved starten av tariffoppgjøret.

arbeidstakerorganisasjonene har imidlertid 
gjennomført tarifforhandlinger, som pekte mot 
mekling da Forskerforum gikk i trykken like før 
fristen 1. mai. Kravene fra Unio, LO og YS gikk 
ut på likelønn og et generelt tillegg for å utjevne 
lønnsnivået mellom statlig og privat ansatte.

– Vi har beredskap i tariffsammenheng på 
å håndtere oppfølgingen av tjenestepensjon, og 
jeg ser grunnlovsvernet som en politisk sak og 
en sak for domstolene, sier Unio-leder anders 
Folkestad.

– Rettslig prøving
Regjeringen hevder at den ivaretar grunnlovs-
vernet ved å oppfylle den såkalte bruttolønnsga-
rantien fra pensjonsoppgjøret. Denne går ut på 
at alle som har 30 års opptjening ved 67 år, skal 
få minst 66 prosent av grunnlønna i pensjon.

– Vi er meget skeptiske til arbeids- og inklu-
deringsdepartementets tolkning av grunnlovs-
vernet, og det blir snakk om en rettslig prøving 
dersom ikke Stortinget endrer lovforslaget, sier 

leder i Politiforbundet og forhandlingsleder i 
Unio arne Johannessen.

Det er nå opp til Stortinget å behandle saken.

av andreas Høy Knudsen

– Regjeringens avtalebrudd er 
så alvorlige at de må slås 

tilbake, sier Torstein Dahle. 
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Strid om pensjon:

Offentlig ansatte kan 
tape 10 000 årlig
Regjeringen fremmer lovforslag som svekker pensjonene med opptil 
10 000 kroner i året. Fagbevegelsen ser rødt.

ABM-utvikling

 ▪ Statens senter for arkiv, bibliotek og 
museum, opprettet i 2003 under Kul-
turdepartementet

 ▪ 63 årsverk, derav 19 til bibliotek
 ▪ kulturminister Anniken Huitfeldt 
ønsker å flytte bibliotekfunksjonen fra 
ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket

 ▪ Universitets- og høgskolerådet ønsker 
å flytte inntil 15 årsverk til en ny biblio-
tekorganisasjon under Kunnskapsde-
partementet

Ny tjenestepensjon

I 2009 ble staten og dens ansatte enige 
om å videreføre AFP og tjenestepensjon 
som garanterer 66 prosent av bruttolønn 
ved 67 år, i tillegg til grunnlovsvern av 
allerede opptjent pensjon. Regjeringen vil 
nå levealderjustere opptjente rettigheter, 
og organisasjonene varsler sivile søksmål.

Dette er oppgaver som UHR tidligere har beteg-
net som perifere for Nasjonalbiblioteket, men 
som KUD insisterer på å f lytte dit.

– Flyttingen av oppgaver er ikke noe Nasjo-
nalbiblioteket har initiert, hevder nasjonalbi-
bliotekar Vigdis moe Skarstein. Hun vil ikke 
kommentere hvilke oppgaver hun vurderer som 
mer eller mindre aktuelle, utover at institusjo-
nen ikke har vært særlig ivrig på å få jobben 
med nasjonale lisenser.

– Vi har mange felles interesser med univer-
sitets- og høyskolesektoren, og vi har egne juris-
ter som arbeider med nasjonale lisensoppgaver. 
Det er ikke vanskelig for meg å si at sektoren 
kan stole på Nasjonalbiblioteket, sier Skarstein.

Bekymret for brukerne
Bibliotekdirektør Espen Skjoldal ved Universi-
tetet i Stavanger har vært blant skeptikerne til 
at Nasjonalbiblioteket skulle overta ansvaret for 
biblioteksektoren i Norge. Skjoldal sitter i UHRs 
bibliotekutvalg, men presiserer at han uttaler 
seg som fagbibliotekar og bibliotekdirektør.

– Nasjonalbiblioteket har ikke tidligere vært 
hands-on eller hatt en samordnende funksjon 
overfor UH-bibliotekene. Jeg velger å tro at det 
er gode intensjoner og ambisjoner om et godt 
norsk bibliotekvesen, nasjonalt lisensarbeid og 
forsert digitalisering som ligger bak villigheten 
til å overta oppgaver etter aBm-utvikling, sier 
Skjoldal. Han mener uklarheten rundt Kultur-
departementets rolle i prosessen kan gi inntrykk 
av maktstrategi og posisjonering.

– Jeg håper dette er misvisende, for prosesser 
som det går makt og politikk i, har dessverre en 
tendens til å gå ut over brukerne, sier Skjoldal.

av andreas Høy Knudsen
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UiT med nytt 
tidsskrift
n Universitetet i Tromsø (UiT) 
har startet det vitenskapelige 
tidsskriftet arctic Review on 
Law and Politics. Det fagfel-
levurderte tidsskriftet skal 
publisere artikler innen retts- 
og samfunnsvitenskap, og skal 
være et forum for faglig debatt 
omkring utviklingen av nord-
områdene. Den første utgaven 
er ifølge UiTs nettsted viet til 
maritime fiskerirettigheter i 
nord, med spesielt fokus på 
samiske rettigheter.

Ny komité for kjønnsbalanse
n Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning begynte sitt 
arbeid i 2004. En ny komité oppnevnes fra 1. april 2010. Samtidig 
endres navnet til Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif).  
− i utgangspunktet ser jeg navneendringen som et uttrykk for at 
man både skal se på kvinner og menns karriereforhold i forskningen. 
Frem til nå har det vært mest naturlig å se på kvinners stilling, siden 
det er så få kvinner i toppstillinger, sier professor Gerd Bjørhovde, 
som gjenoppnevnes som leder i komiteen, til Forskerforum.no.

50 millioner til 
samarbeid

n Regjeringen har øremer-
ket 50 millioner kroner i uni-
versitets- og høyskolesektoren 
til såkalte SaK-tiltak − sam-
arbeid, arbeidsdeling og kon-
sentrasjon. Samarbeidende 
institusjoner i henholdsvis 
Nord-Norge, rundt Oslofjor-
den og høgskolene i Oslo og 
akershus er blant mottakerne. 
− målet er at institusjonene 
sammen skal konsentrere res-
sursinnsatsen, utvikle ster-
kere fag- og forskningsmiljøer 
og mer robuste utdanninger, 
sier forskningsminister Tora 
aasland.

Publiserer mer, 
får mindre

n Fra 2004 til 2009 økte 
antallet publiseringspoeng ved 
norske universiteter og høy-
skoler med 58 prosent. men jo 
mer forskerne publiserer, jo 
mindre økonomisk uttelling 
får de, skriver Forskerforum.
no. Ordningen med resultat-
basert omfordeling fungerer 
slik at deler av de statlige til-
delingene kommer som følge 
av vitenskapelig publisering. 
men fordi potten som de resul-
tatbaserte midlene hentes fra, 
ikke øker i takt med publise-
ringen, er altså uttellingen for 
publisering blitt lavere.

Skal kartlegge 
midlertidighet
n Kunnskapsdepartementet 
har nedsatt arbeidsgruppen 
«Tall og tiltak» som skal kart-
legge bruken av midlertidige 
stillinger i akademia.  
– målet er å redusere omfan-
get av midlertidige stillinger, 
sa statsråd Tora aasland (bil-
det) da hun la frem planene 
for gruppen. – Vi trenger ikke 
en gruppe for å se på tallene. 
Tallene er klare. Det vi tren-
ger, er tiltak for å få ned bru-
ken av midlertidig ansatte, sa 
leder Bjarne Hodne i Forsker-
forbundet, under konferan-
sen. Gruppen skal i løpet av 
et halvt år kartlegge omfang 
og bruk av lovhjemler samt 
vurdere effekter av tiltak.

Nytt Nokut-tilknyttet senter
n informasjonssenteret om godkjenningsordninger for utenlandsk 
utdanning (iNVia) heter et nytt, nasjonalt senter som skal informere 
om de norske reglene for godkjenning av utenlandsk utdanning. 
iNVia skal også være kontaktpunkt for EU-direktivet om yrkeskva-
lifikasjoner for lovregulerte yrker, melder Nokut på sine nettsider. 
Nettportalen www.invia.no er tilknyttet senteret.

Gir opp eget universitet 
n Høgskolen i Telemark (HiT) (bildet) gir opp planen om å bli uni-
versitet alene, og ber om samtaler med høgskolene i Oslofjordallian-
sen og Universitetet i agder. Det har vist seg vanskeligere enn antatt 
å mobilisere nok finansiell støtte fra regionen, skriver HiT på sine 
hjemme sider. Nå har styret, ledelsen og de ansatte innsett at målet 
om universitetsstatus trolig best kan nås sammen med andre.
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Sprengt veilederkapasitet
n antallet master- og doktorgradsstudenter har økt så kraftig de siste 
årene at professorene ikke har tid til å veilede dem, skriver Dagens 
Næringsliv (DN). Fra 2003 til 2007 økte antallet mastergradsstuden-
ter og stipendiater ved de fire «gamle» universitetene med mer enn 
25 prosent. Samtidig økte antallet professorer med kun 3 prosent. 
ifølge DN fører mangelen på veilederkapasitet til at jusstudenter nå 
hyrer inn private advokater som veiledere.

Abelprisen til 
amerikansk 
forsker
n Professor John Torrence 
Tate ved University of Texas er 
tildelt abelprisen for 2010.  
– med sine vesentlige bidrag 
til tallteorien og andre sentrale 
matematiske ideer og kon-
struksjoner er Tate en verdig 
vinner av abelprisen, uttaler 
forsknings- og høyere utdan-
ningsminister Tora aasland i 
en pressemelding. abelprisen 
er på 6 millioner kroner, og 
deles i år ut for åttende gang. 
Prisen finansieres gjennom 
avkastningen av Niels Hen-
rik abels minnefond, som ble 
opprettet i 2002.

Får 210 millioner 
til nytt utstyr
n Biobanker, havovervå-
king, vindenergi og mikro- og 
nanoteknologi er forsknings-
feltene som nå får et kraftig 
løft på utstyrssiden gjennom 
en bevilgning på 210 millio-
ner kroner fra Forsknings-
rådet. De fire fasilitetene er 
nasjonale, men forankret i 
Bergen og Trondheim, mel-
der Forskningsrådet. Bevilg-
ningen er en del av Nasjonal 
satsing på forskningsinfra-
struktur, en tiårig satsing 
(2008−2017) finansiert av 
avkastningen på 7,3 milliarder 
kroner av Forskningsfondet.

Fremragende 
status i fare
n Ordningen med Senter 
for fremragende forskning 
(SFF) skal stimulere norske 
forskningsmiljøer til å drive 
langsiktig forskning på høyt 
internasjonalt nivå. De tretten 
første sentrene ble utnevnt i 
2003, og i 2013 går den tids-
begrensete statusen som SFF 
ut. Da er det meningen at uni-
versitetene selv skal overta de 
økonomiske forpliktelsene. 
men ved Universitetet i Ber-
gen ser det mørkt ut, skriver 
På Høyden. Det er ikke sik-
kert universitetet har ressur-
ser til å opprettholde de tre 
sentrene som mister sin SFF-
status i 2013. 

Mer forskning ved Arkeologisk museum
n i januar 2009 ble arkeologisk museum i Stavanger universitets-
museum under Universitetet i Stavanger (UiS). Harald Jacobsen, som 
i mars gikk av som direktør ved arkeologisk museum, mener dette 
har gitt f lere fordeler, ikke minst når det gjelder forskning: – Vi har 
nå bedre tilgang til forskningsmidler, blant annet via Forskningsrå-
det. Vi har også fått tilgang til midler fra UiS, og som universitets-
museum kan vi også ta inn stipendiater, sier han til museumsnytt. 

Vil sikre samisk språk
n i disse dager setter Kunnskapsdepartementet i gang en utredning 
om hvordan Samisk Høgskole – landets eneste utdanningsinstitu-
sjon med samisk som undervisningsspråk – kan bli vitenskapelig 
høgskole. i så fall vil høgskolen kunne tilby undervisning på univer-
sitetsnivå innen samisk språk og kultur. Rektor ved Samisk Høgskole 
Steinar Pedersen sier til Universitas at en styrking av infrastrukturen 
i samisk høyere utdanning er vesentlig for at de samiske språkene 
skal overleve og utvikle seg.

Utdannings-
kvalitetsprisen til 
HiT og UiO
n Utdanningskvalitetsprisen 
for 2010 er tildelt Høgskolen 
i Telemark (HiT), Universi-
tetet i Oslo (UiO) og NTNU, 
melder Kunnskapsdeparte-
mentet (KD). Den delte før-
steplassen gikk til HiT for et 
prosjekt med veiledning av 
nyutdannede lærere, og til 
UiO for utviklingen av mas-
terprogrammet international 
Community Health. Prisen 
deles ut årlig av KD, og har 
til hensikt å stimulere høyere 
utdanningsinstitusjoner til å 
arbeide for å fremme og vide-
reutvikle kvaliteten på utdan-
ningene.
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DET AKADEMISKE SPRåKET

Kristian Fossheim bruker mye tid på å lete etter de riktige 
ordene når han skal formidle sitt fag til et bredere publikum.
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Nå skal alle skrive vitenskapelige artikler etter imrad-modellen.
 – En så mager og ferdigtygd form kan gjøre det vanskeligere å virkelig 
få grep om faget sitt, sier skrivelærer Merete Morken Andersen. 

tekst: Siri Lindstad
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DET AKADEMISKE SPRåKET

En gang på 1970-tallet skjedde det en liten sen-
sasjon innen naturvitenskapen. Det var i en 
artikkel i Physical Review Letters, fysikkens vik-
tigste tidsskrift.

– artikkelforfatteren skrev «Jeg har observert 
at ...»! alle så og kommenterte det. Det heter jo 
«Vi har observert at ...»!

Kristian Fossheim er professor emeritus i 
fysikk ved NTNU. Han smiler når han forteller 
om denne rystende hendelsen, der forskeren tok 
i bruk pronomenet for første person entall og 
dermed ubeskjedent skrev seg selv inn i artik-
kelen.

Og jo da, det kom noen f lere fysikkartikler 
utover på 1970- og 1980-tallet der forfatteren 
skrev «jeg».

– men nå tror jeg det er mindre av det igjen, 
sier Fossheim.

Et tydeligere «jeg»
i fransk vitenskapelig litteratur skal det inntil 
nylig bare ha vært de eldste vitenskapsmennene 
som fikk lov til å skrive «jeg» i teksten. De yngre 
mennene – og selvsagt kvinnene – måtte ikke 
finne på å bruke dette ordet. Det ble ansett som 
ufint.

Også i Norge har man sett skjevt på slike for-
mer for posisjonering av forskeren i vitenskape-
lige tekster.

men verden er i endring, og med det forsker-
jeg‘ets posisjon. Norsk akademia er ikke lenger 
en intellektuell elites høyborg, samtidig som 
synet på vitenskap har endret seg. Det gir seg 
utslag også i det akademiske språket.

– Jeg mener å se en endring over mange 
år nå. man er blitt mer villig til å åpne for for-
skerens «jeg» i den vitenskapelige teksten, 
også innenfor naturvitenskapene. Det henger 
nok sammen med et endret syn på kunnskap 
og vitenskap som noe objektivt, sier Torlaug 
Løkensgard Hoel. Hun er professor i norskdi-
daktikk ved NTNU, har gitt ut en rekke bøker 
om nettopp det å skrive, og holder jevnlig skrive-
kurs for forskere.

Hun tror mange skribenter opplever det som 
en befrielse når de får uttrykke seg på en ledig-
ere måte, i form av et «jeg».

– Denne tradisjonen der man gjør bruk av et 
passivt og upersonlig subjekt, medfører ofte en 
veldig stiv og krøkkete uttrykksmåte. «Det vil 
diskuteres» og «det vil argumenteres» i stedet 
for «jeg vil vise» eller «i dette kapitlet drøfter 
jeg».

– men samtidig gjør man seg kanskje mer 
sårbar med et «jeg»?

– Ja, det er godt mulig mange opplever at 
det ligger en beskyttelse i det upersonlige, sier 
Hoel.

Smittsom standardisering
Paradoksalt nok møtes et tydeligere forsker-jeg 
imidlertid av en stadig strengere mal for hvor-
dan artikler skal skrives. På den ene siden får 
man altså lov til å være mer til stede i teksten 
som det individet man er. På den andre siden 
forventes det at man skriver tekster som er for-
svinnende like tekstene alle andre skriver. De 

f leste vitenskapelige tidsskrifter krever i dag at 
artikler er strukturert etter imRaD-modellen 
– «introduction, methods, Results and Discus-
sion» (se faktaramme).

– Du ser det i internasjonale tidsskrifter, både 
innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. 
Det er en tendens til at det blir en internasjo-
nalisert standardmal både på det vitenskapelige 
språket, måten artikkelen disponeres på, og 
hvordan det argumenteres. modellen for malen 
ser ut til å være hentet fra enten naturviten-
skap eller deler av samfunnsvitenskapen, sier 
Wencke mühleisen. Hun er førsteamanuensis 

ved institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag 
ved Universitetet i Stavanger. 

Torlaug Løkensgard Hoel kan bekrefte müh-
leisens observasjoner.

– Forskning viser at imRaD-strukturen har 
spredt seg til fagområder der vi for tretti år siden 
knapt kjente til modellen. Da tenker jeg først og 
fremst på humanistiske fag, sier Hoel.

Det å skulle skrive etter en slik mal har både 
sine fordeler og ulemper, mener hun.

– På den ene siden er det veldig godt å ha en 
ferdig struktur. Da slipper man unna uendelig 
mye ekstraarbeid for å finne formen, slik man 

− Jeg har alltid likt å skrive, og jobbet som journalist før jeg begynte å studere fysikk, sier Kristian 
Fossheim. (Foto: Geir Otto Johansen)

– Skattebetalerne bør ha krav på  
at vi prøver å forklare.

Kristian Fossheim, professor emeritus i fysikk ved ntnu.
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må for eksempel i et essay. men samtidig kan 
imRaD-modellen virke låsende og avgren-
sende, ikke bare når det gjelder strukturen, 
men også når det gjelder hvilken plass forfatte-
ren kan ha. Dessuten er det mye forskning og 
mange forskertekster som ikke lar seg plassere 
innenfor en rigid imRaD-modell. Det kan være 
tilfellet om man for eksempel skriver en over-
siktsartikkel over forskningen på et felt, eller en 
analyse av et verk, sier Hoel.

Akademiske limericker
Wencke mühleisen frykter at mangfoldet i 

språk, stil, argumentasjon og disposisjon skal 
skrumpe inn.

– Det er først og fremst et problem innenfor 
humanistiske fag, men også innen samfunns-
fagene. Slik får vi fattigere analyser og dårligere 
kunnskapsproduksjon.

merete morken andersen har også motforestil-
linger mot den standardiseringen som finner sted.

– imRaD-sjangeren er veldig ny. men når 
jeg holder kurs for akademikere, forholder de 
seg til den som om det står i Bibelen. Det fantes 
jo en tid da man kunne skrive sin doktoravhand-
ling på vers!

morken andersen er selv litteraturviter, pris-
belønnet skjønnlitterær forfatter, tidligere for-
lagsredaktør og nå skrivelærer ved Høgskolen 
i Vestfold. Hun har holdt en rekke skrivekurs 
for akademikere og kom i 2008 med den sju 
hundre sider lange Skriveboka, som tar for seg 
skjønnlitterær skriving, fagskriving og terapeu-
tisk skriving.

Hun sammenligner imRaD-strukturerte 
artikler med limericker.

– Du skal gjøre akkurat det og det. Og det er 
ikke nødvendigvis noe feil med en slik modell. 
Det kan ligge stor glede i å få til en god lime-
rick. men det er veldig mange ting du ikke får 
sagt innenfor den sjangeren, og jeg synes det er 
viktig med en bevissthet rundt hvordan formen 
fungerer som et filter, hvordan den siler ut hva 
du kan få sagt.

