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Én ting er å komme seg opp trappene. Noe helt annet er å finne seg en plass i akademia. 
Barrierene er mange for funksjonshemmede som vil bli forskere.
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28: Med livet som innsats
Å kunne drive fri og kritisk forskning er ingen 
selvfølge. i irak har det kostet flere hundre 
akademikere livet.

24: Forfølger stemmene
Hvor kommer de fra, de indre stemmene 
som noen schizofrene kan høre? Forskerne i 
Hearing voices vil finne det ut.

20: Samtalen
Middelalderhistoriker Arnved nedkvitne er 
selv blitt historisk. Men noen martyr vil han 
ikke kalle seg.

4: Underfinansierte studenter
uH-sektoren får 1,7 milliarder kroner mindre i basisbevilgning enn produksjonen av 
studiepoeng skulle tilsi, mener Forskerforbundet.

5: Hvem får likelønnstillegget?
Lønnsoppgjøret i staten fikk en klar likelønnsprofil. Både justeringsforhandlinger og lokale 
forhandlinger gjenstår.

6: Ny lærerutdanning
Kunnskapsdepartementet krever minst 20 studenter per klasse i den nye, todelte 
lærerutdanningen. Klarer institusjonene å fylle opp?

7: – Tok ikke menneskelige hensyn
Seks ansatte ved Bioforsk fikk valget mellom sluttavtale og oppsigelse. Fem av dem var rundt 60 
år. Forskerforbundet savner menneskelige hensyn.

8: Menn dominerer kvinnefagene
Selv i kvinnedominerte fag er det flest menn som når den akademiske toppen.

9: – Maler hever kvaliteten
Presisjon og entydighet, ikke mangfold, er målet for vitenskapelige tekster. Det mener Magne 
nylenna, som forsvarer bruken av standardmaler.

Bli med oss på tokt til Grønland, om bord på vårt nyeste skip MS Fram 
– spesialkonstruert for å seile i polare områder. Vi har eksperter om bord 
med spesialkunnskap om Grønland. Velkommen til en reise inn i både 
historien, kulturen og i hele den grønlandske verden.

ISLAND, SØR GRØNLAND OG NEWFOUNDLAND – i Leiv Erikssons fotspor. 
14 dagers seiling fra 39.200,-. 2 for 1. Avgang 26. september 2010. 
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Bli med til bygder og byer Få innblikk i inuittenes kultur MS Fram har høy standard og god komfort
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– Vi er fornøyde med innretningen på opp-
gjøret, sier generalsekretær Sigrid Lem i 
Forskerforbundet. Resultatet ble en generell 
lønnsøkning på 2,3 prosent, fordelt slik at 
de fleste universitets- og høyskoleansatte får 
9700 kroner (se faktaboks).

– Det er klart vi kunne ønsket oss en større 
ramme, men på bakgrunn av lønnsoppgjørene 
ellers i samfunnet og situasjonen i europeisk 
økonomi, var dette det beste vi kunne oppnå, 
sier Lem.

Lønnsoppgjøret i staten fikk en klar like-
lønnsprofil for arbeidstakerne i unio, LO og 
YS som sto sammen på overtid i meklings-
oppgjøret. Oppgjøret følger modellen for tre-
delte lønnsforhandlinger i staten. Det sentrale 
lønnsoppgjøret følges av et sentralt justerings-
oppgjør, der spesielle stillingsgrupper kan få 
uttelling, og deretter lokale forhandlinger på 
arbeidsplassene. Totalrammen for oppgjøret 
er 3,3 prosent.

Likelønnsprofilen
Tariff- og lønnsforsker Bård jordfald ved fors-
kningsstiftelsen Fafo er enig i at unio og de 
andre forhandlingspartnerne i staten fikk gjen-
nomslag på innretningen på selve oppgjøret. 
– Det gjelder ikke minst fordi de sentrale jus-
teringsforhandlingene utgjorde så stor andel 
av rammen, påpeker jordfald. Av de 588 mil-
lioner kronene som ble satt av til sentrale 
justeringer, er 300 millioner forbeholdt stil-
lingskoder med minst 60 prosent kvinner. 
– Det er naturlig nok flere måter å regne dette 
på, så foreløpig knytter spenningen seg til 
hvilke stillingskoder som skal inn under de 
sentrale justeringsforhandlingene, og hvor 
mye disse skal ha, sier jordfald.

Førsteamanuenser ut?
Da Forskerforum gikk i trykken, hadde partene 
ikke sagt noe om hvem som skal få likelønnstil-
legget, men det står klart at mannsdominerte 
stillingskoder i staten må ut. Dette tyder på at 
førsteamanuensene, som tidligere har klaget 
på etterslep i forhold til andre stillingsgrupper, 
står svakt i det sentrale justeringsoppgjøret. i 
så tilfelle må de vente på lokale forhandlinger. 
– Selv om stillingskoden er mannsdominert, 
ligger det klare kvinneføringer på de lokale 
pottene. Dersom kvinnelige førsteamanuenser 
har hatt en svakere lønnsutvikling enn sine 
mannlige kollegaer, gir dette gode argumenter 
for likelønnstillegg også lokalt, sier jordfald.

KS-området
Situasjonen i kommunesektoren utenom Oslo 
var fastlåst da Forskerforum gikk i trykken. 
Arbeidsgiverorganisasjonen KS tilbød samme 
ramme som staten, men krevde samtidig at 
én milliard kroner ble forhandlet lokalt. Dette 
ble avvist av blant annet unio, som tok ut 
6000 medlemmer i streik med mulighet for 
ytterligere  12400. Av disse var 29 fra Forsker-
forbundet.

Av Andreas Høy Knudsen

Lønnsoppgjøret:

Spenning om kjønnstillegg
Hvem får likelønnstillegg? I staten er spørsmålet flyttet til justerings-
oppgjøret og lokale forhandlinger.

Finansiering av 
studiepoeng

Kunnskapsdepartementet har måltall for 
produksjon av studiepoengenheter (SPE) 
ved hver institusjon i UH-sektoren. 1 SPE 
tilsvarer 60 studiepoeng på ett år, og gir rett 
til fullfinansiering fordelt på 60 prosent ved 
opptak og 40 prosent ved bestått eksamen. 
Studiepoeng som produseres ut over mål-
tallet – ved at institusjonen tar opp flere 
studenter – gir bare rett til 40 prosent 
finansiering, etter bestått eksamen.

Lønnsoppgjøret i staten

 ▪ Oppgjøret gjelder fra 1. mai.
 ▪ Det generelle lønnstillegget er på 2,3 
prosent.

 ▪ Lønnstrinn 31–59 får 9700 kroner i 
lønnsøkning.

 ▪ Lønnstrinn 60 og oppover får 2,1 pro-
sent lønnsøkning.

 ▪ Stipendiater er sikret minst lønnstrinn 
48.

 ▪ Justeringsoppgjøret er på 588 millioner, 
og av disse er 300 millioner forbeholdt 
stillingskoder med minst 60 prosent 
kvinner.

 ▪ I de lokale oppgjørene skal kvinner få 
en større andel enn fordelingen av års-
verk tilsier.

– Vi vurderer meget sterkt å kutte i antallet 
studieplasser på SV-fakultetet, hvor gapet er 
størst mellom det reelle studenttallet og den 
innsatsen vi får betalt for, sier rektor Ole Petter 
Ottersen ved universitetet i Oslo (uiO).

nærmere 35 000 studenter finansieres i 
praksis med bare 40 prosent av kostnadene. 
Dette har kommet fram i etterkant av handlings-
romutvalgets arbeid med å kartlegge universite-
tenes og høyskolenes handlingsrom. Årsaken 
er de såkalte måltallene til Kunnskapsdeparte-
mentet (KD). Tallene angir hvor mange «studie-
poengenheter» hver institusjon får 100 prosent 
finansiering for å produsere (se faktaboks). 

Denne våren har uiO registrert 25 000 
studenter, mens staten fullfinansierer mindre 
enn 15 000 studiepoengenheter. Det reelle 
gapet tilsvarer over 3000 fulltidsstudenter.

– Vi ser ikke andre alternativer enn å kutte 
studieplasser hvis ikke regjeringen følger løftet 
fra Soria Moria-erklæringen om å styrke basis-
bevilgningen, sier Ottersen.

Truer kvaliteten
Rådgiver jon iddeng ved Fagpolitisk avdeling 
i Forskerforbundet har beregnet forskjellene 
mellom faktisk produksjon og statlig finan-
siering av studiepoeng i hele uH-sektoren. 
Beregningene er gjort ut fra tall i Database for 
statistikk om høgre utdanning (DBH). Regje-
ringen beregner også bevilgningene sine etter 
disse tallene. Resultatene viser at uiO mangler 
161 millioner kroner for å dekke sin reelle stu-
diepoengproduksjon, nTnu mangler 238 mil-
lioner, og universitetet i Bergen mangler 208 
millioner. Samlet får hele sektoren 1,7 milliar-
der kroner mindre i basisbevilgning enn pro-

duksjonen av studiepoeng skulle tilsi.
Ole Petter Ottersen mener underfinan-

sieringen er en trussel mot kravene til kvalitet 
i utdanningene.

– Det står klart som blekk i universitets- 
og høgskoleloven at institusjonene selv står 
ansvarlig for kvaliteten på deres utdanning og 
forskning, og vi er nødt til å ta dette ansvaret inn 
over oss. Vi skal gjerne ta opp flere studenter, 
men vi er nødt til å sørge for at dette ikke går ut 
over kvaliteten på utdanningen, sier Ottersen.

Ansatte betaler
Leder i Forskerforbundet Bjarne Hodne konsta-
terer at staten ved KD ikke dekker kostnadene for 
studentene til norske universiteter og høyskoler.

– De ansatte betaler regningen for altfor høye 
studentopptak, gjennom mer undervisnings-
tid og mindre tid til forskning, sier Hodne. 
Han mener institusjonene har vært ivrige etter 
å ta inn for mange studenter på grunn av dår-
lige grunnbevilgninger i utgangspunktet. i 
denne situasjonen har selv de 40 prosentene 
som følger med ekstra studenter, framstått 
som tilgjengelige penger fra staten.

– institusjonene har fått om lag én milliard 
kroner for ekstraopptaket, men så har de man-
glet halvannen milliard til å fullfinansiere disse 
ekstra studentene. universitetene og høysko-
lene har levd på forskudd, påpeker Hodne. Han 
mener det er et reelt alternativ for institusjonene 
å stanse opptaket av studenter ut over de som 
blir fullfinansiert gjennom måltallet fra KD.