Mager form
Fordelen med en artikkel skrevet på imRaD-
struktur er at leseren lett kan skanne gjennom 
og raskt trekke ut essensen, påpeker hun.

– men en så mager og ferdigtygd form som 
imRaD-modellen kan gjøre det vanskeligere 
hvis målet er dannelse, det å virkelig forstå noe 
og bli en fagperson som får grep om faget sitt 
slik at man kan bruke faget til å tenke selv.

Nettopp det at man evner å vise at man kan 
tenke selv, er noe mühleisen gjerne skulle sett 
mer av i vitenskapelige tekster.

– Det som også ofte skjer i analyser, er at man 
setter inn noen teoretiske begreper i begynnel-
sen av artikkelen i noen få setninger. Deretter 
følger analysen. men merkelig nok brukes ikke 
teorien til å tenke i analysen, enda det vel er det 
teorier kan brukes til? Slik ender man opp med 
en proklamering av en teori eller et teoretisk 
ståsted, uten at denne teorien verken blir proble-
matisert eller brukt til å åpne opp det som skal 
analyseres. Det er når du pakker ut de teoretiske 
påstandene overfor et konkret materiale, at du 
begynner å tenke selv.

– man kan holde seg på et høyt plan der man 
ikke tar risikoer?

– Ja, man får andre til å tenke og snakke for 
seg på en innforstått, abstrakt og ofte ufordøyd 
måte. man bruker teoretikerne som en slags 
livsforsikring. men målet må jo være å tenke 
med teoretikerne – å gå inn i en samtale med 
teoretiske perspektiver og utvikle en egen dia-
logisk tenkning?

merete morken andersen forteller at mye av 
tiden på skrivekursene hun holder, går med til å 
hjelpe folk til å være dårlige.

– man kommer ofte med en tanke om at først 
må man kunne alt, så må man vite akkurat hva 

− Mange akademikere strever med å finne strukturen og ordene som favner det de vil si, 
konstaterer Torlaug Løkensgard Hoel. (Foto: Geir Otto Johansen)

– imrad-strukturen har spredt seg til fagområder der vi for 
tretti år siden knapt kjente til modellen.

Torlaug Løkensgard Hoel, professor i norskdidaktikk ved ntnu.
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man skal si, og så kan man skrive det ned, sier 
hun, og får følge av Torlaug Løkensgard Hoel:

– For de aller f leste akademikere tror jeg det 
å skrive er et strev. Da ser jeg bort fra disse gylne 
øyeblikkene når alt plutselig kommer av seg 
selv. Tanken må som regel skrives fram. Den 
ligger sjelden klar. Språket blir rett og slett tan-
kens verktøy. 

Må knekke en kode
En som har bred skriveerfaring, er Beret Bråten. 
Hun er doktorgradsstipendiat i statsvitenskap 
ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i 
Oslo. Bak seg har hun mange år som journalist, 
med forskningsformidling som ett av spesialfel-
tene.

– Skrivetreningen jeg har fra før, er selvfølge-
lig til stor hjelp. Jeg sitter aldri en hel time uten 
å få ned en halv setning en gang, slik jeg hører 
enkelte forskerkollegaer fortelle. Utfordringen 
min er derimot å finne en form som fungerer 
når jeg henvender meg til det noe smalere fag-
lige publikumet jeg skriver for nå. målet med 
tekstene mine er ikke lenger nødvendigvis at 
f lest mulig skal forstå. Poenget er derimot å 
skrive for en krets som har sine faguttrykk og 
måter å formulere seg på. Den koden føler jeg 
ikke at jeg har knekket ennå.

Skrivende studenter
Dagens studenter skriver imidlertid langt mer 
enn hva tilfellet var for bare ti–tjue år siden.

– Det blir både skrevet mer, for f lere formål 
og innenfor en større sjangerbredde i dag enn 
tidligere på bachelor- og masternivå. Logg og 
ref leksjonsnotater er teksttyper som har kom-
met inn nå, forteller Torlaug Løkensgard Hoel.

men samtidig skal alt skje så fort og galt i 
dag, sukker merete morken andersen.

– Ja, man har en helt annen forståelse for 
skriveprosessen i dag, og studentene får mer 
hjelp enn tidligere. Det er bra. men samtidig 
er det et veldig press på å skulle få studentene 
fort gjennom systemet, og kravene som stilles 
til både studenter og undervisningspersonale, 
innebærer en større ensretting. Du skal skrive 
deg dit hvor pengene er, og der pengene er, 

er det en forskningstradisjon, og den har en 
bestemt formel. i veldig mange fag vil det nå si 
imRaD-formelen, konstaterer andersen.

Stammespråk og nye briller
alle fag har sin terminologi og perspektiver som 
man må beherske om den faglige dialogen skal 
bli konstruktiv. For mange handler det å lære 
seg å skrive akademisk om å tilegne seg et stam-
mespråk.

men Beret Bråten er også opptatt av å lete 
etter de nye måtene å si ting på.

– Det er viktig blant annet å lage gode begre-
per som du bruker i teksten din, og som sitter 
igjen i hodet på leseren etterpå. Ta uttrykket «en 
myr av velvilje» som statsviterne Hege Skjeie og 
mari Teigen gjør bruk av i maktutredningsbo-
ken Menn imellom. Det uttrykket beskriver hvor-

− Det blir sjelden god suppe når alle tekster skal kokes på den samme buljongterningformen, sier Merete Morken Andersen. (Foto: Erik Norrud)

DET AKADEMISKE SPRåKET

– Det fantes jo en tid da man kunne 
skrive sin doktoravhandling på vers!

merete morken andersen, forfatter og skrivelærer.
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for det ikke nødvendigvis gjøres så mye for å få 
til likestilling, selv om dette er noe alle er for. 
Ved hjelp av dette begrepet klarer de på en god 
måte å formidle noe som er ganske komplekst. 
målet må være å lage et begrep som både er 
hverdagslig og samtidig presist nok at det dek-
ker funnene dine i analysen. Da har du gjort 
deg selv en dobbel tjeneste. Det bidrar til å løfte 
analysen, og i neste omgang gjør det det lettere å 
formidle forskningen din.

merete morken andersen understreker be tyd-
ningen av å ha tilgang til et rikt språk.

– Blir språket magert, blir også erfaringsver-
denen mager. Når du finner et nytt ord, får du 
nye briller å se verden gjennom.

Leter etter nøklene
Fysikkprofessor Kristian Fossheim er opptatt av 
nettopp formidling, og han bruker mye tid på å 
lete etter de riktige ordene når han skal formidle 
sitt fag til et bredere publikum. i 2003 fikk han 
allforskprisen for dette arbeidet, og han har 
også fått Sogn og Fjordane fylkes målpris.

Det handler ifølge ham om å finne den lille 

nøkkelen som plutselig åpner opp for leseren 
eller tilhøreren.

– Det er skattebetalerne som til syvende og 
sist skal betale for forskningen, og de bør ha 
krav på at vi prøver å forklare.

Talene som holdes ved ulike prisutdelinger, 
er gjerne en anledning til å skulle dekode forsk-
ningen.

− Vi hadde en prisutdeling i fysikk her, der det 
var krevende å skulle popularisere begrunnelsen. 
men alle kjenner til magnetisme, ikke sant? Og så 
har vi superledere, det vil si materiale som leder 
strøm uten motstand. Teorien sier at superledere 
og magnetisme ikke kan sameksistere. men nå 
har det kommet nye materialer som er mer kom-
pliserte, og dermed var det en som hadde studert 
hvordan disse to faktisk kunne sameksistere. Da 
tok jeg i bruk uttrykket «et umulig ekteskap», og 
beskrev de to elementene som to som man aldri 
ville ha trodd kunne leve sammen, som om en 
heterofil og en homofil skulle ha giftet seg. Det 
prisverdige ved forskningen var derfor at forske-
ren hadde vist at dette umulige ekteskapet likevel 
kunne fungere. n

– Man bruker teoretikerne som en 
slags livsforsikring.

Wencke mühleisen, førsteamanuensis ved institutt for medie-, kultur- 
og samfunnsfagved Universitetet i Stavanger.

Hvordan fungerer imrad-
modellen i din formidling 
av forskning?

ANNE ØFSTI
Førsteamanuensis, 
Diakonhjemmet 
– artikler skrevet etter 
denne modellen blir 
lett til dårlige kopier av 
avhandlinger. Formen 
kan bli for stivbeint og stå 

i veien for budskapet. Jeg har selv formid-
let forskning gjennom essay og foredrag. 
Essayet gir en helt annen frihet.

ELISE SEIP TØNNESEN
Professor ved Institutt 
for nordisk og mediefag, 
Universitetet i Agder
– Den fungerer for en viss 
type tidsskriftartikler, 
men passer ikke for alle 
fagfelt. Når jeg skriver 

bøker, blir en sånn modell for kjedelig. 
Formidling av tekster i større format krever 
en mer f leksibel struktur.

FRED ESPEN BENTH
Professor i matematikk, 
Universitetet i Oslo
– innenfor det jeg holder 
på med, gir modellen seg 
helt naturlig. Det er sånn 
man skriver. Jeg har ikke 
følt den som hemmende, 

fordi forskning innenfor fagfeltet mitt lett 
lar seg presentere ved denne modellen. 

FO
TO

: S
. F

A
N

D
A

N
G

O

imrad-modellen

imrad er en forkortelse for Introduction, 
Methods, Research and Discussion, og 
utgjør et standardformat for disponering 
av vitenskapelige tekster. 

Etter 2. verdenskrig innførte medisinske 
tidsskrifter systematisk denne standar-
den. Mens bare hver tiende artikkel 
eksplisitt var oppbygd på denne måten i 
1950, hadde over 80 prosent av artiklene 
i medisinske tidsskrifter imrad-struktur. 

Modellen er etter hvert tatt i bruk også 
innenfor samfunnsvitenskapene og 
humaniora.

(Kilder: Wikipedia/Bladet Forskning)

− Målet er en avhandling som har en dramaturgi, og ikke bare er en samling med fakta, 
sier Beret Bråten. (Foto: Erik Norrud)
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UTLAND

DANMARK

Forskningsmilliarder brukes til 
undervisning
n 1,2 milliarder kroner som skulle vært brukt til forskning, brukes i 
stedet til undervisning ved Danmarks åtte universiteter. Årsaken er 
at midlene som universitetene har blitt tildelt til undervisning, ikke 
strekker til, melder information.dk. Dermed bruker Danmark min-
dre enn 1 prosent av bruttonasjonalproduktet til forskning, noe som er 
langt under regjeringens mål, og langt under EU-gjennomsnittet på 
1,9 prosent.

AUSTRALIA

Tror fattige studenter ikke fullfører
n Den australske regjeringen ønsker å øke andelen studenter med lav 
sosioøkonomisk status til 20 prosent innen 2020. 500 millioner dollar er 
satt av til å nå målet, skriver avisen The australian. men interesseorgani-
sasjonen Group of Eight som representerer landets forskningsuniversite-
ter, er kritisk til satsingen. Frykten er at universitetene vil ta inn et stort 
antall studenter som ikke har forutsetninger for å fullføre studiene.

SVERIGE

Avvikler kjønnskvotering
n Fra 1. august skal kjønnskvotering ikke lenger benyttes ved opptak til 
høyere utdanning i Sverige. ifølge nettstedet Riksdag & Departement 
mener den svenske regjeringen at såkalt positiv særbehandling har hatt 
urimelige effekter på opptak til blant annet lege-, veterinær-, og psyko-
logistudiet. Dette er studier der det har vært f lere søkere med høyeste 
karakter enn det har vært studieplasser, og 95 prosent av de som er blitt 
utestengt grunnet kvotering, er kvinner.

NORDEN

Vil høre fra 
kjønnsforskere
n NORa er det eneste høy-
rangerte, fagfellevurderte 
engelskspråklige tidsskriftet i 
Norden som presenterer nordisk 
kjønnsforskning. Nå har det fått 
nye redaktører i Cecilia Åsberg 
og malin Rönnblom. De to håper 
at tidsskriftet skal fortsette å 
være en plattform for internasjo-
nal debatt om nordisk kjønns-
forskning, og oppfordrer f lere 
forskere til å sende inn artikler.  
– artiklene må handle om 
kjønn, og de må relatere seg til 
det nordiske på en eller annen 
måte, sier Rönnblom til Kilden.

STORBRITANNIA

Mest til menn
n mannlige akademikere i 
Storbritannia og Nord-irland 
tjener fortsatt mer enn kvin-
nelige, melder Times Higher 
Education. ifølge tall fra the 
Higher Education Statis-
tics agency tjente mennene 
i 2008–2009 i gjennomsnitt 
14 prosent mer enn kvinnene. 
Gapet minker imidlertid: Året 
2007–2008 var forskjellen 
på 16 prosent. Forskjellen er 
også noe mindre på professor-
nivå, der mennene i snitt tje-
ner «bare» 6 prosent mer enn 
kvinnene.

HAITI

Utdannings system 
i krise
n Rundt 200 undervisere, 
forskere og administratorer, 
samt 6000 studenter, døde i 
det kraftige jordskjelvet som 
rammet Haiti i januar. 87 pro-
sent av landets læresteder lå 
dessuten i det området som ble 
hardest rammet. men utdan-
ningssystemet på Haiti hadde 
problemer allerede før skjel-
vet: De tre siste tiårene har 
manglende kvalitetskontroll 
medført en stadig synkende 
standard på både forskning og 
undervisning. Også disse pro-
blemene må takles når gjen-
oppbyggingen nå går i gang, 
heter det i en rapport omtalt på 
insidehighered.com.

POLEN

Upopulær studiedestinasjon
n Det er enkelt å komme inn på polske universiteter, og lett å studere der. 
Samtidig er de svært lite populære blant utenlandske studenter, skriver  
Universityworldnews.com. Heller ikke blant polske ungdommer anses hjem-
landets universiteter som attraktive, og de søker seg ofte til andre land. Årsa-
ken til den manglende populariteten skal blant annet være at kurstilbudet 
ikke passer med behovene i det europeiske arbeidsmarkedet.
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EUROPA

Finanskrisen 
rammer ulikt
n Finanskrisen har påvir-
ket utdanningsinstitusjoner 
over hele Europa. Det viser 
en gjennomgang foretatt av 
European University asso-
ciation (EUa) omtalt på Uni-
versityworldnews.com. mens 
noen land, som Latvia, ble 
rammet av plutselige bud-
sjettkutt, kom effekten senere 
i Storbritannia. i Belgia og 
Østerrike ble det i tidlige sta-
dier av krisen gitt løfter om 
større investeringer, uten at 
disse ble holdt. i Frankrike 
har man både lovet og gjen-
nomført en økning av den 
offentlige finansieringen. i de 
nordiske landene har stem-
ningen ifølge EUa vært mer 
avslappet.

MALAySIA

Massearrestasjon av studenter
n 50 studenter ved et muslimsk universitet utenfor Kuala Lumpur ble 
i januar arrestert grunnet mistanker om terrorisme og koblinger til al-
Qaeda. arrestasjonene skjedde i forbindelse med en forelesning holdt 
av en religiøs leder med uttalte anti-vestlige holdninger, og de arres-
terte kom fra land som Nigeria, Ghana, Kenya, Syria og Sudan. Nå pro-
testerer the World Organisation against Torture på forvaringen av de 
12 som fremdeles ikke er blitt løslatt. Årsaken er at det skal forekomme 
tortur i malaysiske fengsler, skriver Universityworldnews.com.

SØR-AFRIKA

Utdanning mot fattigdom
n Gratis høyere utdanning til fattige studenter, fordelaktige lånevil-
kår og stipender til alle er blant forslagene i en rapport som er lekket 
fra den sørafrikanske regjeringen. i tillegg ønskes begrepet «rase» 
erstattet med «klasse» som mekanisme for å identifisere støttetren-
gende, skriver Universityworldnews.com. Som en ekstra bot mot fat-
tigdom foreslås også den nåværende studiestøtteordningen National 
Student Financial aid Scheme avskaffet. Denne har gjentagende vært 
kritisert for å tillate at studenter setter seg i gjeld og siden avbryter 
studiene.

RUSSLAND

Takker nei til en 
million dollar
n amerikanske Clay mathe-
matics institute ønsket nylig å 
tildele russeren Grigori Perel-
man en million dollar for å ha 
løst det matematiske proble-
met «Poincarés formodning». 
men Perelman avviste beløn-
ningen, ifølge BBC News. Da 
Perelman løste problemet i 
2002, la han løsningen ut på 
internett, uten å kontakte noe 
vitenskapelig tidsskrift. Etter 
dette ble han tildelt Fields-
medaljen, matematikkens 
svar på Nobelprisen, men tak-
ket nei også til denne. mate-
matikeren bor med sin mor 
i en nedslitt leilighet i St. 
Petersburg, og hevder han har 
alt han trenger.

STORBRITANNIA

Rekrutteringstiltak 
virker
n Siden kriseåret 2005/2006 
har antallet studenter på  
grunnivå i fysikk, kjemi og 
matematikk økt med 6,8 pro-
sent. Det kommer fram av 
en ny rapport fra den britiske 
finansieringsmyndigheten 
Hefce. Framgangen til fagene 
som anses som strategisk vik-
tige for landet, skyldes blant 
annet en satsing på nærmere 
3,5 milliarder kroner fra Hefce 
selv. ifølge Hefce.ac.uk viser 
rapporten også at trenden trolig 
fortsetter i de kommende år.

LATVIA

Ikke blant de 1000 beste
n Latviske universiteter pleier ikke å dukke opp blant de 1000 beste i 
internasjonale rangeringer. Det er en av årsakene til at marcis auzins, 
direktøren for Universitetet i Latvia, nå har tatt initiativ til en storstilt 
reform av landets utdanningssystem. Oppskriften på å lykkes inne-
holder blant annet omfattende fusjoner og nedleggelser av universite-
ter og forskningsinstitutter, skriver Universityworldnews.com.

AFGHANISTAN

Kvinnene kommer 
tilbake
n Til tross for både dårlig 
utstyr, mangel på lærere og den 
pågående krigen ser afgha-
nistans universiteter ut til å 
oppleve framgang. antallet 
registrerte studenter er tidoblet 
siden 2001, og også kvinnene 
finner veien tilbake, skriver  
The Chronicle. 
Da Taliban kom til makten i 
1996, ble kvinner bannlyst fra 
universitetene, og fremdeles i 
dag har de studieforbud i f lere 
provinser. Likevel utgjør kvin-
nene i dag 30 prosent av afgha-
nistans 98 000 studenter.



KOLUMNETITTELSAMTALEN
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Utanfor kontorvindauget blæs vårbris over Tromsøsundet. Vinteren slep-
per taket. men Nalân Koç1 har ikkje noko imot snø og kulde: Det har blitt 
levebrødet hennar, sjølv om det var lite av slikt der ho kom frå. i tyrkiske 
izmir er den årlege gjennomsnittstemperaturen på 22 gradar. Leiaren av 
Senter for is, klima og økosystem ved Norsk polarinstitutt har eit usann-
synleg opphav.

– Snø i izmir? Nei, det kan eg ikkje minnast. men eg aka iblant på 
snøen på vinterferie i ankara. Og i skuleåra klatra eg i over 4000 meters 
høgd i Tyrkia, så eg kjende til snøkledde fjell, seier Koç.

Ho var visst eit ivrig lesande, nyfikent barn, og saug til seg National 
Geographic-artiklar om verdas naturlege vedunder.