Advarer mot FoU-kutt
Regjeringen har i år unnlatt å dekke 
kostnadene for til sammen 35 000 stu-
denter ut over det tildelte måltallet for stu-
diepoengenheter. i revidert nasjonalbudsjett 
i mai kom det ingen nye studieplasser, og 
Hodne har små forhåpninger til at stats-
budsjettet for 2011 vil rette opp situasjonen. 
– Vi har allerede dokumentert en utvikling 
som ikke kan fortsette, og nå er det på tide å 
tørre å ta ansvar for kvaliteten på studieplas-
sene. Som universiteter og høyskoler skal vi 
ikke bare tilby studentene en plass å sitte for å 
lese. Et kvalitetstilbud til studentene omfatter 
forskningsbasert undervisning, sier Hodne. 
Han advarer på det sterkeste mot å legge ytter-
ligere press på Fou-tiden til de vitenskapelig 
ansatte gjennom å øke undervisningsbyrden. 
– Ved mange institusjoner ser vi en tilpasning 
til budsjettene, hvor forskning blir en salde-
ringspost, påpeker Hodne.

Agder i klemme
ifølge rektor Torunn Lauvdal ved universitetet 
i Agder (uiA) har ikke uiA kapasitet til å ta opp 
flere studenter uten at det går ut over kvaliteten 
på studietilbudene. uiA har registrert 7783 stu-
denter denne våren, mens fullfinansieringen 
tilsvarer 4604. ifølge Forskerforbundets bereg-
ninger mangler universitetet 81 millioner kroner 
på en fullfinansiert studentmasse. Resultatet er 
intensive undervisningsoppgaver for de viten-
skapelig ansatte, som i dag har den svakeste ord-

ningen for Fou-tid blant universitetene.
– universitetet i Agder er fortsatt finansiert 

som en høyskole, og det er ikke mulig for oss 
å tilby 50 prosent forskningstid, sier Lauvdal. 
Derfor har universitetet en ordning der kun de 
som oppnår i gjennomsnitt to publiseringspo-
eng per år i tre år, kan forvente å få 50 prosent 
Fou-tid. i tillegg har de enkelte instituttene 
virkemidler for å frigjøre forskningstid til 
ansatte etter skjønn.

– Departementet og statsråden er klar over at 
vi ikke har finansiering til å gi forskningstid til 
alle, sier Lauvdal. For å komme på linje med de 
etablerte universitetene trenger uiA en opptrap-
pingsplan på 15 millioner kroner årlig i fem år.

– Men vi kommer ikke til å legge press på 
KD gjennom å nekte å ta opp flere studenter 
enn måltallet, sier Lauvdal.

KD avviser problemet
ifølge KD er det misvisende å sammenligne 
studieplasser med studiepoengenheter. Da 
finansieringssystemet ble endret med kvali-
tetsreformen i 2003, brukte staten eksiste-
rende studiepoengproduksjon for å beregne 
den årlige rammebevilgningen til hver enkelt 
institusjon. ifølge KD la staten ikke føringer på 
antall studenter eller studieplasser.

– Med det nye finansieringssystemet har 
universiteter og høyskoler en rammebevilgning 
som de forvalter innenfor vide fullmakter. Til 
noen få utdanninger er det knyttet aktivitets-
krav, skriver statsråd for forskning og høyere 
utdanning Tora Aasland i en e-post til Forsker-
forum. Aasland hevder videre at finansierings-
systemet stimulerer til bedre utnyttelse av 
eksisterende kapasitet, fordi institusjonene får 
dekket 40 prosent av antatte kostnader ved nye 
plasser som de oppretter innenfor sin ramme.

– Dersom universiteter og høyskoler setter 
i gang nye studier uten å foreta omprioriterin-
ger, vil dette presse økonomien. Det er selv-
sagt helt uaktuelt for regjeringen å betale for 
prioriteringer universiteter og høyskoler selv 
har foretatt, skriver Aasland. Hun mener den 
økonomiske utviklingen for sektoren tilsier at 
det er fullt mulig å drive god forskningsbasert 
undervisning og god forskning.

Av Andreas Høy Knudsen

Studentfinansiering:

Lærestedene mangler 1,7 milliarder
Kostnadene ved å ha 35 000 studenter dekkes bare 40 prosent av staten. 
Universitetet i Oslo truer med å kutte studieplasser.

– Vi vurderer å kutte studieplasser på SV-fakultetet, sier rektor Ole 
Petter Ottersen.
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– Vi er fornøyde med 
innretningen på oppgjøret, sier 
Sigrid Lem i Forskerforbundet.
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Seks tilsette ved Bioforsk Plantehelse fekk før 
jul valet mellom sluttavtale og oppseiing.

– Alle var godt vaksne menn, og fem av dei 
var rundt 60 år, seier jurist Mariann Helen 
Olsen i Forskerforbundet.

– Bioforsk er ei statleg bedrift som er for-
plikta av iA-avtalen om inkluderande arbeids-
liv. Det følgjer av avtalen at arbeidsgjevar er 
pliktig til å jobbe for at tilsette skal stå lenge 
i arbeid. Alder er eit moment som ikkje skal 
telje negativt ved nedbemanning, seier Olsen.

Seier opp «nøkkelperson»
Forskar Christer Magnusson er 60 år og har 
jobba i 17 år ved Bioforsk Plantehelse, inntil 
nyleg som forskingsleiar. no er han oppsagt 
frå stillinga.

– i omstillingsavtalen er det lagt vekt på 
at instituttet skal behalde nøkkelkompetanse. 
Likevel vart Magnusson plukka ut, endå han er 
den einaste professorkompetente ved Bioforsk 
innanfor sitt spesialfelt, fortel Olsen.

Magnusson sjølv seier at han er den einaste 
professoren i heile norden innanfor fagfeltet 
sitt. Han synest difor oppseiinga er merkeleg.

– Bioforsk har no sagt opp ein av dei viktige 
nøkkelpersonane. Dette vil få ringverknader 
for fagmiljøet, som no blir splitta opp, meiner 
Magnusson.

Men instituttet stiller krav om inntening, og 
leiinga meiner Magnusson ikkje har greidd å 
innfri kravet. Magnusson sjølv er ikkje einig i 
dette.

– Eg sa også ja til å jobbe med alternative 
oppgåver. Men svaret eg fekk, var oppseiing, 
seier han.

Sender folk i arbeidsløyse
Fleire av dei seks som fekk valet mellom slutt-
pakke og oppseiing, har sagt ja til sluttpakke. 
Men Magnusson takka nei.

– Det eg treng, er ein jobb. Eg hadde tenkt å 
halde på til eg er 67, for å få bygd opp ny kom-
petanse ved instituttet, seier han.

Olsen i Forskerforbundet meiner Bioforsk 
sender eldre arbeidstakarar ut i arbeidsløyse 
ved å tilby dei sluttpakke. 

– Om ein godtek ein sluttavtale, har ein 
ikkje rett på ventelønn, og ein kan heller ikkje 
gå av med AFP. Ein blir óg meld ut av Statens 
pensjonskasse, med dei følgjene det får for 
pensjonen, seier ho.

– Dårleg handtert prosess
Olsen meiner heile nedbemanningsprosessen 
har vore svært dårleg handtert, særleg med 
tanke på at arbeidsgjevaren ikkje har teke men-

neskelege omsyn. Ho får støtte av nina Tran-
dem, lokal tillitsvald i Forskerforbundet ved 
Bioforsk Plantehelse. Trandem synest det er 
påfallande at alle som vart overtalige, er menn 
i godt vaksen alder.

– Bioforsk fekk ein eigen pengepott frå 
Landbruks- og matdepartementet til omstil-
ling. Å bruke pengane til å kvitte seg med folk 
rundt 60 synest eg er uheldig bruk av statlege 
pengar for ei iA-bedrift, seier Trandem.

– Diskriminerer ikkje
Men direktør i Bioforsk Harald Lossius er uei-
nig i at nedbemanninga ved Bioforsk har gått 
mest ut over menn i 60-åra. 

– Bioforsk har ingen politikk som diskrimi-
nerer arbeidstakarar, korkje når det gjeld alder, 
eller når det gjeld kjønn. Dette kjem klart fram 
om ein studerer nedbemanninga ved Bioforsk 
dei siste åra, uttaler Lossius.

Direktøren vil ikkje uttale seg om saka til 
Magnusson, fordi det er ei personalsak.

Forskerforbundet vil no gå vidare med saka 
og klage på oppseiinga av Magnusson. Dersom 
Bioforsk vel å oppretthalde oppseiingsvedta-
ket, går klagen til Landsbruks- og matdeparte-
mentet.

av johanne Landsverk

– Bioforsk har ikkje teke 
menneskelege omsyn, seier 

Mariann H. Olsen.
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Nedbemanning ved Bioforsk:

– Kvittar seg med eldre menn
– Resultatet av omstillingsprosessen ved Bioforsk er at berre eldre 
menn må gå, seier jurist i Forskerforbundet.

Ny lærarutdanning

Den nye grunnskolelærarutdanninga er 
todelt. Éi utdanning er retta mot 1.–7. 
klassesteg og éi mot 5.–10. Det har knytt 
seg stor spenning til om alle institusjo-
nane får setje i gang begge tilboda. Kunn-
skapsdepartementet (KD) stiller krav om 
minst 20 studentar per utdanning for at 
institusjonane skal få starte opp.

– Det ser positivt ut, men talet på søkjarar må 
vere høgt om høgskolane skal kunne opprette 
begge dei to utdanningstilboda, seier jan Erik 
Wang, leiar i Forskerforbundets forening for 
lærerutdanning (FFL). For den nye grunnsko-
lelærarutdanninga er todelt (sjå faktaboks).

– Kravet frå Kunnskapsdepartementet (KD)
om minst 20 studentar per kull er svært lite. Med 
berre 20 studentar blir valtilboda ved institusjo-
nane svært få. Studentane skal kunne velje mel-
lom ulike valfrie fag, men høgskolane kan ikkje 
drive klasser med fem studentar, seier Wang.

Optimisme ved høgskolane
Tal frå Samordna opptak viser at søkninga til dei 
nye lærarutdanningane generelt er svært god.

– Men først etter hovudopptaket i juli veit vi 
meir om talet på studentar ved dei ulike insti-
tusjonane. Vi har dei siste åra hatt ein auke av 
søkjarar som ikkje er kvalifiserte, seier Wang. 

For å kome inn på grunnskolelærarutdan-
ningane må søkjarane tilfredsstille kravet om 
karakteren 3 eller betre i norsk og matematikk, 
og grensa for å kome inn er minimum 35 sko-
lepoeng.

– For lærarutdanning er denne grensa abso-
lutt, og derfor kan fråfallet vere litt større her 
enn ved ein del andre utdanningar, seier Knut 
Patrick Hanevik, leiar i nasjonalt råd for lær-
arutdanning.

Han trur likevel at dei fleste institusjonane 
får lov til å setje i gang utdanningane dei har 
planlagt.