– Eg var fascinert av alle slag ekstreme klima. Eg hugsar framleis ein 
plansje i National Geographic i 1976 som synte klimahistoria gjennom 
millionar av år. Eg såg til min skrekk at det var berre korte varmeperiodar 
mellom dei lange istidene.

interessene frå barndom og ungdom 
vart uvanleg viktige for livet til Nalân Koç: 
Tv-seriane til Jaques Cousteau vekte inter-
essa hennar for verda under havet, ho las 
bøker om dei store polarheltane, og fjell-
klatring gjorde ho interessert i geologi.

– alle mine interesser frå oppveksten 
har kome saman i det eg gjer no – havet, 
klimaet og geologien, seier Koç.

– Ved å følg je interessene dine har du heile livet vore ein unnataksfigur?
– Det har hendt at det var utfordringar ved det å vere kvinne i manns-

dominerte miljø, kanskje særleg på geologistudiet i Tyrkia. men eg har 
aldri brydd meg så mykje om kva andre meinte, og eg har aldri late noko 
stogge meg, seier Koç.

Nivået på geologistudiet i Tyrkia var for dårleg til å møte ambisjonane 
hennar. Ho måtte ut. Ei norsk veninne fortalde om vakker norsk natur og 
eit godt geologistudium i Bergen. Dessutan var norske universitet gratis, 
og ho kunne få studiefinansiering der. 

- Om eg reiste attende til Tyrkia etter studiet, ville lånet mitt blitt gjort 
om til stipend. men eg vart verande, og det har eg aldri angra.

Geologisk institutt i Bergen vart den faglege heimen hennar, og ho 
tok doktorgraden der i 1993. Koç vart spesialist på paleoseanografi – stu-
diet av fortida til hava, særleg gjennom botnsediment2. avleiringane på 

havbotnen fortel mykje om havtemperatur og klima i fortida. Og Koç 
fekk sjå fagfeltet sitt gå gjennom ekstrem endring medan ho sjølv var i 
læringsprosessen. Nett i den tida ho utdanna seg, voks klimaforsking frå 
eit heller smalt tema til ein akademisk koloss som tok opp i seg ei lang 
rekkje ulike vitskapar. i 1990 vart Koç den første stipendiaten i det første 
klimaforskingsprogrammet til Forskingsrådet. Same år kom den første 
rapporten frå Klimapanelet til FN. Og ein av dei viktigaste rettleiarane 
hennar var Eystein Jansen, som i dag er forskingsdirektør ved Bjerknes-
senteret i Bergen.

– Eg var veldig heldig. Det var høge ambisjonar for norsk klimafor-
sking heilt frå starten, og eg har opplevd ei fantastisk utvikling i fagfeltet 
mitt. Krava til forskinga er så mykje høgare no. Og medan ein før kunne 
jobbe disiplinært, er vi no nøydde til å samarbeide på kryss og tvers av 
fagfelta.

Dei administrative oppgå-
vene Koç har fått, har gjort det 
ekstra naudsynt å halde seg 
breitt oppdatert. Frå 2004 var 
ho leiar for Polarklimaprogram-
met ved Norsk polarinstitutt, 
inntil ho i fjor vart leiar for det 
nyoppretta Senter for is, klima 
og økosystem. Det er eit utprega 
internasjonalt miljø: Brannin-

struksen i heisen står på russisk og engelsk attåt norsk. Fagmiljøa ved 
Polarinstituttet slit med rekrutteringa av nordmenn: Realfagsvegringa 
råkar også her.

– 60 prosent av forskarane ved forskingsavdelinga vår er utanlandske. 
Og av doktorgrads- og postdoktorstipendiatar er berre 25 prosent norske. 
Det internasjonale preget gjer oss til ein betre forskingsinstitusjon. men 
det er eit problem at norske studentar ikkje vel realfag.

Når det gjeld ressursar, kan dei f leste norske forskarar berre misunne 
Koç og Polarinstituttet. Det er høgt prioritert og påkosta forsking som blir 
driven herifrå. men på vegner av polarnasjonen Noreg har Koç likevel eit 
stort hjartesukk: Ho skulle så gjerne hatt eit isgåande forskingsfarty.

– Dette er eitt av dei få områda der Noreg er ein betydeleg bidragsytar 
internasjonalt, på grunn av Svalbard som forskingsplattform og fordi det 
har blitt satsa på feltet. men Noreg treng eit eige isgåande farty for å ope-
rere på islagt hav og studere klimaendringane i polarområda. Det er heilt 
naudsynt om Noreg skal kunne vere verdsleiande i polarforsking.

Trass i den mangelen, og trass i det administrative ansvaret ho har, er 
ikkje Koç lenka til skrivebordet.

- Eg kjem meg framleis ut på tokt iblant. Det er viktig å vere nær kvar-
dagen til forskarane våre.

ISDRONNINGA
NALâN KOç I SAMTALE MED PER ANDERS TODAL      

FOTO: ARTHUR ARNESEN

DET LIGG SKREMMANDE SANNINGAR DJUPT UNDER ISEN EIN STAD. NOKON Må SJå DEI I KVITAUGET.

1 Nalân Koc er fødd i 1962, og kjem frå Izmir i Tyrkia. Ho er leiar for Senter 
for is, klima og økosystem ved Norsk polarinstitutt i Tromsø. Koc kom til 
Noreg som student og tok doktorgraden sin i marin geologi ved Universi-
tetet i Bergen i 1993.

2  Ein fagleg spesialitet for Koc er å bruke avleiringar av diatom, ei form for 
planteplankton, til å seie noko om havtemperaturar i fortida. 

– Det er eit problem at norske 
studentar ikkje vel realfag.
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SAMTALEN

Den kvardagen kan vere i det goldaste isaudet både nord og sør på klo-
den. Og forskarblikket når no djupare i havet enn det Cousteau kunne 
drøyme om. med boreskipet Vidar Viking, f lankert av ein svensk og ein 
russisk isbrytar som heldt isen open, har Koç vore med på å analysere 
boreprøvar frå botnen under det frosne Polhavet. Dei over 400 metrane 
med borekjernar fortalde soger om klimaet i polområdet gjennom 80 mil-
lionar år: isdekt hav og ope hav gjev ulike avsetjingar på botnen.

– Dette var første gongen vi kunne studere den langsiktige klimautvik-
linga i Polhavet. Funna våre tyder på at havet vart isdekt for første gong for 
47 millionar år sidan, og sentrale delar av havet har vore dekte av is kon-
tinuerleg dei siste 13–14 millionar åra. Det set verkeleg dagens utvikling 
i perspektiv, når vi i dette hundreåret kan oppleve at Polhavet blir isfritt 
om sommaren.

Ved hjelp av botnsediment har Koç òg studert varmeperioden i mel-
lomalderen og «den vesle istida» frå 1600- til 1800-talet. Og som klima-
forskarar f lest blir ho uroleg til sinns av det ho finn.

– «Den vesle istida» fekk svært store sosiale og økonomiske konse-
kvensar. Og temperaturfallet skjedde på berre 10–20 år. mange av oss er 
urolege fordi vi veit så lite om tersklane i klimasystemet – vippepunkta 
som kan utløyse ei langt raskare klimaendring.

Og her er vi inne i den typen etiske dilemma som konstant plagar kli-
maforskarane, understrekar Koç.

– Som forskar føler du deg forplikta til informere også om dei meir 
ekstreme moglegheitene som finst. Så snart du gjer det, blir du skulda 
for å vere dommedagsprofet. men når vi veit at brå klimaendringar er 
moglege, må vi jo seie frå. Så da er kunsten å formidle alvoret på ein sak-
leg måte. 

– Kor godt forstår klimaforskarane kreftene bak dei naturlege variasjonane? 
Utan å skjøne dei mekanismane kan ingen seie kor stor påverknaden frå kli
magassutsleppa våre er?

– Vi skjøner mykje, men det er framleis ein god del vi ikkje skjøner, 
spesielt når det gjeld verknaden av skyer og av aerosolar, det vil seie par-
tiklar i lufta. Vi treng òg meir kunnskap om klimaet i polare strøk, og det 
er mykje vi ikkje veit om dynamikken til dei store iskappene og samspelet 
deira med havet.

– Somme av prognosane frå klimavitskapen har blitt utdaterte raskt. Hav
isen i nord på sommaren har minka mykje raskare enn tidlegare venta?

– Ja, det er heilt hårreisande kor fort det har gått. mykje av det som står 
i 2007-rapporten frå Klimapanelet, er allereie utdatert, fordi endringane 
kjem så raskt. med dei store endringane som har skjedd siste fire–fem 
åra, blir eg stadig overraska over at politikarane ikkje tek det meir alvorleg 
enn dei gjer. men vi forskarane skal ikkje drive politikk.

Den store interessa for klimaet gjev ein ekstra dimensjon til forskinga, 
synest Nalân Koç. 

– Vanlegvis tek det lang tid før grunnforsking blir plukka opp av 
andre, men i klimaforskinga kan nye funn ha stor interesse og verdi med 
det same. Og det forpliktar oss til å kome ut med resultata så fort som 
mogleg. Fagleg sett er dette difor ei svært spennande tid å vere forskar i. 

– Vi kan studere store endringar i naturen på kort tid, og lære veldig 
mykje av det. men desse endringane 
kan få tragiske konsekvensar, og dei 
skjer på grunn av oss menneske.

– Når kinesarane snakkar om å leve 
i interessante tider, er det visstnok ei for
banning.

– Ja, det passar godt i dette tilfel-
let.

Ei anna side av denne forbanninga er at klimaforsking har blitt så 
ekstremt politisert og omstridd. Særleg i det siste halvåret har klimavit-
skapen vore utsett for harde åtak. Etter eit datainnbrot i fjor vart e-posten 
til nokre av verdas fremste klimaforskarar spreidd på nettet. Saka fortente 
knapt tilnamnet «Climategate», men avslørte likevel ein uheldig skyttar-
gravsmentalitet og motvilje mot å offentleggjere data.

– Eg har ikkje sett meg godt inn i den saka. men i prinsippet meiner eg 
at mest mogleg av data skal gjerast offentleg tilgjengeleg, seier Koç.

– Slike saker blir sjølvsagt brukt av klimaskeptikarane for å diskredi-
tere all klimaforsking, og det er veldig synd. På same vis var det med fei-

len om smeltinga til isbreane i Himalaya3 som vart oppdaga i rapporten til 
Klimapanelet. Det er ein liten feil som slett ikkje endrar hovudkonklusjo-

nane, men det blir gjort til ei stor sak. 
– Det mest urovekkjande var at 

hovud forfattaren av kapittelet med 
Hi ma layafeilen sa at han hadde lagt 
inn påstanden med vilje for å «vekkje 
folk til handling».

– Ja, det var veldig skuffande, og 
det burde aldri skjedd. Slik er ikkje 

rolla til forskarane. Vi må halde oss til fakta, elles skadar vi forskinga.
Også Norsk polarinstitutt har fått oppleve korleis det er å kome i skot-

lina i klimakrigen. i fjor fekk instituttet eit oppdrag frå Jonas Gahr Støre 
og al Gore etter ein konferanse i Tromsø: Lag ein oppdatert, allment for-

– Mykje av det som står i 2007-rapporten 
frå Klimapanelet, er allereie utdatert, fordi 
endringane kjem så raskt.

3 Feilen stod i ein delrapport frå Klimapanelets arbeidsgruppe 2 om verk-
nader av klimaendringar på samfunn og økosystem. Her vart det hevda at 
breane i Himalaya kunne forsvinne innan 2035, ein alarmerande påstand 
utan vitskapleg dekning. Murari Lal, forskaren med hovudansvar for 
kapitlet, vedgjekk i januar at han visste påstanden var høgst usikker.
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ståeleg rapport om tilstanden for snø og is i verda. Melting Snow and Ice 
vart skriven i samarbeid med klimaforskarar frå mange land, og lagt fram 
av Støre og Gore under klimakonferansen i København i desember i fjor. 
Under presentasjonen klarte Gore å hevde at forsking tydde på at Nord-
polen kunne vere isfri om fem år – noko han ikkje hadde grunnlag for. 
Dermed vart Gores tabbe hovudsaka i verdspressa, ikkje det eigentlege 
innhaldet i rapporten.

– Det var synd at Gore sa det han sa. men slike ting blir blåsne opp ut 
av all proporsjon, seier Koç.

– Men det kom òg fagleg kritikk av sjølve rapporten: Ola M. Johannessen, 
direktør ved Nansensenteret, sa til NRK at han tykte kvalitetssikringa var alt
for dårleg?

– Eg trur det kom av mistolking av delar av rapporten. Eg vil ikkje 
spekulere på kvifor Johannessen var så krass. Rapporten bygde berre på 
publiserte vitskaplege arbeid og var skriven av 45 ulike ekspertar. Ein kan 
vere usamd i utvalet av forfattarar, men vi la særleg vekt på publikasjonar 
som har kome etter siste rapport frå Klimapanelet. Og rapporten var med 
vilje laga konsis for å kunne lesast av avgjerdstakarar som ikkje har tid til 
å lese lange vitskaplege rapportar.

Dei siste åra har klimaskeptikarane fått større gjennomslag enn før 

i opinionen. Både i Noreg og i USa er det færre som trur på menneske-
skapte klimaendringar. 

– Kvifor trur du skepsisen har så sterkt g jennomslag?
Koç trekkjer på skuldrene. 
– Eg veit ikkje. Det er sterke økonomiske interesser som ikkje ønskjer 

reduksjon i klimagassutsleppa. Vi forskarar må berre prøve å bli betre til 
å opplyse folk. men kanskje er temaet for komplisert. Om ein ser ein kald, 
snørik vinter utanfor vindauget, kan det vere vanskeleg å skjøne at det 
skjer ei global oppvarming. men vi må heve blikket. Tørke i afrika, india 
eller Kina får konsekvensar for oss alle, og klimaendringane kan skape 
kolossale f lyktningstraumar.

– Som geolog kan du sjå på utviklinga gjennom millionar av år, og tida til 
mennesket framstår som latterleg kort. Gjer det deg meir eller mindre skremd 
av klimaendringane?

– Eg er nok meir skremd fordi eg veit kor brått klimaet har endra seg før. 
Det er usikkert om vi får tid nok til å tilpasse oss endringane som kjem. 
Også vi menneske er heilt avhengige av naturen for å overleve. Homo sapi-
ens er ein art som andre artar. Vi kan døy ut, vi òg, seier Nalân Koç.  n
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kven: Inka Moilanen ved Senter for mellomalderstudium, 
Universitetet i Bergen
kva: Undersøker kristne idear om statsstyring i England under siste 
del av vikingtida
korleis: Studium av preikesamlingar, brev og andre religiøse 
tekstar frå perioden rundt år 1000

av Kjerstin Gjengedal

Det heilage maktspråket

prosjekt: Sacred Discourses of Power in anglo-Saxon England during the Norse invasions. institusjon: Senter for mellomalderstudium, 
Universitetet i Bergen. fagretning: mellomalderhistorie. finansiering: Universitetet i Bergen. arbeidsform: Historisk og litterær kjelde-
gransking. uunnverleg verktøy: Elektroniske latinske og gamalengelske ordbøker. publiseringsform: monografi. ny kunnskap: Betre 
forståing av kva rolle litterære framstillingar av det heilage spelar i maktstrukturane i samfunnet.

Tilhøvet mellom kyrkje og stat var svært 
dynamisk i mellomalderen. Religiøse leiarar 
vart ofte rekrutterte frå aristokratiet. Kyrkja St. 
Marys i Upwaltham i England er frå 1100-talet. 
(Foto: PhillipC, Flickr)



forskerforum 5 • 2010 • side 23

Erkebiskop Wulfstan av York la ikkje fingrane 
imellom då han preika til sine landsmenn den 
gongen i 1014. medan englandskysten sto i 
f lammer etter f leire tiår med vikingherjin-
gar, tordna Wulfstan frå talarstolen i ei preike 
som han retta til heile den engelske nasjonen: 
Vikingtokta var Guds straffedom for umoralen 
til engelskmennene. Han kalla dei alle til å gjere 
bot og følgje lovene til kyrkja og kongen. Berre 
slik kunne tidene bli betre.

i Cambridge, med alle mellomalderbyg-
ningane, finn inka moilanen atmosfæren som 
trengst for å dykke ned i dei tusen år gamle reli-
giøse og politiske tekstane til Wulfstan og hans 
samtidige. Ho er ei av dei heldige som har eit 
kort som gjev henne tilgang til universitetsbi-
blioteket i Cambridge, ein bokbastion (visstnok 
kalla alcatraz på folkemunne) der ingen slepp 
gjennom slusene i resepsjonen utan autorisasjo-
nar i bøtter og spann. Etter berre eit par veker av 
forskingsopphaldet på tre månader har ho alle-
reie funne ei mengd materiale ho ikkje kjende 
til før ho kom.

Latin ut, gamalengelsk inn
– Eg er svært interessert i korleis religiøs reto-
rikk blir brukt til å forsvare politiske makt-
strukturar i eit samfunn, fortel ho. moilanen 
framhevar at ein i sekulariserte vestlege sam-
funn framleis finn spor av religiøs retorikk i 
politisk språkbruk.

Det er slik retorikk ho leitar etter i dei gamle 
engelske handskriftene. Ho studerer tekstar frå 
styringsperioden til den spektakulært mislukka 
kong Æthelred 2., ofte kalla «Æthelred the 
Unready», som regjerte frå 978 til 1016. i denne 
perioden vart mange religiøse tekstar skrivne 
eller omsette til gamalengelsk. Det gjekk ned-
over med latinkunnskapane utanfor klostra, 
og mange prestar kunne ikkje latin. Dei trong 
religiøse tekstar på morsmålet sitt. Erkebiskop 
Wulfstan var ein storprodusent av slike tekstar, 

trass i at han gjerne latinifiserte namnet sitt og 
titulerte seg Lupus, Ulven. Også andre religiøse 
leiarar skreiv mykje.

å formidle det perfekte
– Retorikken frå denne tida er kjempespennande, 
fordi det var viktige samanhengar mellom språ-
ket og det heilage. Språket, som var mennes-
keskapt, vart brukt til å tolke Bibelen og andre 
heilage tekstar. Det heilage var forstått som per-
fekt, abstrakt og fullkome, og ein meinte at språ-
ket ikkje kunne gje ein fullgod representasjon 
av det heilage, fordi dei tilhøyrer to ulike verder, 
den himmelske og den jordiske. Så retorikken 

vart brukt til å tolke og formidle kunnskap om 
det heilage så godt det let seg gjere.

med dette i bakhovudet leitar ho etter kor-
leis retoriske teoriar, som hadde vore i utvikling 
sidan antikken, kjem til uttrykk i tekstane ho 
les. mellomaldertekstar kan verke svært for-
melle, repeterande og nokså kjedelege for ein 
moderne lesar. Ofte blir dei same religiøse fra-
sene tekne opp att gong på gong.

– men menneska den gongen ville oppfatte 
dei på ein annan måte, til dømes som allegoriar 
om Gud, eller som ein referanse til ei hending 
i Jesu liv, eller til det kristne samfunnet og 
kva som er moralsk rett for eit kristent men-
neske. Det fanst lærebøker som vart brukte i 
klosterskulane der unge gutar fekk opplæring 
i å tolke allegoriar, til dømes. Når ein går inn 
i tankeverda deira, blir det veldig spennande å 
sjå kva formuleringar dei vel å bruke i tekstane 
sine. Kva for bibelske referansar nyttar dei til å 
grunngje politisk makt?

Les under overvaking
moilanen jobbar med doktorgraden på siste året, 
og ønskte seg ein periode der ho kunne konsen-
trere seg heilt om lesing og skriving. Difor søkte 
ho om opphaldet i Cambridge. i tillegg til biblio-
teket har Cambridge eit lite, men aktivt institutt 

– Det er alltid vanskeleg å vite kva som er «rett» tolking av historiske tekstar, fordi tolkinga skjer på 
nytt i kvar lesesituasjon, seier Inka Moilanen. (Foto: Kjerstin Gjengedal)

Det heilage maktspråket

State formation and 
political culture

 ▪ eit av fire hovudprosjekt som forskinga 
ved Senter for mellomalderstudium er 
organisert under

 ▪ seks forskarar under leiing av professor 
Sverre Bagge

 ▪ arbeider med statsdanning, rolla til 
kristendommen, rettshistorie og 
by historie i Norden og Aust-Europa
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for anglosaksisk, norrønt og keltisk, og der finst 
mykje ekspertise ho kan dra nytte av.