– Fleire institusjonar som låg i faresona, har 
ein auke i talet på søkjarar til lærarutdannin-
gane. Dette har skapt ny optimisme og pågangs-
mot rundt om på institusjonane, seier Hanevik.

– Opp frå bølgjedalen 
Høgskulen i Sogn og Fjordane er av dei som 
tidlegare har hatt problem med å rekruttere 
studentar til allmennlærarutdanninga.

– Men både i fjor og i år har vi hatt bra med 
søkjarar. Vi har meir enn nok studentar til å 
kunne starte opp tre ulike tilbod frå hausten, 
seier Terje Bjelle, studiedirektør ved Høg-
skulen i Sogn og Fjordane. i tillegg til lærar-
utdanning for 1.–7. og 5.–10. klassesteg, tilbyr 
høgskolen lærarutdanning på deltid.

Også Høgskolen Stord/Haugesund har stor 
auke i talet på søkjarar.

– Vi har vore på veg ned i ein bølgjedal når 
det gjeld søkning til grunnskolelærarutdan-
ninga, men heldigvis er vi no på veg opp att, 
fortel rektor Egil Eide ved Høgskolen Stord/
Haugesund.

i år har høgskolen ein auke i søkninga til 

begge lærarutdanningane på heile 24 prosent.
– Dermed får vi studentar nok til at alle 

kan få det valtilbodet dei har søkt på. Vi har 
også eit svært godt samarbeid med dei andre 
institusjon ane i Region uH-nett Vest, det vil 
seie Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn 
og Fjordane, Høgskulen i Volda og nLA Høg-
skolen (norsk lærerakademi). Det tette sam-
arbeidet vil gjere det lett for studentane å byte 
mellom lærestadene, seier han.

Nesna i faresona
Ved Høgskolen i nesna (Hine), som i mange 
år har strevd med å få søkjarar, er rekrutteringa 
nesten på same nivå som i 2009.

– Eg er rimeleg nøgd. Talet på søkjarar er 
omtrent som i fjor, seier Hine-rektor Helge O. 
Larsen.

– Kan nesna dermed tilby begge utdannin-
gane? 

– Vi veit ikkje det enno, for det knyter seg 
stor spenning til kor mange av søkjarane som 
er kvalifiserte. Av dei som søkte grunnskole-
lærarutdanninga her i fjor, var det ein tredjedel 
som ikkje var kvalifiserte, seier nesna-rektoren.

Aina Sætre, tillitsvald for Forskerforbundet 
ved Hine, er uroa over framtida.

– Eg er uroleg med tanke på lærarutdan-
ninga for klassesteg 5–10, som berre har 29 
primærsøkjarar. Med strengare krav frå KD 
står nok dette tilbodet i faresona, trur Sætre.

– Eg meiner dei tre høgskolane i nordland 
burde ha slått seg saman. no er eg redd for 
kva som vil skje framover. Det er ikkje plass 
til meir enn éin lærarinstitusjon i nordland. 
Heller ikkje Høgskolen i Bodø har særleg stor 
søkning til lærarutdanningane, og høgskolane 
burde sleppe å konkurrere, meiner ho.

Avdelingsdirektør i universitets- og høg-
skoleavdelinga i KD kan stadfeste at nokre av 
institusjonane ser ut til å ha for få søkjarar til å 
kunne starte opp.

– Vi har ikkje stoppa nokon enno, men 
nokre institusjonar har fått tilbakemelding om 
å jobbe vidare med lokal rekruttering, seier 
avdelingsdirektør Rolf L. Larsen i KD.

– Ved nokre høgskolar er det ikkje stort meir 
enn 20 søkjarar per utdanning, og ein må gå ut 
ifrå at ein del av desse ikkje er kvalifiserte eller 
ikkje møter opp. Derfor er situasjonen enno 
uklar for nokre av institusjonane, seier han.

Uroleg for rekrutteringa
Ved innføringa av lærarutdanningsreforma 
vart landet delt inn i seks regionar, og KD stiller 
krav om samarbeid og arbeidsdeling mellom 
institusjonane for å sikre utdanningstilbod i 
kvar region. Aina Sætre ved Hine meiner sam-
arbeidet i region nord-noreg kunne vore betre.

– Det har ikkje vore så mykje samarbeid om 
lærarutdanningane i nord som ein kunne håpe 
på, i alle fall ikkje i nordland, seier ho.

Men Wang i FFL har likevel inntrykk av at 
samarbeidet mellom institusjonane har fun-
gert godt.

– når det gjeld SAK (samarbeid, arbeidsde-
ling og konsentrasjon) som KD oppmodar til, 
er det naturleg nok s-en som er mest utvikla. 
Men ser vi på arbeidsdeling og konsentrasjon, 
har vi nok ein lang veg å gå, meiner Wang, som 
også er oppteken av at lærarreforma er med på 
å drive fram mange av fusjonane rundt i landet.

– Dette skjer for at institusjonane skal 
kunne opprette eit breitt nok tilbod. På sikt vil 
lærarutdanninga bli styrt mot større studiesen-
tra, og det er svært urovekkande. Om utvik-
linga blir slik at berre store høgskolar i sentrale 
strøk kan tilby ei fullverdig lærarutdanning, og 
små høgskolar berre kan tilby delar av utdan-
ninga, kan vi få store problem med rekrutte-
ringa. Høgskolane rekrutterer først og fremst 
frå sin eigen region, seier Wang, som ikkje har 
tru på at store fusjonar berre er av det gode.