– Å kome til ein ny plass er alltid bra for kon-
sentrasjonen, det frigjer deg frå dei vanlege ruti-
nane, understrekar ho.

Biblioteket inneheld så å seie alt som er blitt 
utgjeve i Storbritannia. Nokre manuskript er 
digitaliserte og tilgjengelege frå datamaskin, 
medan andre berre kan lesast i spesielle lese-
rom, under konstant kameraovervaking i fall 
nokon skulle kjenne seg freista til å skrible i 
margen.

All makt frå Gud
Ein del av materialet ho arbeider med, dreier seg 
om helgenlivsskildringar. England har f leire 
helgenkongar, på same måte som Olav den Hei-
lage var ein svært viktig figur hjå oss. Kring 
det førre tusenårsskiftet fekk kulten til nokre 

av desse kongane ein renessanse, sjølv om dei 
då hadde vore døde i f leire hundre år. Livsskild-
ringane deira vart omsette frå latin til gamalen-
gelsk, og dei vart brukte i religiøse tekstar om 
den gode samfunnsordninga.

– Ein såg det slik at all makt opphavleg kom 
frå Gud. Den gode, kristne kongen vart skildra 
som særs from og moralsk, og liva til helgen-
kongane vart samanlikna med livet til Jesus. Det 
same vart måten dei døydde på. Dette var med på 
å vektlegge ein struktur der Gud var konge i him-
melen, og kongen var Guds motsats på jorda. Og 
fordi dette var Guds gode verdsordning, skulle 
mennesket innordne seg og ikkje prøve å foran-
dre på den hierarkiske samfunnsstrukturen.

Orden framfor alt
På denne måten kunne helgenstatusen til dei 
døde kongane brukast til å legitimere autorite-

ten til kongemakta. Kongen kunne låne legi-
timitet frå ein helgenkonge ved å promotere 
denne helgenkulten framfor andre, og dermed 
medverke til større popularitet og f leire pilegri-
mar, som i neste omgang gav større inntekter 
og meir makt.

i perioden moilanen studerer, var denne 
samfunnsordninga heile tida truga av vikin-
gåtaka langs kysten. Kva grunn kunne Gud ha 
for å tillate heidningar å herje eit kristent land, 
styrt av ein kristen konge? Det var i denne situa-
sjonen erkebiskop Wulfstan mante folket til bot 
og betring.

– Sosial orden er svært viktig i det Wulfstan 
skriv. For meg er denne typen tankegang sjølve 
poenget i prosjektet. Dessutan er det verdt å 
merke seg at Wulfstan dreg ei samanlikning 
mellom vikingåtaka i hans eiga tid, og den 
anglosaksiske invasjonen av England f leire hun-
dre år tidlegare. Den gongen vart også dei fram-
ande omtala som ein straffedom frå Gud, fordi 
det britiske folket ikkje ville bøte for syndene 
sine. Wulfstan åtvarar i realiteten om at dersom 
ikkje folket vender om, kan dei ha ein ny inva-
sjon i vente. Heile preika hans avslører på ein 
interessant måte dei rådande ideane kring reli-
giøs og sosial orden, som var sett på som heilag 
i seg sjølv.

Gamle helgenar, ny innpakking
Wulfstan fekk rett: Danekongen Svein Tjuge-
skjegg invaderte England, og son hans, Knut 
den mektige, vart engelsk konge. men noko 
gjekk også motsett veg. Vikingane kom heim 
ikkje berre med gods og gull, men med «den 
nye læra» som raskt fortrengde den gamle åsa-
trua. Også nokre av dei engelske helgenkongane 
fann vegen over Nordsjøen, og kulten kring 
helgenane fann si eiga form i Skandinavia. moi-
lanen kan godt tenke seg å sjå nærare på desse 
prosessane på lengre sikt.

– Eg kunne ha god lyst til å studere korleis 
desse helgenkultane endra seg, og korleis dei 
oppnådde autoritet når dei spreidde seg til nye 
område. Det er klart at ein kult som var brukt 
som ein praktisk politisk reiskap i England, til 
dømes for å legitimere etterkomarane sin rett til 
å styre, ikkje kunne ha den same funksjonen i 
Skandinavia. Det forandra seg med utbreiinga, 
og korleis dette skjedde reint praktisk, er ikkje 
kjent. n

Senter for 
mellomalderstudium

 ▪ eit av sentra for framifrå forsking ved 
UiB

 ▪ partnar i eit nordisk senter for framifrå 
forsking innan mellomalderstudium

 ▪ vel 25 fagleg tilsette
 ▪ 23 gjesteforskarar i 2009
 ▪ www.uib.no/cms

Inka Moilanen skal vere i Cambridge i tre månader. Ho er viss på at den historiske atmosfæren 
hjelper henne å konsentrere seg om prosjektet. (Foto: Kjerstin Gjengedal)
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Forskerforbundets reiseforsikring

Når du står ved «gaten» på flyplassen er det for 
sent. Reiseforsikringen bør du tegne nå! Da får 
du en forsikring for hele familien som gjelder 
hele året. Omtrent til samme pris som du betaler 
for en korttidsreiseforsikring på 2 uker til syden!

Forskerforbundets reiseforsikring 
dekker blant annet:

• avbestilling
• forsinket reisegods
• tapt reisegods
• reisesyke
• hjemtransport og sykeledsagelse
• reiseansvar og rettshjelp
• reiser inntil 10 uker 

Husk at den også gjelder på småturer, som til 
butikken, hytta, trening, konsert, på vei til/fra jobb  
osv...
Det er ingen egenandel.

Prisen for hele familien ut året er 

kr 620
  
Pris for én person er kr 492 ut året.

Tegn forsikring NÅ på 21 02 34 30 eller forsikring@forskerforbundet.no

Bestill eller les mer om reiseforsikringen på   
www.forskerforbundet.no/forsikring
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Svar:
1. i malmö
2. i Tyrkia
3. Pressens Faglige Utvalg
4. Jørgen Lorentzen
5. metan
6. Berlevåg
7. Krabbe (paven er magesekken)
8. Han stod bak dei såkalla miltbrannangrepa
9. alpint
10. Skiskyttaren Tora Berger
11.  … vedlikehalde ein motorsykkel
12. 180
13. iPad
14. Kindle
15. i Oslo og Trondheim
16. Dei er utanriksministrar
17. australia
18. Kjetil Rekdal
19. Ho er likestillings- og diskrimineringsombod
20. aubergine

– EU viktigere enn Jesus
 
– Hva jobber du med nå?
– akkurat nå forbereder jeg prøveforelesning og disputas. Ellers jobber 
jeg med hotellarbeidere og deres fagforeninger, og arbeidsgiveres erfarin-
ger med NaV-reformen.

– Hvor tenker du best?
– Ganske enkelt på jobb.

– Hva er den viktigste fagboken i ditt akademiske liv?
– alle de klassiske marxistene har vært viktige. Skal jeg nevne én, må 
det bli Det kommunistiske manifest av marx og Engels, i den grad det er en 
fagbok.

– Hva er tabu i ditt fag?
– Det må være at globalisering utvisker stedsforskjeller, og det å forklare 
endringer med fokus på tiden som går, og ikke rommet de foregår i.

– Hva skal til for å bli en god samfunnsforsker?
– Jeg synes det er viktig å være ydmyk overfor mine egne begrensninger, 
og ikke undervurdere informantenes kunnskap og analytiske evner.

– Hvem er den beste læreren du har hatt?
– Viktigst for meg har nok mor og far vært. De har gitt meg gangsyn og 
lært meg å stille kritiske spørsmål, både til tolkninger og til autoriteter.

– Dersom du måtte velge deg et annet fagfelt, hva ville du falt ned på?
– Historie, men mer for å forstå bakgrunnen for det nåværende, enn for å 
studere hendelser i fortiden i seg selv.

– Om du var forsknings- og høyere utdanningsminister, hvilket enkelt-
tiltak ville ha vært viktigst for deg å få gjennomført?
– Opprydding av arbeidsforholdene ved universitetene: Basert på min 
erfaring er universitetsansatte halvparten av tiden (pliktarbeidet) ikke 
særlig uavhengige, men heller tvert om særlig avhengige ved at timesat-
sene blir definert ut fra andre kriterier enn hvor mye tid som faktisk går 
med.

– Hvor var du EU-avstemmingskvelden 1994?
– Da var jeg på konfirmasjonsundervisning på Bryne, og smuglyttet til en 
bærbar radio med ørepluggene tredd gjennom ermet. Jeg syntes nemlig 
EU-spørsmålet var mye viktigere enn Jesus.

– Hva vil du lese mer av i Forskerforum?
– Gjerne mer dialog mellom medlemmene, i form av kronikker og innlegg.

 
av Helene Lindqvist

ann Cecilie Bergene
medlem nr. 40109878  
i Forskerforbundet.
Stilling: Seniorforsker ved 
arbeidsforskningsinstituttet.
Utdanning: Snart doktorgrad i 
samfunnsgeografi.
Første stilling: Doktorgradssti-
pendiat ved Universitetet i Oslo.
Karrieremål: Først og fremst å 
holde ut rotteracet som forsker. 
Dernest å kunne bidra med 
samfunnsnyttig forskning, og da 
spesielt forskning som er nyttig 
for fagbevegelsen.
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10 kjappe20 nøtter
1. Kor ligg den mykje omtalte, innvandrartette bydelen Rosengård?
2. Kor har Recep Tayyip Erdogan vore statsminister sidan 2003?
3. Kva står PFU for?
4. Kva heiter mannsforskaren som er blitt kjend og omdiskutert gjen-

nom tv-programmet Hjernevask?
5. Kva for klimafarleg gass er det som no lek ut frå permafrosten i hav-

botnen utanfor Sibir?
6. Kva for finnmarksbygd kom mannskoret i filmen Heftig og begeistret 

frå?
7. På kva for dyr bør ein fjerne paven før ein kan ete det?
8. Korleis skapte forskaren Bruce ivins panikk i USa i 2001?
9. Kva er den einaste idretten der Noreg har teke gull i kvart vinter-OL 

sidan 1992?
10. Og kven tok i Vancouver gull nummer 100 i norsk vinterolympisk 

historie?
11. Fullfør denne boktittelen av Robert m. Pirsig: Zen og kunsten å …
12. Kva var nummeret til Opplysninga før privatiseringa av denne 

tenesta i 2002?
13. Kva heiter det nye lesebrettet til apple?
14. Og kva heiter lesebrettet til konkurrenten amazon?
15. Kor i Noreg er det mogleg å ta trikk?
16. Kva slags jobb har tyske Guido Westerwelle, britiske David miliband 

og russiske Sergej Lavrov? 
17. Kor kjem bandet aC/DC frå?
18. Kven er kjend for sitatet «det er bedre at i scorer enn at du bommer»?
19. Kva slags jobb har Sunniva Ørstavik?
20. Kva for fransk ord bruker vi på norsk om det som på engelsk heiter 

eggplant?

Hva heter 
lesebrettet?
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; kommentarAV JOHANNE LANDSVERK
Journalist i Forskerforum

Ei frivillig SAK?
ingen kjem lenger unna kravet om SaK. Ordet 
lyser mot ein, med store bokstavar, anten det er 
i pressemeldingar eller andre skriv frå Kunn-
skapsdepartementet (KD). For i dag er det sam-
arbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SaK) 
som gjeld. 2010 ser ut til å bli det store SaK-året.

i april strøydde forskings- og høyere utdan-
ningsminister Tora aasland om seg med nesten 
50 SaK-millionar for å stimulere til forpliktande 
samarbeid i universitets- og høgskolesektoren. 
Blant dei som fekk mest, var Universitetet i 
Tromsø, Høgskolen i Finnmark og Høgskolen 
i Harstad, som har halde høgt tempo i fusjons-
samtalene og som alt i juni skal leggje fram eit 
felles måldokument for fusjon. ap-politikaren 
Helga Pedersen har reagert på at Samisk høg-
skole i Finnmark blir ståande utanfor prosessen, 
men har fått lite støtte for det synet hjå rektoren 
der, som heller vil vere aleine.

50 millionar er ikkje store summen med 
tanke på alle institusjonane som skal dele, men 
pengar er pengar. Berre spør tidligare kulturmi-
nister Trond Giske, som var kjend for å bruke 
både gulrot og pisk for å få musea til å slå seg 
saman. Gje dei pengar, så kjem dei frivillig!

aasland framhever stadig at strukturend-
ringane i sektoren er frivillige, i motsetnad til 
Stjernø-utvalet som i si tid foreslo ei styrd struk-
turreform. i staden har ho overlete det tunge 
ansvaret til institusjonane, og aasland har hatt 
stor suksess med den taktikken. Som UiT-rektor 
Jarle aarbakke uttrykte det her i Forskerforum: 
«Dette er bortimot genialt gjort av henne.»

men om fusjonane er frivillige i namnet, er 
det er ein svært styrd utdanningspolitikk som 
tvingar institusjonane til tettare samarbeid om 
dei i det heile skal overleve. ikkje minst gjeld 
dette den nye lærarutdanninga, som regjeringa 
har hatt stort hastverk med å innføre. Lærarut-
danninga blir no delt i to ulike utdanningsløp, og 
mange institusjonar i distrikta er ikkje i stand til 
å tilby begge. Dette stiller store krav til arbeidsde-
ling. institusjonane kan ikkje klare dette aleine.

i desse dagar går høyringsfristen ut for 
utgreiinga frå Nordlandsutvalet, der eitt av 
framlegga er å slå saman dei tre høgskolane 

i Bodø, Nesna og Narvik. Som Forskerforum 
tidlegare har fortald, skil prosessen i Nordland 
seg frå alle andre ved at aasland sjølv sette ned 
utvalet − rett nok etter initiativ frå ivrige fylkes-
politikarar. Fleirtalet i fylkestinget sa nyleg ja 
til framlegget frå Nordlandsutvalet, men elles 
har ikkje fusjonsframlegget falle i god jord så 
mange andre stader enn ved Høgskolen i Bodø, 
som truleg blir universitet innan året er omme.

For Høgskolen i Nesna, som nesten ikkje har 
søkjarar, kunne ein tru at fusjon ville vere red-
ninga. men etter det Forskerforum kjenner til, 

har styra ved høgskolane i Nesna og Narvik vald 
å ikkje uttale seg bastant for eller mot fusjon 
før høyringsrunden er avslutta, dette etter opp-
moding frå aasland. Det er altså ingen tvil om 
kven som styrer denne prosessen. Narvik er 
likevel svært klar på at skolen berre ønskjer eitt 
universitet i Nord-Noreg, og står fast på samar-
beid med Universitetet i Tromsø. aller helst vil 
skolen halde fram som sjølvstendig eining. men 
ingen får lenger lov til å leve aleine.

Fusjonsiveren er ustoppeleg, og blant dei 
som har kome langt i fusjonsplanane, er Høg-
skolen i Oslo og Høgskolen i akershus. Dei fekk 
nyleg seks millionar til SaK, og det same gjorde 
Oslofjordalliansen, det vil seie samarbeidspro-
sessen mellom Universitetet i miljø- og biovit-
skap og dei tre høgskolane i Buskerud, Vestfold 
og Østfold. Til og med Høgskolen i Telemark 
har lagt bort planane om å bli universitet på eiga 
hand, og går på friarføter til både Universitetet 
i agder og Oslofjordalliansen. Og no har også 
vestlendingane teke til å røre på seg. På initiativ 
frå Høgskolen i Bergen (HiB) skal høgskolane i 
Sogn og Fjordane, Stord/Haugesund og Volda 
finne ut om det er grunnlag for fusjon og samar-

beid mot eitt felles profesjonsuniversitet saman 
med HiB. Blir dei ikkje einige, vil HiB stå fast 
på planane om å bli universitet aleine. For det er 
ingen tvil om at det er draumen om å bli univer-
sitet som ligg bakhovudet hjå dei f leste høgsko-
lane som vil fusjonere. Det er ikkje særleg stas å 
vere høgskole lenger.

Fusjonar kan gje von om universitetsstatus, 
men i desse dagar er mange redde for at små 
høgskolar i distrikta kan bli reduserte til under-
avdelingar utan makt. Det er naivt å tru at ikkje 
den sterkaste parten vil sitje med makta i dei 
fusjonerte einingane den dagen økonomien 
sviktar og ein må slanke institusjonen. Rektor 
Ketil Hanssen ved Høgskolen i Finnmark uttalte 
tidlegare til Forskerforum at han ikkje har tru 
på store fusjonar, men at høgskolen ikkje lenger 
har noko val. Når alle andre fusjonerer, blir det 
vanskeleg å stå på sidelinja. Rektoren har også 
uttalt seg kritisk til at KD overlet til institusjo-
nar og lokale politikarar å bestemme struktur-
endringane i sektoren. «Ein kunne ha forventa 
seg større engasjement frå eigaren», uttalte han 
tidlegare til Forskerforum.

men statsråd aasland hevdar framleis at 
fusjonar skal vere «frivillige», og difor møter 

ho svært liten motstand. For dette er det ingen 
som kan kritisere henne for. aasland har gjort 
seg sjølv uangripelig, og statsråden slepp utru-
leg billig unna. Ho overlet det tunge ansvaret til 
høgskolar og universitet. medan aasland sjølv 
slepp unna all kritikk, kjem ingen institusjonar 
utanom kravet om SaK. Om kort tid er utdan-
ningskartet over Noreg sterkt endra. Jobben er 
snart utført – av høgskolane sjølve. at dette har 
vore ei frivillig SaK, er ei sanning med sterke 
modifikasjonar.

Ingen kjem lenger unna 
kravet om SAK.

Statsråden slepp 
utruleg billig unna.
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Velvilligste leser! Forvent ikke, av en hvileløs 
vandrer i akademias jungel, av en semiculto, av 
en intellektuell overf latesvømmer – hvilket jeg 
vitterlig er – de store innsikter om hvordan ver-
den skal forstås. Bestemmes mennesket av sine 
naturlige tilbøyeligheter? Eller av læring? Er det 
følelsene som rår over tanke og handling? Eller 
er det fornuften? arme meg, jeg har ingen svar. 
Her følger kun forvirring. Her følger kun noen 

skarve inntrykk, fra 
en sjel som impone-
res altfor lett, men 
som nekter å gi 
slipp på sine over-
bevisninger.

Etter dette lille 
captátio benevolén
tiae1 la meg fortelle 
om noe som hendte 
forleden dag, noe 
som plantet i meg 
et nytt håp om at 
akademiske løshun-
der som meg selv 
nå har et hjem å gå 
til, eller i det min-
ste en kennel. Det 

var på Litteraturhuset i Oslo at en rekke profes-
sorer og andre betydeligheter var samlet foran 
et begeistret publikum for å proklamere, med 
tydelig stolthet, at «Retorikken er tilbake!» Dette 
exclamatio2 var bokstavelig ment: Universitetet i 
Oslo har nemlig opprettet et fullverdig studium 
i retorikk, hvilket innebærer at man nå kan bli 
både ungkar og mester i talekunst uten å for-
late hovedstaden. Hvilken betydning har en slik 
begivenhet? Hva kan og bør et retorikkstudium 
være i vår tid? Slike ting ville de snakke om, pro-
fessorene. Det var åpenbart at også publikum 
anså dette som interessante spørsmål; samtidig 
kunne man lett bli sittende igjen med et inn-
trykk av at det nygamle faget sliter med visse 
identitetsproblemer. Det retorikerne fortsatt har 
til gode å overbevise om, er at faget ikke simpelt-
hen er en anakhronismós3 i dagens samfunn.

Kjell Lars Berge, en av de sentrale ideolo-
gene bak det nye faget, møtte i hvit skjorte og 

svart jakke for anledningen – en god taler har 
alltid et blikk til decórum4. Kanskje vel så viktig 
i denne sammenhengen var det at Berge hadde 
med seg noen store gloser. Hensikten med det 
nye studiet, sa han, var å lage «en ny type huma-
nist». Noe om kairós5 for det nye studiet sa Berge 
også, men akkurat hva, har jeg glemt. Uansett 
synes det åpenbart hva som er retorikkens rom i 
dagens humaniora; etter positivismens overmot 

og dekonstruksjonismens ødeleggelser kan reto-
rikken tilby de humanistiske fagene en livbøye! 
Retorikken tillater både nærlesing og sosiopoli-
tisk kontekstualisering, både tradisjon og sam-
tid, både tekst og historie, både fortolkningens 
rammer og overskridelser av de samme.

Det var i hovedsak en tale i génus subtíle6 
Berge fremførte, men den ble aldri så krystall-
klar at «den nye humanisten» trådte helt tydelig 
frem for publikum. man kunne likevel skimte 
konturene av en akademiker som er skolert i den 
humanistiske – retoriske – tradisjonen, og som 
samtidig utviser interesse for, kunnskap om, og 
vilje til å gripe inn i sin politiske samtid. En mer 
helhetlig humanist, om det gir mening å si noe 
slikt. En mindre skolastisk humanist, om man får 
lov til å håpe. men kanskje også en overambisiøs 
humanist, om man skal tillate seg skepsis.

Likevel, Berges vektlegging av retorikk som 
en kilde til dannelse bidro til å forsterke reto-
rikkfagets ethos7. Hvem vil vel ikke være «dan-
net», hvis det betyr å være like fortrolig med 
Quintilians tolv bind som med språket i den 
norske skoleforvaltningens bortglemte doku-
menter? Da Berge til slutt nådde klimax8 med en 

dose slagordbasert páthos9 – «Et retorisk kom-
petent menneske er et dannet menneske, og et 
dannet menneske er et fritt menneske!» – var 
nok inntrykket spikret hos mange av tilhørerne. 
Retorikken er ikke bare humanioras fortid, den 
er også humanioras fremtid.

Retorikkens styrke, i Oslo-retorikernes forstå-
else, er ikke først og fremst at den byr på spesia-
lisert kunnskap om et bitte lite stykke av verden 

– selv om den nok gjør det også – men at den 
kan gjøres til analyseverktøy i møte med tekster 
som springer ut av en mengde ulike, for ikke å 
si alle mulige slags, kontekster. Retorikkens rele-
vans ble forsøkt forsterket gjennom congéries10, 
ved at talerne beskrev fagets potensial på det ene 
området etter det andre. Vi ble bedt om å forstå 
retorikken som en «mobil» vitenskap, omtrent 
som en verktøykasse til bruk på taler og tek-
ster, som kan komme til nytte hvor som helst, 
når som helst. Som Jens Kjeldsen uttalte, for å 
møte statsviter Øyvind Østeruds smånervøse 
bekymring om at man opererte med et såkalt 
totaliserende retorikkbegrep: «Det er ikke slik 
at alt er retorikk, men retorikken er alle steder.» 
Det ble da også vektlagt at retorikk generelt, og 
det nye studiet på Universitetet i Oslo spesielt, 
er et praktisk fag. Retorikkfaget skal både lære 
studentene å utforme gode taler og tekster selv 
og sette dem i stand til å betjene retorikkens 
begrepsapparat for å analysere andres forsøk på 
det samme.

at retorikken er alle steder, og at retorikere 
dermed må være innstilt på å bevege seg hvor 
som helst, er kanskje en styrke ved faget, men 

«Akkurat som retorikken kan brukes til å skape 
begeistring rundt Drittes Reich, kan en hammer 
brukes til å slå folk i hodet med.»

av Kristian Bjørkdahl, 
doktorgradsstipendiat 
ved Etikkprogrammet/ 
Senter for utvikling og 
miljø, Universitetet i 

Oslo

Et nytt akademisk fag har blitt til – som i realiteten er historiens første. Det 
nygamle faget hevder å representere dannelsens kjerne, men i virkeligheten 
spriker det i alle retninger, skriver kronikkforfatteren.

Hagefest på Litteraturhuset



forskerforum 5 • 2010 • side 29

det er samtidig en utfordring. En retoriker kan 
fort oppleve at hun befinner seg innenfor andre 
fags revir: man har litteraturstudier og -kritikk 
på én kant, historie på en annen, mediefag på en 
tredje, sosiologi og statsvitenskap på en fjerde, 
PR-konsulenteri på en femte, osv. Retorikkstu-
dentene tok tyren ved hornene og argumenterte 
for at det nye faget må være åpent og tverrfag-
lig. Det er vel og bra, men da må retorikerne 
samtidig overbevise praktikere i andre fag om 
at de ikke er kommet for å tre et totaliserende 
retorikkbegrep ned over hodene på folk. Det er 
vel ingen sak, tenker man kanskje – overbevis-
ning er jo retorikerens spesiale! – men da tar 
man ikke i betraktning retorikkens image- eller 
ethos-problem.

Faget som har levd lengst med en selvpåført 
retorikkangst hengende over seg, nemlig filoso-
fien, glimret stort sett med sitt fravær ved arran-
gementet, men til slutt tok filosofiprofessor 
Bjørn Ramberg opp retorikkens forhold til sin 
mer velansette fetter. Hvordan kan vi være sikre 
på at retorikerne ikke vil la seg bruke som «hired 
guns» for alskens skumle formål, slik filosofer 
har fryktet helt siden Sokrates? «Hva er egentlig 
retorikkens normative kjerne?», ville Ramberg 
vite. Retorikerne lot seg naturligvis ikke mål-
binde av en slik utfordring, men sparket friskt 
tilbake ved å peke på et kjent tópos11: det histo-
riske sammenfallet mellom retorikk og demo-
krati. Da retorikken ble til, i antikkens Hellas, 
var det som et svar på Vestens første demokrati, 
fikk vi vite. Overbevisning med ord og gester – 
og ikke med bomber og granater – ble helt sen-
tralt i dette samfunnet, der beslutninger skulle 
tas av et fellesskap. i et demokratisk samfunn, 
om ikke ellers, er det altså slik at the pen is migh
tier than the sword. Et imponerende svar, dette, 
men la oss heller ikke glemme den største rhetor 
gjennom tidene: adolf Hitler. Jeg forstår at han 
også hadde en viss forkjærlighet for antikken?

men, nei! Tanken på Kjell Lars Berge, Hans 
Petter Graver, Johan Tønnesson og Jens Kjeld-
sen – for ikke å nevne frau dekan Trine Syvert-
sen – i SS-uniform, funker bare ikke. Om 
dagens retorikere siterer store tyskere, blir det 
vel helst noe så kjedelig som Habermas.

Likevel, for å unngå forvirring og spekula-
sjon hadde det kanskje vært bedre om reto-
rikerne innrømte at retorikken ikke har noe 
normativt innhold – på samme måte som red-
skapene i en verktøykasse heller ikke har iboende 
formål? akkurat som retorikken kan brukes til 
å skape begeistring rundt Drittes Reich, kan en 
hammer brukes til å slå folk i hodet med. au! 
Skal man snakke om moral og «normative kjer-
ner», kan man med fordel gjøre det enkelt: Karde-
mommeloven skulle være tilstrekkelig til de fleste 
formål. Det hjelper fint lite for omgangen mel-
lom mennesker at man er «retorisk kompetent» 
og dermed «dannet» og dermed «fri», hvis man 
samtidig er albert Speer. Det historiske sammen-
fallet mellom retorikk og demokrati er med andre 
ord ikke en nødvendighet, men en oppgave.

Til slutt skal jeg innrømme at jeg preges av en 
viss aporía12 overfor det nye faget. På papiret ser 
det ut som et svært interessant fag, som man kan 
dra nytte av langt utover fagets egne grenser. i 
retorikernes egne taler fremstår faget som nesten 
grenseløst lovende. i siste instans er det kanskje 
likevel tryggest å konkludere at the proof is in the 
pudding. Uansett er det liten tvil om at faget har 
livets rett, og at fagets utøvere inntil videre fortje-
ner velvillig forventning heller enn skepsis. Som 
epílogos13 tillater jeg meg derfor et par ekspressive 
språkhandlinger. Til Universitetet i Oslo og til de 
ansvarlige: Gratulerer! Til alle utenforstående: 
Velkommen inn, i retorikkens hage!

Fotnoter

1 «Trakting etter velvilje»; gjerne i talens innledning; betoner ofte talerens utilstrekkelighet.
2 «Utrop». 
3 «Tidsmessig feilplassering». 
4 «Det sømmende».
5 «Anledning»; «tidspunkt»; «tilpasning til situasjonen».
6 «Den enkle stil»; informativ, argumenterende tale.
7 «Karakter»; talerens fremstilling av egen moralske karakter; talerens evne til å hensette tilhørerne i 

en tilstand hvor de er mottagelige for talen. 
8 «Stigning».
9 «Sinnsbevegelse»; virkemidler som appellerer til tilhørernes følelser.
10 «Oppdynging»; forsterkning ved oppramsing.
11 «Sted»; et argument; et «sted» der argumenter kan finnes.
12 «(Fingert) rådvillhet».
13 «Talens avslutning».
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Forstå det 
den som kan

Thomas Krogh
Hermeneutikk. Om å forstå og 
fortolke
Gyldendal akademisk, 2009
99 sider
Rettl. pris: kr 198

Thomas Krogh prøver 
å formidla tankane til 
forfattarar som prøver 
å forstå kva forståing 
er, og han lykkast vel-
dig godt. Hermeneu
tikk er meint som ei 

lærebok for bachelorstudentar på 
HF- og SV-fag, men boka tek ingen 
snarvegar og kan lesast med stort 
utbyte også av vidarekomne akade-
mikarar.

Hermeneutikk dreier seg opprin-
neleg om å fortolka tekstar på ein 
systematisk måte. Krogh gjev oss ein 
rask gjennomgang av tradisjonen. 
Origenes (185–254) eta blerte det 
fyrste fortolkingssystemet på kris-
ten grunn. Her vart all meining 
styrt av Gud, og tekstane vart ikkje 
undersøkt historisk eller kritisk. i 
renessansen og tidleg opplysnings-
tid vart det skapt regelhermeneu-
tikkar der tekstar av ein spesiell 
type kunne tolkast (til dømes lov-
tekstar), men reglane var ikkje 
overførbare til andre typar tekstar.

Krogh går raskt vidare til roman-
tikken. Friedrich Schleiermacher 
(1768–1834) var blant dei fyrste 
som formulerte ein hermeneutikk 
som kunne brukast på alle slags 
tekstar, og frå no av vart intensjo-
nane til forfattaren oppfatta som 
viktige. Den moderne hermeneu-
tikken byrjar å ta form.

Wilhelm Dilthey (1833–1911) eta-
blerte eit viktig vitskapsteoretisk 
skilje mellom forklaring i naturvit-
skapane og forståing i humaniora, 
men dette tankegodset får liten 
plass i Krogh si framstilling. Temaet 
vert diskutert grundig i alle filoso-
fiske innføringsbøker, og det er for-
nuftig av Krogh å heller leggja vekt 
på den filosofiske hermeneutikken.

Hans-Georg Gadamer (1900–
2002) er utvilsamt den viktigaste 
teoretikaren på dette området.

Tankesettet hans vert presentert 
i detalj, og vert supplert med kri-
tikk frå tungvektarar som Jürgen 
Habermas og Paul Ricoeur. Dette 
gjer at boka framstår som genuin 
forskingsformidling og ikkje som 
ei innføring.

Bruer av ord
«Også vi som lever eit liv i og med orda, ja ikkje minst vi, opplever at det er for 
mange ord i omlaup.»

Dette er ei bok om greske og latin-
ske ord som er blitt internasjonale 
og har busett seg i mange andre 
europeiske språk, ord som dermed 
byggjer bruer over dei juva som skil 
ulike språk og samfunn frå kvaran-
dre. Ord som nesten alltid har vore 
der, og som har levd i språket fram 
til vår tid. Ord som er blitt spreidde 
gjennom okkupantens adminis-
trasjonsspråk, gjennom litteratur, 
undervisning, handel og gjennom 
vitskaplege disiplinar − som medi-
sinen.

Boka startar med eit kort 
språkvitskapskurs. Om arveorda 
frå det eldre indoeuropeiske språ-
ket, som mor og bror. Og om låne-
orda. Kjellar, til dømes, kjem frå 
cellarium, men har for hundrevis 
av år sidan blitt fornorska og fått 
ein uttale og eit bøyingsmønster 
som gjer at det ikkje lenger skil 
seg ut som eit framandord. Og om 
ord vi har laga sjølve, samanset-
jingar som ordet helikopter, som 
kjem frå gresk hèliks (noko som 
snurrar) og pteròn (veng). Snur-
reveng, altså. Eller ord laga ved 
avleiing, som likviditet, som kjem 
av lìquidus, f lytande, slik at det 
avleidde substantivet tyder f lyt.

Det neste kapitlet er om latin. 
Det startar med ei språkhistorie 
som knyter saman romersk sty-
resett og litteratur med ord og 
uttrykk vi har frå den tida. Det 
ordet som har fått størst renes-
sanse i vår tid, er kanskje CV-en? 
Curriculum vitae, eit uttrykk visst-
nok skapt av Cicero. Deretter kjem 
eit stadig tilbakevendande tema i 
lesesirkelen min, korleis ein utta-
ler latinske ord – som nemnde 
Cicero. Uttalen er forresten kikerå.

Så følgjer eit kort grammatik-
kurs. Grammatikken vert ill ustrert 
med eit latinsk ord, bøyings-
forma det har, omsetjinga av det 
og endeleg korleis det vert brukt 
i norsk, men også i engelsk og 
fransk. Til slutt viser Roggen kor-
leis samansetjing og avleiing har 
vore brukt for å utvide det latin-
ske ordforrådet og gjeve det slik 
gjennomslagskraft. Her er pre-
fiksa, førestavingane, og suffiksa, 
avleiingsendingar som gjev eit ord 
ein ny struktur og oftast ein ny 

ordklasse, sentrale. Døme på det 
siste har vi i korleis rotmorfemet 
mo/mov (bevege) gjev opphav til 
movere (move, movie), momen-
tum (moment), mobilis (mobilte-
lefon, møbel, mobb), motor… et 
cetera.

Det neste kapitlet om gresk 
har den same strukturen som vi 

finn i framstillinga av latin. Der-
etter vert emna i boka utfalda 
og utdjupa gjennom kapittel om 
seksuallivet på klassiske språk, 
om gresk og latin si reise gjen-
nom mellomalder og renessanse, 
og om kva plass dei har i norsk 
og engelsk i vår tid. Og eg les, 
og eg les ikkje utan interesse, og 
eg tenker at det er eit slags gresk 
og latinsk konversasjonsleksikon 
dette, og at det er noko med denne 
teksten som gjer at han truleg kan 
fungere overfor lesarar med ulike 
forkunnskapar og interesser, og at 
vi kanskje kan skilje mellom to lit-
terære strategiar for at ein sakpro-
satekst skal fungere på ulike nivå 
og for ulike typar lesarar.

Ein strategi er å skape den vel-
formulerte, intensjonsdjupe tek-
sten, den teksten som har ein 
sjølvstendig litterær verdi som 
gjer at også den lesaren som kjen-
ner til mykje av substansen, kan 
oppleve formuleringar som er 
oppløftande. Teksten er presis, 
men han har også mange lag. 
Dette er ein krevjande strategi 

med stor fallhøgd – og mange 
fell. men det er ikkje Roggens 
strategi, i alle høve ikkje i denne 
boka. Dette er ikkje ein tekst som 
har eller pretenderer å ha spesielle 
litterære kvalitetar, og han når då 
heller ikkje opp mot bestseljaren 
(og kanskje inspirasjonskjelda?) 
Latin av Tore Jansons. ikkje det 
at Roggens tekst er dårleg. Han 
er presis, og sjeldan irriterande − 
med unnatak av bruken av rope-
teikn. Ein sakprosatekst skal berre 
heilt unntaksvis rope, og då ikkje 
ved bruk av ropeteikn eller adjek-
tiv, men med andre verkemiddel!!! 
(mal)apropos: Eg saknar sic i det 
velfylte ordregisteret bak i boka.

Denne upretensiøse teksten 
er forma av ein annan strategi, 
det eg vil kalle den økonomiske 
skrivemåten: Prosaen har ikkje 
eigenverdi for lesaren, men der-
som substansen har det, er tek-
sten strukturert slik at lesaren 
sjølv kan velje lesemåte. For ein 
lesar som meg, til dømes, er det 
ikkje mykje ny kunnskap i denne 
boka om antikken og nyare his-
torie. men mykje av det som står 
om orda og språka, er nytt for 
meg. Og eg er mindre interessert 
i grammatikk enn i etymologien 
og utviklinga til orda. Teksten til 
Roggen er så kortfatta og velorga-
nisert at eg som lesar kan skifte 
mellom det sveipande blikket og 
den meir grundige lesinga av det 
som interesserer meg. Eg kan 
lese økonomisk, eg kan vite når 
eg skal investere i teksten, og når 
han omhandlar noko som ikkje 
gjev meg den intellektuelle avkas-
tinga eg er interessert i, slik at eg 
let blikket gli svakt registrerande 
forbi. Ofte humrande, som når eg 
får vite at i opphavet var idiotisk 
motsatsen til politisk.

Også vi som lever eit liv i og 
med orda, ja ikkje minst vi, opp-
lever at det er for mange ord i 
omlaup. Då er det bra at nokon 
skriv ordøkonomiske tekstar. Rog-
gen har gjort det.

av Oddgeir Osland

Vibeke Roggen
Jo visst kan du gresk og latin

Pax, 2010
243 sider

Rettl. pris: kr 349

BØKER



forskerforum 5 • 2010 • side 31

Gadamer seier at metodar for 
å fortolka tekstar (eller naturen) 
er noko me alltids kan læra oss, 
men forståing er eit grunnleg-
gande trekk ved mennesket som 
berre skjer. Forståing er ein evig 
rundgang der lesaren heile tida 
reviderer fordommane sine fordi 
nye tekstar, og gjenlesing av alle-
reie lesne tekstar, lærer henne 
meir. Den hermeneutiske sirkelen 
er ein velkjend metafor for denne 
intellektuelle prosessen, og Krogh 
påpeikar at etter Gadamer kunne 
sirkelen gjerne ha skifta namn til 
den hermeneutiske spiralen. Han 
skildrar betre enn nokon andre 
mekanismane som gjer at forstå-
inga heile tida utviklar seg.

Krogh brukar ikkje Hollywood-
filmar eller muhammed-karika-
turar til å illustrera kva forståing 
er for noko. Han forklarer kva dei 
store tenkjarane har sagt, og ferdig 
med det. Dette er ein forfriskande 
og kompromisslaus framgangs-
måte i ei samtid prega av nesten 
hysterisk f lørting med studentar.

Krogh er så skolert at han av 
og til vert redd for å ta snarvegar, 
men det må han jo gjera i ei tynn 
lærebok. Om teorien til Dilthey 
skriv han: «Vi behøver ikke gå inn 
på detaljene her, for det urimelige 
i selve forsøket er åpenbart.» men 
det er ikkje openbert for lesaren 
kvifor forsøket skulle vera urime-
leg, for Krogh forklarer andre van-
skelege ting. Slike setningar skapar 
unødvendig avstand til lesaren.