– Eg meiner det er viktig med eit desentra-
lisert høgskolesystem, ikkje minst for å få nok 
rekruttering av studentar til yrket også utanfor 
dei sentrale stroka, seier han.

Kritisk til hastverk
Wang meiner også at lærarutdanningsreforma 
blir gjennomført i altfor stort tempo.

– Dette er ei stor reform, og ein må spørje 
seg kvifor regjeringa måtte presse gjennom 
dei nye lærarutdanningane i eit slikt hastverk 
som her er gjort. Eg er redd for at ikkje alt er 
godt nok gjennomtenkt. Det gjeld også drøf-
tingane som blir gjort på den enkelte institu-
sjonen, seier han.

Men rektor Petter Aasen ved Høgskolen i 
Vestfold trur dei fleste institusjonane har føre-
budd seg godt.

– For institusjonar som tok signala om ny 
lærarutdanning på alvor då dei kom i 2006, har 
det vore tid nok. Men om institusjonane har 
sete med hendene i fanget, kan tida bli knapp, 
meiner Aasen, som har vore leiar i rammeplan-
utvalet for den nye grunnskolelærarutdanninga.

– Kva blir dei største utfordringane for insti-
tusjonane til hausten?

– Eg ser særleg to utfordringar: institusjo-
nane må gjere interne prioriteringar om det 
skal bli progresjon i utdanningane. Det blir 
også ei stor utfordring å få til eit godt samar-
beid mellom opplæringa i institusjonane og 
opplæringa i praksisfeltet, meiner Aasen. 

Av johanne Landsverk

Ny lærarutdanning:

God søkning kan bli redninga
Små høgskolar kan glede seg over god søkning til den nye todelte lærarutdanninga. Men enno er det uklart 
om alle får starte begge tilboda.

– Eg er redd all lærarutdanning 
vil bli styrt mot store sentra, 

seier Jan Erik Wang.

– For dei som har sete med 
hendene i fanget, kan tida bli 
knapp, meiner Petter Aasen.
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– Det er feilslått å beskrive iMRAD-modellen 
som en trussel mot vitenskapelig formidling, 
sier Magne nylenna, redaktør av Helsebiblio-
teket.no i nasjonalt kunnskapssenter for hel-
setjenesten.

Han er uenig i kritikken flere forskere kom 
med i Forskerforum 5/10 mot den såkalte 
iMRAD-modellen. Dette er et standardformat 
for disponering av vitenskapelige tekster og tas 
i bruk innenfor stadig flere disipliner. Men kri-
tikerne mener at iMRAD er en mager og prefa-
brikkert modell der faglige refleksjoner i verste 
fall siles vekk.

Presisjon er målet
– nei, iMRAD-modellen er ikke skapt for per-
sonlige essays. Men så er da også sakprosa noe 
annet enn skjønnlitteratur. i fagformidling er 
det ikke variasjon og mangfold som er målet, 
men presisjon og entydighet. iMRAD er resul-
tatet av arbeidet for å forbedre kvaliteten på 
den vitenskapelige fagformidlingen.

Magne nylenna er professor ii i samfunns-
medisin ved nTnu og universitetet i Oslo 
og var i mange år redaktør av Tidsskrift for 
norsk legeforening og senere generalsekre-
tær samme sted. i 2008 kom han med boken 
Publisere og presentere. Medisinsk fagformidling i 
teori og praksis. innenfor naturvitenskapene er 
iMRAD-strukturen helt dominerende, og den 
er stadig brukt også innenfor samfunnsviten-
skapene og humaniora.

Nytteverdien viktigst
– Det er ikke tilfeldig at dette formatet har blitt 
så å si enerådende innenfor medisin, i alle fall 
fra 1970-tallet og utover. iMRAD er nyttig både 
for artikkelforfatterne selv og for leserne. For 
forfatterne gir iMRAD en disposisjon og fun-
gerer som en huskeliste over alle elementer 
som skal med. For leserne gjør den ferdige 
strukturen at det er enklere å orientere seg, 
både i ukjente tidsskrifter og blant ukjente for-
fattere. iMRAD er en form for effektivisering. 
Man kan rett og slett lese og hente ut essensen 
raskere.

Han sammenligner artikkelstandarder 
med det å komme inn på nye og ukjente 
hotellrom.

– Da er som regel lysbryteren rett innen-
for døren, ikke sant? Du kunne jo vært kreativ 
og original og hatt bryteren på andre siden 
av rommet. Men dette er en nyttegjenstand, 
og det er nytteverdien som skal vinne i mine 
øyne. Det samme gjelder for fagformidling.

Stadig kortere tekster
Og snart er det muligens slutt på at man leser 
selv iMRAD-strukturerte artikler. PiCO er en 
nyere og enda mer effektiv form.

– i papirutgaven av anerkjente British Medi-
cal journal finner du fra og med i år bare én 
sides sammendrag av artiklene. Resten må du 
lese på nett. Man skulle kanskje ikke tro det når 
man ser den suksessen Karl Ove Knausgård 
har med sine romaner, men når det gjelder fag-
formidling, er faktum altså at hele verden går 
mot kortere faktatekster. Det ligger i mennes-
kets natur at vi tror alt var bedre før, også viten-
skapelige tekster. Men i virkeligheten er det 
veldig få ting som var bedre før, sier nylenna.

av Siri Lindstad

Akademisk skriving:

Trenger mal, ikke mangfold
Standardisering sikrer kvaliteten på vitenskapelige artikler. Det mener 
redaktør Magne Nylenna, som forsvarer IMRAD-modellen.

Bare menn

 ▪ Avdeling for helse- og sosialfag ved 
Høgskolen i Lillehammer har 84 fagan-
satte.

 ▪ Kjønnsfordelingen er tilnærmet 50/50.
 ▪ Alle de 14 professorene er likevel 
menn.

IMRAD- og PICO-modellen
IMRAD er en forkortelse for Introduction, 
Methods, Research and Discussion. Stan-
darden utgjør et format for disponering av 
vitenskapelige tekster innenfor stadig flere 
fag. PICO er en nyere standard, som står for 
Problem, Intervention, Comparison, Out-
come.

Ved Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for 
helse- og sosialfag, er alle de 14 professorene 
menn.

- Den manglende kjønnsbalansen i akade-
mia blir spesielt interessant når man ser på de 
kvinnedominerte områdene, slår ingrid Guld-
vik fast. Hun er selv førsteamanuensis ved 
avdelingen.

Færre professorater
At menn dominerer i toppstillingene også 
innenfor kvinnedominerte fag, er ikke unikt 
for Høgskolen i Lillehammer. En undersø-
kelse gjort av norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste i 2008 viste at bare 31 prosent av 
professoratene innen helse- og sosialfagene 
ved de statlige høgskolene er besatt av kvinner. 
Samtidig har de kvinnedominerte høgskoleut-
danningene langt færre professorater enn de 
mannsdominerte. Helse- og sosialfagene har 
nesten dobbelt så mange fagstillinger som 
teknologiavdelingene, samtidig som antallet 
professorater er omtrent det samme. i forhold 
til antall fagstillinger har teknologiavdelingene 
altså nesten dobbelt så mange professorater 
som helse- og sosialfagene.

- Vi spurte oss om det er slik at de stat-
lige høgskolene tildeler flere professorater 
til mannsdominerte områder. Disse tallene 
bekrefter dette, sa Linda Rustad i en kom-

mentar da undersøkelsen forelå. Rustad er 
seniorrådgiver for Komité for kjønnsbalanse i 
forskning (Kif).

Vet for lite om mennene
Det vil si: Den gangen het den Komité for inte-
greringstiltak – Kvinner i forskning. Da den 
nye komiteen trådte i kraft 1. april i år, var både 
navnet og mandatet endret. Flere høringsin-
stanser mente at den lave andelen menn ved 
en del fag var en utfordring som den nye komi-
teen måtte ta på alvor. 

- Men maktforholdene mellom kjønn, og 
hva som er norm, og hva som er avvik, er jo 
ikke det samme, sier Guldvik. Flere har påpekt 
at selv om menn er i mindretall innenfor kvin-
nedominerte fag, ser det ikke ut til å minske 
mulighetene deres til å gjøre akademisk karri-
ere. Kanskje tvert imot. Det er en påstand som 
kan ha noe for seg, mener Guldvik.

- Her må det mer forskning til, poengterer 
imidlertid Gerd Bjørhovde, leder for Kif-komi-
teen. Hun presiserer at menns karrieremu-
ligheter i kvinnedominerte fag er noe man 
fortsatt har for lite kunnskap om.

Ingen kvinner på toppen
Avdeling for helse- og sosialfag ble etablert ved 
Høgskolen i Lillehammer på begynnelsen av 
1990-tallet. i dag har avdelingen 86 fagansatte 

med tilnærmet lik kjønnsfordeling i staben – 
42 kvinner og 44 menn.

Men ser man nærmere på hvilke stillinger 
de ulike fagansatte har, blir bildet et annet. Alle 
de 14 professorene er altså menn, ni av dem i 
hele stillinger, de øvrige fem som professor ii.

- Flertallet av oss som har professorater, 
er samfunnsvitere, psykologer eller har andre 
akademiske kvalifikasjoner. Kvinnene ved 
avdelingen har i større grad profesjonsbak-
grunn. Både kjønn og fagbakgrunn spiller 
med andre ord en rolle, sier Ole Petter Ask-
heim, selv pedagog og altså én av de fjorten 
professorene.

Korte akademiske tradisjoner
Mangelen på kvinner i toppstillingene innen 
de kvinnedominerte fagene handler altså om 
flere kryssende akser. På den ene siden finner 
man det samme mønsteret her som overalt 
ellers i akademia, med færre kvinner jo høyere 
opp i hierarkiet man kommer. At kvinneande-
len på faget er høy, hjelper tilsynelatende lite.

- Det kom jo ganske overraskende på oss at 
også innenfor et fag som sykepleie er det mer 
vanlig med mannlige professorer enn med 
kvinnelige, sier komitéleder Gerd Bjørhovde.

Samtidig er den akademiske tradisjonen 
innen blant annet helse- og sosialfag kort, og 
det tar lang tid å kvalifisere seg til et profes-

sorat. Avdeling for helse- og sosialfag ved HiL 
skiller seg i så måte ut ved å ha mange profes-
sorstillinger. 

- Vi har ikke hatt tilsettinger av professo-
rer i hele stillinger ved avdelingen de siste fem 
årene. Men mange av professorene våre har 
fått opprykk gjennom søknad, eller gjennom å 
søke på stilling et annet sted, forteller Guldvik 
ved HiL.