Boka sluttar brått med Ricoeurs 
bidrag til filosofisk hermeneutikk 
på slutten av 1960-talet. Har det 
ikkje skjedd noko viktig på områ-
det dei siste 40 åra? Krogh kunne 
brukt ti sider på å fullføre reson-
nementet.

av Lars Nyre

Å risikere bilder

Sigrid Lien og Caroline Serck-
Hanssen (red.)
Talende bilder
Spartacus, 2010
304 sider
Veil. pris: kr 428

Den kompetente kunstkritikeren 
beveget seg raskt gjennom gal-

leriet, mens han 
kastet korte side-
blikk mot verkene. 
Han stanset ved ett 
av dem og sto stivt 
betraktende et par 
sekunder, før han 

strente videre til neste. Selv så jeg 
mest på ham. Han gjorde meg 
både forvirret og nysgjerrig. Burde 
jeg også oppføre meg slik?

Nå, f lere år senere, gir forsker-
gruppen Visuell kultur meg svar i 
form av 15 artikler. Disse omhand-
ler temaer som kunstteori, kirke-
kunst, fotografi, kunstformidling 
og samtidskunst. Slik sett repre-
senterer antologien en form for 
kronologisk presentasjon av kunst-

verk, samtidig som den demon-
strerer hvordan kunsthistorie som 
fag har utvidet sitt tilfang av fors-
kningsobjekter. i dag er det vel så 
relevant for en kunsthistoriker å 
nærme seg «hverdagsgjenstander» 
som «den høye kunsten».

Dette brede perspektivet hadde 
sitt utspring hos 70-årsjubilanten, 
kunsthistoriker Gunnar Danbolt, 
som boka er utgitt til ære for. Dan-
bolt var med på å skape Bergenssko
len i estetikk på 70-tallet, en skole 
som ville frigjøre seg fra moder-
nismens eksklusive opptatthet av 
stil. Den unge Danbolt var nysgjer-
rig på mer enn stilen. Han ville 
lete etter formens betydning. Hans 
søken fant resonans hos filosofene. 
Det ble etablert et tverrfaglig felles-
skap gjennom en rekke seminarer, 
og her ble Wittgensteins begreper 
om den regelstyrte praksis vesentlig. 
Her åpner det seg muligheter for å 
se gjenstandene som historiske kil-
der, i tillegg til estetiske monumen-
ter. Tanken er at når kunstverk kan 
defineres gjennom sin kontekst, vil 
også meningene tre fram. Danbolt 
legger vekt på at dette impliserer 
at også vår samtidskontekst bidrar 
i betydningsdannelsen. men hva 
betyr det i dag? 

Sigrid Lien gir en mulig til-
nærmingsmåte i sin uforbeholdne 
beskrivelse av et galleribesøk med 
en venn. Før de trer inn i galleriet, 
føler hun «det lett forfengelige 
ubehaget» av å skulle være kunst-
historikeren som forklarer kunsten. 

Vel inne i den hvite kuben fam-
les det etter katalogen, men Lien 
nøler. Hun husker filosofen Frank 
ankersmits poeng om «kontek-
stens uheldige evne til å tørke 
ut selve objektet». i stedet gir de 
bildene mulighet til å tale. Slik 
oppstår betydningsdannelser som 
lokkes fram fra de to betrakter-
nes genuine møte med det de ser, 
og deres felles ref leksjoner. Da 
Lien senere blar opp i utstillings-
katalogen, opplever hun hvordan 
tekstene låser fast maleriene til 
en kunstintern referanseramme 
i kraft av å være faglige «nøkler» 
som demper uroen i møtet med 
kunsten. Tekstene retter oppmerk-
somheten til bildene som estetisk 
objekt, og åpner i liten grad opp for 
en forståelse av bildene som histo
riske dokumenter.

Og det var da jeg kom til å tenke 
på den travle kunstkritikeren. Kan-
skje var det nettopp en ensidig 
jakt på de estetiske objektene han 
bedrev, mens han lot bildenes kraft 
som historiske dokumenter stå uut-
forsket? artiklene i Talende bilder 
viser gjennom konkrete eksempler 
hvordan denne utforskingen på 
ulikt vis kan fungere, både i selve 
møtene i galleriene, gjennom stu-
dier og ref leksjoner i ettertid. Der-
for blir jeg nok stående. Dvelende, 
betraktende og opplevende, med 
håp om at bildet skal tale til meg.

av Ragnhild Fjellro

Willy Pedersen
En fremmed på benken
Essays
Universitetsforlaget, 2010
176 sider
Veil. pris: kr 259

Samfunnsforskerne er som sine 
studieobjekter preget av sosial 
klasse, kjønn og etnisk bakgrunn. 
men hva med de personlige erfa-
ringene? Hvordan preger de fors-
kningen? Overgangen mellom det 
dypt personlige og forskerens til-
synelatende nøytrale framstilling 
er temaet i denne essaysamlin-
gen. Willy Pedersen er professor i 
sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Sigmund Karterud, Theresa  
Wilberg og Øyvind Urnes
Personlighetspsykiatri
Gyldendal akademisk, 2010
544 sider. 
Veil. pris: kr 685

Dette er en fagbok innenfor det 
nye feltet personlighetspsykiatri. 
Boken sammenfatter nyere kunn-
skap og teorier om personlighet 
og personlighetsproblemer, i lys 
av evolusjon, temperament, til-
knytning, sosialisering og nevro-
biologi. Forfatterne er ansatt ved 
Oslo universitetssykehus. Karte-
rud er også professor ved Univer-
sitetet i Oslo. 

Petter Gottschalk
Ledelse og økonomisk kriminalitet
Cappelen Damm
358 sider
Veil. pris: kr 379

Å forhindre økonomisk krimina-
litet er blitt et lederansvar. Boken 
tar for seg hvordan denne typen 
kriminalitet foregår, presenterer 
teorier om kriminell atferd og 
beskriver metoder for å forhin-
dre og oppklare slik kriminalitet. 
Boken gir også innsikt i nasjo-
nale og internasjonale kriminelle 
organisasjoner. Petter Gottschalk 
er professor ved Handelshøysko-
len Bi. 

Tore Pryser
USAs hemmelige agenter
Den amerikanske etterretnings
tjeneste OSS i Norden under 2. 
verdenskrig
Universitetsforlaget, 2010
240 sider. 
Veil. pris: kr 399

Dette er en beretning om hvordan 
forløperen til Cia – Office of Stra-
tegic Services (OSS) – opererte i 
Norden under 2. verdenskrig. Pry-
ser presenterer materiale som kas-
ter nytt lys over forholdet mellom 
de allierte, og introduserer samti-
dig nye og ukjente enkeltpersoner 
i krigshistorien. Pryser er profes-
sor ved Høgskolen i Lillehammer.

Kort fortalt
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Forskere og 
sakprosaister − 
replikk

faglitterære forfattere: Gjeste-
skribent Gunnar Sivertsen har 
et innlegg under overskriften 
«Forskere og sakprosaister» i For-
skerforum nr. 4/10. Her tar han 
utgangspunkt i et seminar som For-
skerforbundet og NFF arrangerte 
sammen om faglitterære rettigheter 
og akademisk publisering. Semina-
ret var ett av flere tiltak som Forsker-
forbundet og NFF har samarbeidet 
om de siste årene om hvordan man 
best kan sikre vitenskapelige ansat-
tes rettigheter til egne verk.

Forskerforbundet og NFF iva-
retar forskjellige interesser. NFF 
representerer ikke forskernes inter-
esser. Vi representerer faglitterære 
skribenters interesser, uansett om 
de er forskere, faglitterære over-
settere, frilansforfattere eller lære-
middelforfattere. En viktig del av 
dette er selvfølgelig økonomi. Én 
av hovedpilarene i foreningens 
virksomhet er at forskere har rettig-
hetene til sine egne litterære verk, 
og at inntekter fra salg tilfaller for-
fatteren. Likeledes er det åpenbart 
at når det kopieres fra våre verk, så 
skal det betales vederlag.

i kommentaren kommer Sivert-
sen med to henvisninger direkte til 
foreningens leder: at «foreningens 
leder var tilbakeholdende overfor at 

universitetet gjør undervisnings-
opplegg fritt og digitalt tilgjengelig 
for studentene», og at «han ble i 
dårlig humør av å tenke på at han 
ikke fikk publiseringspoeng for å 
skrive for studenter og allmenn-
het». Her trengs det presiseringer. 
Den første henvisningen er en sno-
dig omskriving av at jeg er kritisk 
til tendensen til det fylkesfinan-
sierte NDLas monopolisering av 
digitale læremidler i skolen, eller at 
digitale læremidler i UH-sektoren 
skal behandles annerledes enn 
andre læremidler. Åndsverksloven 
må respekteres også for digitale 
læremidler, og det er ikke tekno-
logien som skal avgjøre hvordan 
opphavsretten skal fortolkes. at 
læremidler gjøres fritt og digi-

talt tilgjengelig, er selvfølgelig 
helt fint, så lenge rettighetene er 
respektert.

For det andre er det ganske 
åpenbart for de f leste at manglende 
publiseringspoeng for læremidler 
er problematisk. mange fagmiljøer 
savner gode og oppdaterte lærebø-
ker på norsk, og når Språkmeldinga 
entydig slår fast at Norge risikerer 
et domenetap innen forskning i for-
hold til bruken av norsk språk, så 
er det et alvorlig problem som både 
universiteter, ansatte, studenter og 
politikere bør ta alvorlig.

Jørgen Lorentzen,
leder av Norsk faglitterær forfatter  
og oversetterforening 
(NFF)

digital arkivering: Gunnar Sivert-
sen har i Forskerforum nr. 10/09 
et innlegg om tapt forskning, det 
vil si om at svært mye av den fors-
kning som gjøres i forbindelse 
med skriving av doktorgradsav-
handlinger i humaniora og sam-
funnskunnskap, i praksis er tapt 
for samfunnet og forskningen.

Dette er fordi avhandlingene 
trykkes i et lite antall, med svært 
begrenset spredning i forbindelse 
med disputas og ingen systematisk 
spredning i ettertid. Han påpeker 
også at disse avhandlingene ikke 
bearbeides etter disputas, slik at det 
forbedringspotensial som frem-
kommer gjennom opponentenes 
kritiske kommentarer, ikke realise-
res. Det er vanskelig å være uenig 
med Sivertsen om dette. Situasjo-
nen er beklagelig.

Sivertsen har imidlertid noen 
kommentarer om å legge avhand-
lingen i lokale arkiver som jeg føler 
behov for å korrigere. Sivertsen 
sier blant annet: «Et tilfeldig fåtall 
legges ut på nettet i lokale arkiver, 
men er vanskelige å finne» og «Det 
holder heller ikke å dumpe innle-
verte versjoner i lokale arkiver […]». 
Det er ikke slik at de institusjo-
nelle vitenarkivene står helt alene 
i verden – de inngår i en global 
struktur. innholdet i alle norske 
vitenarkiver høstes av NORa og 
gjøres tilgjengelige i søketjenesten 
der. Sivertsen vil i NORa kunne 
søke etter doktoravhandlinger 
innen fagområde, etter forfatter, 
etter år osv. i tillegg videreformid-

ler NORa informasjon om disse 
doktoravhandlingene til DaRT 
Europe e-Thesis Portal (DEEP) 
slik at de norske avhandlingene 
som leveres til et lokalt vitenarkiv, 
er synlig i DEEPs felleseuropeiske 
søketjeneste for elektronisk til-
gjengelige doktoravhandlinger. i 
tillegg vil avhandlingene inngå i 
Bibsys aSKs søkegrunnlag, og den 
elektroniske utgaven av avhand-
lingen vil gjøres tilgjengelig gjen-

nom Bibsys’ katalog. NORa skal 
også levere metadata til DRiVER 
og derigjennom tjenester bygget 
på DRiVERs infrastruktur. Og de 
lokale arkivene er, i motsetning 
til institusjonenes og de enkelte 
forskernes hjemmesider, mulige 
kilder for spesialiserte søketje-
nester som Google Scholar, BaSE 
Bielefeld osv. Det er altså langt fra 
bortkastet å gjøre avhandlingen til-
gjengelig i det lokale vitenarkiv – i 
dag er det praktisk talt den eneste 
muligheten for å få lesere for en 
slik avhandling!

Så er det – selvfølgelig – slik at 
et samarbeid om elektronisk utgi-
velse av reviderte og kvalitetssik-
rede serier av doktoravhandlinger 
vil kunne gi betydelig merverdi 
for forskningen og samfunnet 

ellers. Ved f lere institusjoner er det 
etablert tjenester for elektronisk 
utgivelse av vitenskapelige tids-
skrifter − BOaP ved Universitetet 
i Bergen, FRiTT ved Universitetet 
i Oslo, Septentrio academic Pub-
lishing ved Universitetet i Tromsø 
og så videre. i forlengelsen av dette 
kan man se for seg å etablere tilsva-
rende tjenester for publisering av 
monografiserier, gjerne knyttet til 
en leverandør av tjenester for tryk-

king av papirkopier på forespørsel. 
Det viktige vil være at man samar-
beider mellom institusjoner i ste-
det for å konkurrere, slik at man 
innen det enkelte fag får til serier 
som har en nasjonal redaksjon 
og en nasjonal (om ikke nordisk/
internasjonal) forfatterkrets – og 
høy kvalitet på innholdet og utfor-
mingen. En enkelt nasjonal utgiver 
som omfatter alle fag, kan vanske-
lig sies å være nødvendig (selv om 
en f lora av slike utgivere helt sik-
kert ikke er tjenlig) – det viktige er 
at man har løsninger som aktivt 
kommuniserer med nasjonale og 
internasjonale tjenester slik at inn-
holdet effektivt lar seg gjenfinne i 
de tjenestene brukerne (leserne) 
benytter.

Det er verken individuelle viten-

arkiver eller nettsteder for enkelt-
utgivere leserne går til, det er 
internasjonale tjenester de benyt-
ter. De lokale utgiverne må levere 
data til disse internasjonale tje-
nestene, slik for eksempel DOaJ 
(Directory of Open access Jour-
nals) kan benyttes for å få spredd 
innholdet i Open access-tidsskrif-
ter over hele verden. Det er ikke 
lenger slik at det å være på nett i 
seg selv er en garanti for å nå lesere 
– man må være til stede i de tjenes-
ter brukerne benytter seg av, man 
kan ikke vente at brukerne sitter 
på ens egen dørstokk og venter 
på nytt. Tjenester man må sørge 
for at ens innhold er synlig i, kan 
være spesialiserte søketjenester, 
eller databaser og tjenester som 
inkluderes i institusjonsinterne 
databaser og tjenester. Vi ser for 
eksempel at bruk av DOaJs tjenes-
ter gjør at informasjon om norske 
Oa-tidsskrifter gjøres tilgjengelig 
gjennom interne bibliotektjenes-
ter ved større universiteter verden 
over, og på den måten får lesere.

«Et felles nettsted for serier 
i alle fag» er således ikke et til-
strekkelig teknologisk nivå for å 
få lesere. Ett eller f lere nettsteder, 
men med kompetanse om hvor-
dan man når ut til og inkluderes i 
de internasjonale tjenestene, er et 
bedre perspektiv. 

Jan Erik Frantsvåg, 
leder NORA, 
Universitetsbiblioteket ved 
Universitetet i Tromsø

Tapt forskning?

«Det er ikke slik at de institusjonelle 
vitenarkivene står helt alene i 
verden»
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«Jeg er bekymret», sa statsråd 
Tora aasland på eit debattmøte 
om den nye lærarutdanninga i 
Oslo nyleg. Ho var blitt kjend 
med rapporten Kunnskapsløf
tet – tung bør å bære? frå Nifu 
Step, som gjer greie for korleis 
lærarar og skuleleiarar har for-
stått omgrepet grunnleggjande 
ferdigheiter i skulereforma 
Kunnskapsløftet, der målet var 
å få norske skuleelevar opp mot 
finsk nivå i blant anna lesing i 
alle fag.

Grunnleggjande ferdighei-
ter er lesing, skriving, rekning, 
munnleg og digitale ferdighei-
ter. Det handlar ikkje berre om 
å kunne dette i teknisk forstand, 
men også om vidarekommen 
opplæring i alle fag og på alle klassesteg. Det vil seie 
at naturfaglæraren i ungdomsskulen og vidaregå-
ande skule må ha kunnskapar om språk og retorikk 
i sitt fag og tematisere dette for å hjelpe elevane inn i 
faget. Dersom eleven ikkje meistrar fagspråket, eller 
får innsikt i korleis tekstane i faget er bygde opp, 
lærer han heller ikkje faget. «Educational failure is 
linguistic failure», seier den kjende lingvisten mic-
hael Halliday. Forståinga 
av grunnleggjande ferdig-
heiter i norsk skule ser 
dessverre ut til å vere tek-
nisk og instrumentalistisk. 
Lærarar og skuleleiarar er 
mest opptekne av tekniske 
digitale ferdigheiter, som 
tilgang til datamaskinar og 
eigen kompetanse. Dessutan har dei eit enkelt syn 
på kva lesing er, og ser på lesekompetansen nær-
mast som ein maskin som kan reparerast om ein 
berre finn feilen. Til dette kan ein bruke testar og 
deretter setje inn justerande tiltak, med eigne kurs 
for svake lesarar eller leselystkampanjar retta mot 
skjønnlitteratur. Ein overser gjerne at sakprosa og 
fagtekstar gjev tilgang til kunnskap, meistring og 
deltaking i eit demokratisk samfunn.

På det nemnde møtet vart statsråden utfor-

dra til å ta grep og sikre at dei 
grunnleggjande ferdigheitene 
fekk større plass i den nye lær-
arutdanninga enn dei til no har 
fått. Statsråden svarte at det no 
er opp til høgskulane å sikre 
at dei grunnleggjande ferdig-
heitene vert sentrale i alle fag. 
mange vil meine at prosessen 
med den nye lærarutdanninga 
har gått for fort, at faga har 
mangla eit felles språk, blant 
anna fordi nokre fag oppfattar 
seg som fagdidaktiske høgsko-
lefag, mens andre har identitet 
som universitetsfag. Nokre har 
oppfatta prosessen som eit race 
der pedagogane har vore i førar-
setet i eigen bil, mens fagdidak-
tikarar har lege på hjul utan å 

kunne innhente forspranget. andre vil hevde at det 
ikkje var noko forsprang, men at alle stod på fel-
les startstrek. med fare for å blande metaforar kan 
ein også seie at enkelte ikkje forstod at eller når 
toget gjekk, noko som er lett å forstå i desse dagar. 
Uansett må det seiast at statsrådane Halvorsen og 
aasland har vore villige til å lytte til råd frå fagdi-
daktisk hald, og at dei har bidratt til å styrke grunn-

leggjande ferdigheiter i 
utdanninga.

Denne våren går toget 
for fagplanarbeidet ved 
høgskulane. Om vi ikkje 
maktar å få til samarbeid 
på tvers av fag, får vi hel-
ler ikkje lærarar som kan 
handtere dei grunnleg-

gjande ferdigheitene i sine fag. Derfor må høgsku-
lane sørgje for å få grunnleggjande ferdigheiter inn 
i studiekrav og på pensumlister i faga. Kunnskapen 
finst der, i ferske bøker med titlar som Lys på lesing, 
Å lese i alle fag, Å skrive i alle fag, Å være digital i 
alle fag, Muntlige tekster i klasserommet og De mang
foldige realfagstekstene. Statsråden er bekymra, men 
har tillit til fagfolk i lærarutdanninga. Det er eit 
godt utgangspunkt for vidare arbeid med språk og 
retorikk i alle fag.

GJESTESKRIBENTEN

Språk og retorikk 
i alle fag?

Norunn askeland, 
førsteamanuensis ved 

avdeling for lærarutdanning, 
Høgskolen i Vestfold

«Denne våren går toget 
for fagplanarbeidet ved 

høgskulane.»

Gjesteskribentene skriver sant og subjektivt om 
akademia. De faste gjestene er Kolbjørn Hagen, 
Karin Gundersen, Bo Terning Hansen og Gunnar 
Sivertsen. 

Gjesteskribentene skriver sant og subjektivt om 
akademia. De faste gjestene er Bo Terning 
Hansen, Norunn Askeland, Gunnar Sivertsen og 
Kristin Hestflått Spilker.

Dannelsesutvalget
dannelse: Dannelsesutvalgets inn-
stilling, «Dannelsesutvalget – om 
dannelsesperspektiver i høyere 
utdanning», ble diskutert ved Uni-
versitetet i Bergen i slutten av mars. 
Jeg er relativt skeptisk til innstil-
linga. La meg forklare hvorfor.

Utvalget snakker om danning i 
to betydninger, akademisk danning 
og danning mer generelt.

Utvalget forklarer, i utforminga 
av mandatet sitt, akademisk dan-
ning som «kritisk ref leksjon, inn-
sikt i vitenskapelig tenkemåte og 
erkjennelseslære, fordypning, sak-
lighetslære og etisk kompetanse». 
Uten å forstå hva utvalget mener 
med «fordypning» her, er jeg enig 
i at noe i denne retning er viktig i 
høyere utdanning. Jeg vil si at aka
demisk danning vil si å ha praktiske 
ferdigheter i klar og stringent argu-
mentasjon. Dette ser jeg på som en 
fellesnevner i all (god) vitenskap.

Utvalget ser også på «etisk kom-
petanse» som en del av «akade-
misk danning». men dette er noe 
annet, og også litt tvetydig. For det 
vi ønsker av akademikere, som av 
andre folk, er etisk atferd, ikke bare 
etisk kunnskap. Siden det ikke er 
klart at kunnskap om hva som er 
etisk rett, fører til rett handling, 
tviler jeg på effekten av et program 
som skal gi studentene, eller oss 
selv, mer etisk atferd.

Utvalgets innstilling dreier seg 
imidlertid i hovedsak om danning 
i en mer generell betydning, med 
basis i tanker fra den mer anemiske 
av Humboldt-brødrene og den 
amerikanske «Liberal arts»-tra-
disjonen. Det er ikke klart for meg 
hva utvalget mener med dette mer 
generelle begrepet: På side 13 forkla-
rer for eksempel utvalget danning 
som «tilegnelse av kulturgoder», 
og på side 46 snakkes det om «per-
sonlig modning». Det siste er noe 
vi ønsker alle individ, men jeg tror 
ikke universitetet har noe særlig å 
bidra med på dette punktet. 

akademisk danning er derimot 
sentralt for universitetene. men 
utvalgets innstilling er ikke noe 
godt eksempel på dette etter mitt 
syn.

Bjørn Sandvik,
Institutt for økonomi, 
Universitetet i Bergen
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KOLUMNETITTELDEBATT

arbeidsvilkår: i en nylig publisert rapport 
(8/2010) fra Nifu Step framgår det at norske pro-
fessorer er atskillig mer misfornøyde med forsk-
ningsvilkårene enn professorer i seks andre land 
som det er relevant å sammenligne med: Fin-
land, Tyskland, Storbritannia, USa, Canada og 
australia. Disse resultatene er basert på en fel-
les spørreskjemaundersøkelse foretatt i 2007 og 
2008 i en rekke land – The Changing academic 
Profession (CaP-undersøkelsen). Verken Sverige 
eller Danmark deltok i denne undersøkelsen.

i figur 1 er disse resultatene framstilt i form 
av opinionsbalanser. Det vil si at figuren viser 
prosentandelen av professorene som gir en 
negativ vurdering, fratrukket andelen som gir 
en positiv vurdering. Figuren illustrerer på en 
god måte forskjellen mellom vurderingene til 
norske professorer sammenlignet med gjen-
nomsnittsvurderingene til professorene i de 
seks andre landene som ble inkludert i rap-
porten. Både når det gjelder vurderingene av 
mulighetene for forskningsassistanse, sekretær-
assistanse og undervisningsassistanse, skiller 
norske professorer seg markert negativt ut fra 
sine utenlandske kolleger. Det samme er tilfellet 
– men i mindre grad – i vurderingen av mulig-
hetene for forskningsfinansiering.

i tillegg mener over halvparten av de nor-
ske professorene at arbeidsforholdene i høyere 
utdanning har blitt dårligere siden de startet 
sin akademiske karriere. Dette er omtrent den 
samme andelen som gjennomsnittet for alle 
landene. Undersøkelsen viser dessuten at nor-

ske professorer oppga 1,5 timer mer per uke til 
undervisningsaktiviteter (inkludert veiledning) 
enn gjennomsnittet for professorer i de andre 
landene.

Spørsmålet er om disse negative vurderin-
gene er uttrykk for en generell misnøyekultur, 
eller om de er basert på reelle forhold og end-
ringer? Ved å sammenholde opplysninger om 
endringer i forholdstallet mellom professorer 
og antall studenter som hadde krav på veiled-
ning i 1999, 2003 og 2007, samt endringer i 
forholdstallet mellom professorer og andre stil-
lingsgrupper, finner vi at misnøyen har et reelt 
grunnlag.

av figur 2 går det fram at det i perioden 
1999–2007, og i særlig grad etter 2003, har fore-
gått store endringer som berører professorenes 

arbeidsvilkår. (av datatekniske årsaker er bare 
de fire ’gamle’ universitetene med i figuren.) 
Dette gjelder spesielt med hensyn til veiledning 
av stipendiater og mastergradsstudenter (og lig-
nende). mens antallet professorer økte med ca. 
60 fra 2003 til 2007, økte antallet stipendiater 

med over 900. i det samme tidsrommet økte 
antallet avlagte mastergrader ved universitetene 
med ca. 2500. Selv om andre universitetsansatte 
og forskere også er involvert i veiledning av sti-
pendiater og mastergradsstudenter, er det pro-
fessorene som har hatt et hovedansvar.

i tillegg viser figuren at antallet kontorstillin-
ger (under konsulentnivået) er kraftig redusert, 
og det er bare et fåtall ansatte i vit.ass.-stillinger. 
i sin rapport fra 2008 pekte Vitenskapsakade-
miet på at «tekniske assistenter og kontorper-
sonell brukes mindre og mindre som støtte i 
forskningsarbeidet» (s. 40). Til gjengjeld har 
antallet ansatte i administrative stillinger økt 
mer enn nedgangen i kontorstillinger, fra 1518 
årsverk i 2003 til 2859 årsverk i 2007 (kilde: 
Nifu Step). men på spørsmålet om det er positiv 

støtte / serviceholdning i administrasjonen ved 
egen institusjon til forskningsaktiviteter, var 
imidlertid f lere uenige (36 prosent) enn enige 
(30 prosent).

Svein Kyvik, Nifu Step

Hvorfor professorene 
er misfornøyde

Resultatene er presentert som opinionsbalanser (prosentandelen som gir en 
negativ vurdering, fratrukket prosentandelen som gir en positiv vurdering). Kilde: 
Nifu Step

Kilde: DBH. Antall professorer, stipendiater og vit.ass.-stillinger, samt antall års-
verk utført i kontorstillinger (under konsulentnivå) i 1999, 2003 og 2007 ved uni-
versitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Kilde: Nifu Step

«Over halvparten av de norske professorene 
mener at arbeidsforholdene i høyere utdanning 
har blitt dårligere siden de startet sin akademiske 
karriere»
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Figur 1. Vurderinger av arbeidsvilkår 
blant professorer ved universiteter og 
vitenskapelige høyskoler

Figur 2. Antall avlagte mastergrader 
og tilsvarende
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dekaner 
- Fakultet For helsevitenskap

- Fakultet For humaniora og  
   utdanningsvitenskap

- Fakultet For teknologi og                      
   maritime Fag

- Fakultet For økonomi og      
   samFunnsFag 
det er ledig 4 åremålstillinger som dekan  
ved høgskolen i vestFold
Høgskolen har vedtatt ny faglig og administrativ struktur og 
fakultetene står overfor spennede utfordringer når det  
gjelder å skape den nye organisasjonen

Søknad sendes elektronisk v/søknadsskjema på 
www.hive.no/stilling innen 14.05.2010

Høgskolen i Vestfold (HiVe) er en mellomstor høgskole som tilbyr en rekke 
fremtidsrettede profesjons- og fagutdanninger på bachelor- og masternivå, 
i tillegg til videre utdanninger innenfor en rekke fag. Høgskolen driver også 
forsknings- og oppdragsvirksomhet for næringsliv og offentlig forvaltning. 
Som regionens kompetansesenter har HiVe 4000 studenter, over 50 studi-
etilbud og ca. 450 ansatte. 

Ved

HØGSKOLEN I BODØ
er det ledig stilling som

fra
nt
z.
no

Stipendiat i førskolepedagogikk
Ved Senter for praktisk kunnskap (SPK), Profesjonshøgskolen, Høgskolen i Bodø er
det ledig en stipendiatstilling i praktisk kunnskap innafor førskolepedagogikk.

Det forventes at stipendiater ved SPK gjennomfører et feltarbeid med
utgangspunkt i egen praksis, der formålet med arbeidet kan være:
• å undersøke og (videre)utvikle yrkespraksis på et område der slik utvikling 

oppleves som ønskelig,  viktig eller påtrengende;
• å undersøke yrkespraksis med tanke  på å fremme det tverrfaglige samarbeidet 

mellom profesjoner;
• å undersøke og klargjøre de vitenskapsteoretiske forutsetningene for 

utviklingen av praktisk kunnskap (i praksis og som fagområde);
• å utforske og klargjøre den immanente etikken i praktisk kunnskap, innenfor en 

bestemt yrkespraksis eller mer allment;
• å undersøke sammenhengen mellom praktisk kunnskap og 

kunnskapsformidling - innenfor nærmere angitte yrkesoppgaver, 
innenfor profesjoner eller mer kunnskapsteoretisk belyst.

Kontaktpersoner ved Profesjonshøgskolen er dekanus Arne Fjalstad, 
tlf. 75 51 75 15 Arne.Fjalstad@hibo.no eller professor Ruth H. Olsen, 
tlf. 75 51 75 22 Ruth.Olsen@hibo.no 

Se fullstendig utlysing og søk stillingen elektronisk på www.hibo.no 
under «Ledige stillinger»

Søknadsfrist:  19 . mai  2010

Ved Høgskolen i Gjøvik, Avdeling for tekno-
logi, økonomi og ledelse er det ledig følgende
stilling:

FØRSTEAMANUENSIS/
FØRSTELEKTOR
innen realfag
For utfyllende opplysninger henvises det til
våre hjemmesider: www.hig.no under ledige
stillinger.

Søknadsfrist: 18. mai 2010. w
w

w
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www.forskerforum.no

VED AVDELING FOR 
PEDAGOGISKE OG 
HUMANISTISKE FAG:

2. gangs utlysning
 

PROFESSOR I PEDAGOGIKK – FAST STILLING

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til 
dekan Harald Lien, tlf. 78 45 01 51.

Se fullstendig utlysing på www.hifm.no. 
Søknad med CV må sendes elektronisk via  
www.jobbnorge.no. I tillegg sendes søknad i tre 
eksemplarer med CV, kopier av vitnemål/attester  
og vitenskaplige arbeider til: 

Høgskolen i Finnmark, 
Personal- og økonomikontoret, 9509 Alta.

Referanser må oppgis.

søknadsfrist: 18. juni 2010               
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NLA Høgskolen er ein privat, akkreditert høgskole med eit kristent 
verdigrunnlag. Tilsette må vedkjenne seg kristen tru og arbeide i samsvar 
med målsetjing og reglement for institusjonen. Det er ca 1400 studentar og 
140 tilsette ved institusjonen. 

Ledig stilling som bibliotekleiar ved NLA Høgskolen
Sjå nærare omtale av stillinga på www.nla.no/stillinger

Tilsette ved NLA Høgskolen må vedkjenna seg kristen tru. Spørsmål om stillinga rettast til 
rektor Bjarne Kvam: 55 53 69 16 — 97 59 72 85 — bjarne.kvam@nla.no

Søknad med CV sender du til post@nla.no (merk med «Søknad bibliotekleiar») eller til: 
NLA Høgskolen, Postboks 74, 5812 Bergen

Søknadsfrist: 18. mai 2010

Forskerutveksling med Frankrike 
og Tyskland
Norges forskningsråd v/Internasjonale stipend (IS) utlyser to forsker-
utvekslingsprogrammer for 2011 med hhv Frankrike og Tyskland.

Søknadsfrister
Frankrike: 2. juni 2010 
Tyskland:  1. september 2010

Norske vitenskapelig ansatte/forskergrupper inviteres til å søke
om mobilitetsstøtte til kortvarige opphold i hhv Frankrike og
Tyskland for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter. De
franske og tyske samarbeidspartnerne i prosjektene må samtidig
søke og motta støtte fra  hjemlandet til dekning av kortere opp-
hold i Norge. Programmene med Frankrike (Aurora) og Tyskland
(DAADppp) er åpne for søknader innen alle fagområder. 

Utlysninger og søknadsskjemaer finnes på følgende nett-
adresse: www.forskningsradet.no/is

Norges forskningsråd er myndig-
hetenes sentrale rådgiver i forsk-
ningspolitiske spørsmål og fordeler
årlig vel 6,2 milliarder kroner til
forskningsformål. Forskningsrådet
skaper møteplasser for forskere,

brukere av forskning og institu-
sjoner som finansierer forskning.
Forskningsrådet arbeider med
forskning og utvikling innenfor alle
fagområder og bidrar til internasjo-
nalisering av FoU-virksomheten.

 

Kari Steen-Johnsen & 
Iver B. Neumann (red.)

Meningen med idretten
Dette er boken som tar for seg 
hvilken mening det gir å holde på 
med idrett. Gjennom et variert 
utvalg idretter presenteres ulike 
perspektiver på å forstå idrett 
innenfra. Drevne og nye skribenter 
fra idrettsforskning og andre 
disipliner skriver med innsikt om 
blant annet fotball, alpint, klatring 
og fitness.

I salg

298,–

James Godbolt

Den norske 
vietnambevegelsen
For første gang fortelles den norske 
vietnambevegelsens historie fra 
de tidligste protestaksjonene til 
solidaritetsbevegelsens endelikt. 
Illustrert med bilder, avisfaksimiler, 
fl ygeblader, løpesedler og plakater.

Utgivelse 25. mai

399,–

Kari Steen-Johnsen
Iver B. Neumann
Redaktører

Meningen  
med 
idretten

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

i
– Flere må få fast jobb 

– Bruken av midlertidige ansettel-
ser innenfor universiteter og høy-
skoler skal ned. Det skal foretas en 
kartlegging av antallet midlertidig 
ansatte, forskjellen mellom grup-
per og institusjoner, og jeg vil ha 
forslag til tiltak, sa statsråd for fors-
kning og høyere utdanning, Tora 
aasland på konferansen «Forsker
vilkår under press?» 24. mars.

Statsråden har som mål at bru-
ken av midlertidige stillinger i 
UH-sektoren skal ned på nivå med 
sammenlignbare kunnskapsyrker. 
Departementet vil derfor sette ned 
en partssammensatt gruppe – «Tall 
og tiltak» – med representanter 
fra de fire hovedorganisasjonene, 
fra ledelsen ved høyskoler og uni-
versiteter og eksterne representan-
ter. Gruppen skal i løpet av seks 
måneder bli enige om tallgrunn-
laget, kartlegge bedre forskjellen 
mellom ulike stillingsgrupper og 
institusjonstyper, kartlegge bruk 
av lovhjemler og vurdere effekter 
av tiltak.

ii
Etterlyser konkrete 
tiltak for redusert 

midlertidighet
Forskerforbundet er positiv til at 
regjeringen nå varsler at de vil sette 
i gang et arbeid med å redusere 
midlertidigheten i akademia, men 
etterlyser f lere konkrete tiltak.

– Vi vet nok om saken til å 
handle nå, og vi må handle raskt 
for å hindre f lere eksempler på 
ulovlig bruk av midlertidig ansatte, 
sier leder Bjarne Hodne. 

– Vi mener at arbeidsgruppen 
som skal se på tiltak for redusert 
midlertidighet eksplisitt må bli 
bedt om å se på tjenestemannslo-
ven. Den bør spesielt gis anledning 
til å vurdere behovet for å justere 
lovhjemler som gir åpninger for 
utvidet bruk av midlertidig tilset-
ting, sier Hodne. 

iii
Rekrutteringsproblemer 

i staten 
Unio mener at de økende lønnsfor-
skjellene mellom privat og offentlig 
sektor gjør at staten taper rekrutte-
ringskampen om de beste hodene. 
En sterk offentlig sektor er et kon-
kurransefortrinn.

– Økt lønnsforskjell mellom 
staten og privat sektor fører til at 
staten taper i kampen om å beholde 

og rekruttere de best kvalifiserte 
arbeidstakerne. Hvis det ikke tas 
grep nå, får staten som arbeidsgiver 
store problemer, sier forhandlings-
leder i Unio, arne Johannessen. 

Lønn er et viktig virkemiddel for 
å beholde og tiltrekke seg kompe-
tente medarbeidere. Unio er kritisk 
til den systematiske lønnsforskjel-
len som finnes mellom staten og 
sammenlignbare grupper i privat 
virksomhet. i snitt er lønnsforskjel-
len mellom staten og privat sektor 
nå 112 000 kroner. 

iV
Handlingsplan for 

stipendiater 2010–2012 
Hovedstyret har vedtatt en ny 
handlingsplan for Forskerforbun-
dets arbeid for stipendiater i perio-
den 2010–2012. Handlingsplanen 
er en oversikt over mål og tiltak 
som Forskerforbundet ønsker å 
gjennomføre for stipendiatgrup-
pen i treårsperioden.

Forskerforbundets overordnede 
målsetting er å gjøre stipendiatstil-
lingen så attraktiv at institusjonene 
klarer å rekruttere motiverte og 
dyktige kandidater til en forsker-
karriere.

Forskerforbundet arbeider for at 
lønn og arbeidsbetingelser, både i 
stipendiatperioden og etterpå, for-
bedres betydelig. 

Handlingsplanen er utgitt i For-
skerforbundets skriftserie (notat 
2/2010) og kan lastes ned fra www.
forskerforbundet.no/skriftserien.

V
Lønnsstatistikk 2009 

Forskerforbundet har utgitt tre rap-
porter som presenterer lønnsstati-
stikk for medlemmer i hhv. statlig, 
privat og kommunal sektor per 
31.12.2009. Statistikkene er basert 
på spørreundersøkelser blant med-
lemmene i januar 2010. Notatene 

kan lastes ned fra nettsiden www.
forskerforbundet.no/skriftserien. 

Vi
Hovedavtalen i 

HSH-HUK prolongeres 
Unio og HSH forhandlet 15. april 
om endringer i hovedavtalen. 
Partene kom ikke til enighet om 
noen endringer i den såkalte paral-
lellavtalen. Gjeldende hovedavtale 
mellom Unio og HSH er derfor 
prolongert for fire år, fram til 
utgangen av 2013. 

Vii
Seminar: Norsk 

doktorgradsutdanning 
fram mot 2020 

Stipendiatorganisasjonene i 
Norge (SiN) inviterer til disku-
sjon omkring norsk doktorgrads-
utdanning og hva som skal til 
for å optimalisere denne, sett i et 
tiårsperspektiv. i den anledning 
arrangeres det et seminar ved Uni-
versitetet i Oslo 28. mai 2010. Send 
påmelding til e-post stipendia-
tene@gmail.com innen 7. mai.

Viii
Støtte til økt samarbeid 

mellom høyskoler og 
universiteter 

For å bidra til en klarere arbeidsde-
ling og et mer forpliktende faglig 
samarbeid i universitets- og høy-
skolesektoren har regjeringen øre-
merket 50 millioner kroner i 2010. 
Kunnskapsdepartementet har nå 
fordelt 31 millioner til pågående 
prosesser. Oversikt over hvilke pro-
sesser som har fått støtte finner du 
på departementets nettsider.

Departementet vil om kort tid 
komme tilbake til fordeling av de 
resterende 19 millioner kroner. Det 
vil da bli vurdert andre former for 
SaK-prosesser enn de store regio-
nale samarbeidskonstellasjonene. 

iX
Publiseringsstøtteordning 

for Open access 
Støtteordningen for publisering fra 
samfunnsvitenskapelig og huma-
nistisk forskning er revidert. Nye 
og framtidsrettede retningslinjer 
åpner for støtte til Open access-
publisering og elektronisk distribu-
sjon. Det skriver Forskningsrådet 
på sine nettsider. Endringene inne-
bærer å innføre en egen støtteord-
ning for Open access-tidsskrifter 
for neste utvalgsperiode som et 
pilotprosjekt.

X
Ny komité for 

kjønnsbalanse i forskning 
Komité for integreringstiltak – 
Kvinner i forskning begynte sitt 
arbeid i 2004, og har virket i to 
perioder. Kunnskapsdepartemen-
tet har nå oppnevnt en ny komité 
fra 1. april 2010, og samtidig endret 
navnet til Komité for kjønnsba-
lanse i forskning (Kif).

– Kif-komiteen har gjort mye for 
å øke kunnskapen om status for 
likestilling i forskning, og skape 
oppmerksomhet om tiltak som vir-
ker positivt. Komiteen er en inspi-
rator og samarbeidspartner for 
institusjonene, og har bidratt til å 
få likestilling høyere på dagsorden. 
Departementet ønsker at komiteen 
skal fortsette dette viktige arbeidet, 
sier statsråd Tora aasland i en pres-
semelding.

Xi
Ulik FoU-innsats i de 

nordiske land 
FoU-statistikk for 2008 for de nor-
diske land viser at FoU-utgiftene 
har økt betydelig fra 2005, men 
i ulik grad. Norge hadde den ster-
keste veksten med 12 prosent i 
gjennomsnitt per år, skriver NiFU 
STEP.

Sverige og Finland er de nor-
diske land hvor FoU-utgiftenes 
andel av BNP er høyest – og de 
eneste som har oppfylt EUs 3-pro-
sentmål. Norge scorer fortsatt klart 
lavest på denne indikatoren. Nor-
ges FoU-innsats i forhold til folke-
tallet er også fortsatt lavere enn i de 
øvrige nordiske land.

Xii
Endringer i statens 

reiseregulativ 
Fornyings-, administrasjons- og kir -
kedepartementet (FaD) og hoved-

TARIFFOPPGJØRENE 2010

Denne utgaven av Forskerforum gikk i trykken før årets forhandlinger i 
stat og kommune var avsluttet. Oppdatert informasjon om tariffoppgjø-
rene i de ulike forhandlingsområdene finner du på Forskerforbundets 
nettsted www.forskerforbundet.no.

INFORMATION IN ENGLISH ABOUT FORSKERFORBUNDET 

The section «English» on Forskerforbundet’s website has been updated 
and expanded. Hopefully, this will provide our English-speaking mem-
bers with more and better information. Check out the new website at 
www.forskerforbundet.no/english
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ringen gjennomført, og møteaktiviteten er innledet. i lesende stund kjenner 
vi trolig resultatet av forhandlinger/mekling. Lønnsnivået til Forskerforbun-
dets medlemmer vil, uansett om dette oppgjøret mot formodning skulle bli 
det reneste jubeloppgjøret, ikke ligge på et tilfredsstillende nivå. Til det er 
det for mye å ta igjen, ikke minst i forhold til privat sektor.

For å bedre den lønnssituasjonen som foreligger for våre medlemmer, 
er en lønnspolitisk strategi blitt vedtatt av representantskapsmøtet i okto-
ber 2009. Som en direkte oppfølging av vedtaket har hovedstyret nedsatt 
et lønnspolitisk utvalg, foreløpig for ett år, som skal fremme konkrete 
forslag til realisering av den offensive lønnspolitikken som er presentert i 
strategidokumentet. Gruppen hadde sitt første møte 13. april. Vi har med 
dette satt i gang en spennende og viktig prosess. Resultatet må bli godt, 
men veien fram er utfordrende for alle ledd i organisasjonen. Lønnskamp 
er krevende. men bedret lønn får heller ikke Forskerforbundets medlem-
mer uten ny strategi og mer kraftfulle tiltak enn det vi kanskje har vært 
vant til. Dette er en stor sak hvor vi for lenge bare har tatt de små skrittene. 
Så får vi se i løpet av april/mai hvilket utgangspunkt for videre lønnsarbeid 
oppgjøret i 2010 gir oss.

Fremtidens ingeniørutdanning

Rammeplan for treårig ingeniørutdanning fastsetter mål og struktur for 
utdanningen. Rammeplanen legger dermed premissene for den enkelte 
institusjons arbeid med å utarbeide fagplaner og undervisningsopplegg. 
Ved at alle institusjoner har de samme høye målsettinger for studiet, samt 
at fagplanene inneholder et visst minimum av grunnlagsfag, samfunns-

fag og sentrale tekniske fag, er dette et viktig 
bidrag til å opprettholde et relativ ensartet og 
sammenlignbart nivå institusjonene imel-
lom, noe som vil være en fordel for brukerne 
av ingeniørene. Nasjonale krav til innhold og 
struktur er også viktig for å hindre at kvalitet 
blir ofret for kvantitet med dagens delvis studi-
epoengfinansierte finansieringssystem. 

Kunnskapsdepartementet (KD) har i år tatt 
et initiativ for å revidere gjeldende rammeplan 
for ingeniørutdanning. Ved forrige revisjon av 
rammeplanen i 2003 reiste en først og fremst 
spørsmålet om en fortsatt skulle ha faglig sty-
ring eller åpne opp for å fristille utdanningene. 

Dette er ikke tema nå. Nokuts evaluering av ingeniørutdanningene fra 
2008 konkluderte med at rammeplanen er et viktig og nyttig virkemid-
del for å sikre kvalitet i utdanningene. Årets arbeid er organisert med et 
rammeplanutvalg oppnevnt av KD, et sekretariat tilknyttet Høyskolen 
i Oslo samt hele åtte arbeidsgrupper med representanter for institusjo-
nene, arbeidslivet og studenter. Utvalget har formulert følgende visjon for 
fremtidens ingeniør: «Samfunnsengasjert, kreativ og handlekraftig, med 
evne til aktivt å bidra i fremtidens utfordringer». Utvalget vil helt sikkert 
komme med mange viktige formuleringer og anbefalinger som vil være 
med å skape et godt fundament for fremtidens ingeniørutdanning. Det 
er også nå skapt et bredt engasjement i sektoren, og det vises stor vilje til 
kreativitet og nytenkning, senest på en konferanse ved Høgskolen i Bergen 
der temaet var «Ingeniøren 2020 – Innovasjon og utvikling i norsk ingeniørut
danning». La oss håpe at bevilgende myndigheter etter hvert forstår at det 
å oppnå varige kvalitetsforbedringer også forutsetter et tilfredsstillende 
finansieringsgrunnlag. Følgende formuleringer i KDs mandat for det nye 
rammeplanutvalget kan imidlertid gi grunnlag for en viss bekymring: 
«Utvalget skal utrede og tallfeste de økonomiske og administrative kon-
sekvensene av sine anbefalinger. minst ett forslag må baseres på uendret 
ressursbehov i forhold til dagens ingeniørutdanning.» En kan oppnå mye 
med endringsvilje, ildsjeler og dugnad, men skal varige forbedringer opp-
nås, må en være villig til å ta konsekvensene av at dette også har sin nød-
vendige pris.

av Ove Kvammen,
hovedstyremedlem  
i  Forskerforbundet

Store saker − små, viktige skritt

Forskerforbundets arbeidsprogram for perioden 2010–2012 har lønn og 
arbeidsbetingelser som satsningsområder. innen feltet «arbeidsbetingel-
ser» står «midlertidighet» og «tid til FoU» sentralt. 

i «Handlingsrom for kvalitet» (rapporten fra gruppen som har sett på 
handlingsromproblematikken i UH-sektoren) ble begge disse temaene 
behandlet. arbeidsgruppen har lagt fram anbefalinger rettet inn mot både 
redusert bruk av midlertidighet og mer tid til forskning. Prisverdig nok tok 
statsråd Tora aasland ganske raskt tak i disse to problemområdene, og en 
undersøkelse av tidsbruk og forskningstid ved universiteter og høyskoler 
skal gjennomføres. NFR har fått i oppdrag å legge til rette for denne pro-
sessen. Når det gjelder midlertidigheten, har statsråden i begynnelsen av 
april startet arbeidet med å nedsette en gruppe som skal komme med for-
slag som kan innfri regjeringens egne Soria moria-løfter på feltet gjennom 

oppfølging av anbefalingene som ble presentert 
i «Handlingsrom for kvalitet». Viktigheten av 
dette feltet og nødvendigheten av å følge opp 
arbeidet med redusert midlertidighet ved uni-
versitetene og høyskolene ble tydeliggjort under 
en interpellasjon om midlertidighet i Stortinget 
15. april.

To av forbundets viktigste saker i 2010 beve-
ger seg altså med små, men viktige skritt i rik-
tig retning. Det skal vi innkassere som en seier. 
i denne sammenhengen er det derfor hyggelig 
og berettiget å gi ros til statsråden for forskning 
og høyere utdanning som har tatt fatt i proble-
matikken knyttet til forskningstid og midlerti-

dighet! Vi forventer resultater som er i samsvar med Forskerforbundets 
uttalte målsettinger.

Bedret lønn vil alltid stå sentralt i fagforeningsarbeidet. i skrivende stund 
er man i ferd med å avslutte oppgjøret i privat sektor som i år foregår for-
bundsvis. Ett forbund er til nå i havn, ett forbund er i streik, og ett forbund 
mekler på solid overtid. Bildet er uklart, men så langt ser de økonomiske 
rammene ut til å være rimelig beskjedne. i offentlig sektor er kravoverleve-

sammenslutningene har blitt 
enige om nye satser i særavtale 
for reiser innenlands for statens 
regning, med virkning fra 1. mars 
2010. Partene er også enige om 
endringer i særavtale om kostgodt-
gjørelse ved rutinemessige faste 
tjenesteoppdrag uten overnatting. 
De nye satsene finner du i Statens 
personalhåndbok: www.sph.dep.
no. 

Xiii
Gjestemedlemskap

medlemmer som reiser på fors-
kningsopphold i Sverige, Dan-
mark, Finland, USa, Canada, 
irland eller Storbritannia får sine 
rettigheter ivaretatt av Forskerfor-
bundets søsterorganisasjon i det 
aktuelle landet. Det sørger avtaler 
om gjensidig gjestemedlemskap 
for. På samme måte vil utenlandske 
gjesteforskere som er medlem av 
en søsterorganisasjon i et av disse 
landene få sine rettigheter ivaretatt 
av Forskerforbundet under et fors-
kningsopphold i Norge. 

XiV
Stemmer 

medlemsopplysningene?
i forkant av årets lønnsoppgjør 
har Forskerforbundet sendt e-post 
til medlemmene og bedt om at de 
kvalitetssikrer sine medlemsopp-
lysninger. Du kan sjekke dine opp-
lysninger og registrere endringer 
på min side: www.forskerforbun-
det.no/minside. 

XV
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
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FORSKERFORBUNDETS HOVEDSTYRE 2010–2012:
Bjarne Hodne, Universitetet i Oslo (leder)
Randi Halveg Iversby, Universitetet i Oslo (nestleder)
Kristin Dæhli, NTNU
Marit Eriksen, Høgskolen i Østfold
Jan Hongslo, Folkehelseinstituttet
Ove Kvammen, Høgskolen i Bergen
Kåre-Olav Stensløkken, Universitetet i Oslo
Tom Roar Eikebrokk, Universitetet i Agder (1. vara)
Annelise Brox Larsen, Universitetet i Tromsø (2. vara)
Stig Ove Hjelmevoll, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (3. 
vara)

SEKRETARIATET:
Generalsekretær Sigrid Lem
Arkivleder Kristine K. Brox
Kommunikasjonsleder Arvid Ellingsen
Informasjonsrådgiver Unn Rognmo
Avdelingssjef Bjørn T. Berg
Rådgiver Jon W. Iddeng
Forhandlingssjef Frank O. Anthun
Seksjonsleder Eirik Rikardsen
Juridisk rådgiver Birgitte Olafsen
Rådgiver Tanya Nymo
Seksjonsleder/advokat Ann Turid Opstad
Advokat Brita Alsos 
Advokat Haakon Utne Kierulf
Juridisk rådgiver Hildur N. Nilssen
Juridisk rådgiver Mariann Helen Olsen
Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen
Rådgiver Elisabeth Tindeland
Kontorsjef Aina Nilsen
Økonomikonsulent Siri Johannessen (vikar)
Organisasjonssekretær Turid Cordtsen 
Sekretær Hans Askildsen 
Sekretær Seija Hjelteig
Sekretær Lena Holum
Sekretær Inger Marie Højfeldt
Sekretær Tore Sandnes
Sekretær Gerd Sandvik
Sekretær Bente J. Sætran (vikar)

FAKTA OM FORSKERFORBUNDET

Forskerforbundet har nærmere 18 000 medlemmer og er landets 
største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i 
forskning, høyere utdanning, museer 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 bistand i spørsmål om dine lønns- og arbeidsvilkår.
• Forskerforbundet arrangerer kurs, konferanser og seminarer 

for medlemmer og tillitsvalgte.
• Du får tilbud om gunstige forsikringer og banktjenester.
• Du får tidsskriftet Forskerforum 10 ganger per år. 

Redde for nedleggelse
– Dette er en vond prosess der de 
ansatte er blitt svært usikker på hvor 
de skal jobbe i framtida og med hva. 
Er vi fortsatt aBm-utvikling eller 
har vi blitt aBm-avvikling?

De tillitsvalgte frykter nå at 
aBm-utvikling kommer til å bli 
splittet opp.

– Det er på høy tid å la oss få 
vite hvilken omstillingsprosess vi 
skal forholde oss til, sier de tillits-
valgte Kristin Bolgård (NTL), Siri 

Slettvåg (NTL) og Synne Stavheim 
(Forskerforbundet).

Klassekampen 8. april

Bekymret for forskernes overtid
– Forskerne bryter loven kontinu-
erlig. Det er arbeidsgivers oppgave 
å passe på at man ikke bryter loven, 
påpeker Bjarne meidell, leder for 
Forskerforbundet ved UiB.

NRK Hordaland 28. mars

Livet etter Stjernø

Det er om lag to år siden innstillingen fra Stjernø-utvalget «Sett under ett» 
ble lagt frem. Forskerforbundet var meget kritisk til hovedforslaget i innstillin-
gen om tvangssammenslåing av universiteter og høgskoler til et mindre antall 
institusjoner. i vår høringsuttalelse la vi vekt på at fusjoner/sammenslåinger 

måtte skje på frivillig basis ut fra en grundig pro-
sess der de ansatte var involvert i hele prosessen. 
Vi hevdet også at det var fullt mulig å få til slike 
prosesser på frivillig basis.

i løpet av de to årene som er gått, har det vist 
seg at vi hadde rett! Kunnskapsdepartementet sa 
nei til tvangssammenslåing, men signaliserte 
samtidig at departementet ville støtte prosesser 
som på frivillig basis kunne føre til nærmere 
samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjo-
ner enten i form av sammenslåing/fusjon eller 
dannelse av nettverk. Slike prosesser har også 
fått økonomisk støtte i begrenset omfang. insti-
tusjonene tok signalene, nettverk er etablert, og 

samtaler og sonderinger om sammenslåinger pågår en rekke steder.
Dette er positivt uten at Forskerforbundet dermed tar stilling til innhol-

det i prosessene. Vår rolle er å passe på at prosessen følger lov og regelverk 
slik at de ansatte sikres medbestemmelse og innflytelse på prosessen. Her er 
departementet som regel på linje med oss, men vi opplever dessverre stadig 
at institusjonsledelsen ikke har like stor forståelse for hvor viktig dette er, 
og for hvilke rettigheter de ansatte faktisk har i slike prosesser. Vi ser også 
ofte manglende respekt for at slike prosesser tar og må ta tid, og føler nok 
at institusjonene søker å presse frem vedtak før alle sider er grundig belyst.

Forskerforbundet vil ha faglig sterke institusjoner som leverer fors-
kning og utdanning av høy kvalitet. Hvis samarbeid/fusjonering kan bidra 
til dette, er det f lott. men vi vil advare mot å tro at dette følger automatisk. 
Det er enkelt å lage en organisasjonsstruktur, langt mer krevende er det 
å etablere fruktbare faglige samarbeid. Dette gjelder enten det er tale om 
en samlokalisert institusjon eller en institusjon der de opprinnelige stu-
diestedene er opprettholdt. Erfaringer fra høgskolereformen i 1994 viser 
at dette krever målrettet arbeid av de ansatte over lang tid. mye tyder på at 
ansatte ved Universitetet i Tromsø opplever noe av det samme. 

Som fagforening er vi opptatt av at slike prosesser ikke må gå på bekost-
ning av de ansattes arbeidsvilkår og arbeidssituasjon. Særlig er det viktig å 
vurdere utfordringer og mulige konsekvenser, ikke bare innenfor en kort 
tidshorisont, men også i et lengre perspektiv.

En får ikke utviklet faglig sterke institusjoner med høy kvalitet dersom 
ikke de ansatte får tid og ressurser til forskning og utviklingsarbeid og til 
kompetanseheving. 

Faglig samarbeid krever ikke samlokalisering, men kan styrkes av det. 
Samtidig går det raskt å nedbygge et fagmiljø, mens oppbygging er langt 
mer krevende. Hvilke konsekvenser kan dette få for de ansatte? Og hvilke 
konsekvenser vil det få for distriktene og deres behov for høyt utdannet 
arbeidskraft dersom antall studiesteder halveres.

av Sigrid Lem,
 generalsekretær i 
Forskerforbundet 
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B-post abonnement

Nå introduserer vi vårt nye flaggskip Suzuki Kizashi i-AWD. Luksusbilen Kizashi er allerede blitt lovpriset av pres-
sen og har alt du drømmer om i en bil. Kjøregenskaper i superklassen. En fantastisk 2,4 liters motor med 178 
HK. Et intelligent firehjulstrekk system kombinert med en silkemyk CVT automatkasse. I tillegg gir vi deg nå både 
en Sportspakke og en Comfortpakke med utstyr du normalt bare drømmer om! Kizashi må du bare oppleve...

Som skapt for norske forhold!
www.suzuki.no

COMFORTPAKKE
Inkludert i prisen!

SPORTSPAKKE
Inkludert i prisen!

CVT - automatgir
To sone auto. klimaanlegg 
Skinn ratt m/radiostyring
Bluetooth handsfree 
Sort skinn interiør
Parkeringsensor foran og bak
El. vinduer foran og bak
Bi Xenonlys
Cruisecontrol
El. seter med minne
Tektylbehandlet

18” alu. felger 235/45x18 
Dobbelt sport eksosanlegg
Oppvarmede innfellbare speil
Sport giring (paddelshift)
I-AWD (4x4) 
Regnsensor 
El. glass soltak
Cruisecontroll 
Nøkkelfri m/ start/stopp knapp 
Tåkelys

LANSERINGSTILBUD! 
Comfortpakke og 

Sportspakke 
inkludert i prisen!

Kizashi CVT i-AWD 

kr. 439.900,-

Veil priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg. CO2 utslipp fra 191 g/km Drivstofforbruk fra 6,6 - 8,3 l /100km. 
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