Må få opp forskningsaktiviteten
Guldvik var i fjor med på å danne «professor-
gruppe for kvinner», et nettverk for kvinne-
lige førsteamanuenser som vil kvalifisere seg 
videre til professorer ved høgskolen. noe av det 
gruppen har oppnådd så langt, er å få på plass 
et kvalifiseringsstipend for kvinner som vil bli 
professor.

- Dette er for de som har kommet litt ut i 
forskningsløpet og har publisert en del. Det 
er jo foreløpig bare snakk om ett stipend for 
hele høgskolen, så det endrer selvfølgelig ikke 
veldig mye på situasjonen, men det viser vilje 
til endring. Det må også andre grep til, både 
med tanke på rekruttering og samling av fors-
kningstiden slik at kvalifisering blir mulig. 

Ledelsen må rett og slett kreve at kjønnsfor-
delingen skal bli bedre, og helst også ha noen 
målsettinger for når det skal skje, ifølge Guld-
vik.

Komitéleder Gerd Bjørhovde peker på vik-
tigheten av at man får opp forskningsaktivi-
teten innenfor en del av de kvinnedominerte 
fagene.

- innenfor for eksempel sykepleie går det 
jo en diskusjon om hva man egentlig vil med 
faget. noen vil hevde at sykepleie først og 
fremst skal handle om å yte omsorg, og adva-
rer om at for mye fokus på forskning vil kunne 
svekke denne basisen i faget. 

Ledelsesansvar
Ved Høgskolen i Lillehammer er det allerede 
mange kvinner med førstestillingskompe-
tanse, framhever ingrid Guldvik.

- Det sies jo hele tiden at kvinnene vil 
komme, bare vi får nok kompetanse og får 
publisert nok. Stadig flere av oss har da også 
blitt mer bevisste på at vi ønsker å kvalifisere 
oss til en professorstilling. Men ting kommer 
ikke til å gå av seg selv. Derfor er dette noe 
ledelsen må bidra til en bevissthet rundt, og 
kanskje til og med forvente at kvinner skal ha 
en sånn karriereutvikling, sier hun.

Av Siri Lindstad

Helse- og sosialfag:

14 professorer – bare menn 
Også i kvinnedominerte fag er professorene menn. Forskningsaktiviteten må opp slik at flere kvinner kan 
kvalifisere seg, mener Gerd Bjørhovde, leder av Kif-komiteen.

- Om 2–3 år vil vi ha kvinner i 
professorater her, sier Ole 

Petter Askheim.

- Vi vet for lite om menns karrieremuligheter i kvinnedominerte 
fag, sier Gerd Bjørhovde.
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− IMRAD-modellen har slått 
gjennom fordi den er nyttig 

både for forfatteren og leseren, 
sier Magne Nylenna.
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Norsk-russisk 
samarbeid
n Kunnskapsdepartementet 
(KD) og representanter for 
Russland har signert avtaler 
om samarbeid innen høyere 
utdanning og meteorologi. 
Avtalene ble ferdigstilt i for-
bindelse med Russlands pre-
sident Dmitrij Medvedevs 
statsbesøk i norge i april. 
– Vi har felles utfordringer 
og interesser når det gjelder 
høyere utdanning og kunn-
skapsutvikling, særlig innen-
for nordområdene når det 
gjelder energi- og miljøfag, 
marine fag, og også innenfor 
samfunnsfag og språk, utta-
ler statsråd Tora Aasland i en 
pressemelding fra KD. 

Lanserer 
sosiologisk kanon
n Fram til 2011 skal norges 
25 viktigste sosiologiske arti-
kler plukkes ut og publise-
res i tidsskriftet Sosiologinytt 
(bildet). Sosiologiprofessor 
Willy Pedersen ved univer-
sitetet i Oslo leder uttaksko-
miteen, skriver uniforum. 
18. mai ble de fem første 
tekstene kunngjort. De er 
nils Christies «Fangevok-
tere i konsentrasjonsleire» 
(1952), Eilert Sundts «Om 
giftermål i norge» (1866) og 
«Om sædelighets-tilstanden 
i norge» (1857, 1864, 1866), 
Vilhelm Auberts «Om straf-
fens sosiale funksjon» (1954) 
og Hans Skjervheims «Delta-
kar og tilskodar» (1957).

Tapir best blant 
akademiske forlag
n Tapir Akademisk Forlag 
som eies av Studentsamskip-
naden i Trondheim, samlet 
flest publiseringspoeng av 
norske, vitenskapelige forlag 
i 2009. ifølge tall fra Data-
base for høgre utdanning 
endte forlaget opp med 296 
poeng, skriver universitetsa-
visa. nærmeste konkurrent 
ble universitetsforlaget, med 
217 publiseringspoeng. uni-
versitetet i Oslos motsvar 
til Tapir Akademisk Forlag, 
unipub, utga i 2009 bøker 
og tidsskriftsartikler tilsva-
rende 107 tellende poeng.

Sårbare 
doktorgrads-
program
n i en fersk nokut-rapport 
kommer det fram at fagmil-
jøene som er knyttet til nylig 
akkrediterte doktorgrads-
program, ofte er små og lite 
robuste. – Mange av disse 
fagmiljøene er sårbare, det 
gjelder både størrelsen på 
fagmiljøene og forsknings-
aktiviteten. Selv om de har 
tilfredsstilt kravene til god-
kjenning, har de fleste ikke 
gjort dette med god mar-
gin, sier seniorrådgiver i 
nokut Stein Erik Lid til For-
skerforum.no. Rapporten 
er utarbeidet for å få fram 
konstruktive bidrag til kvali-
tetsutviklingen i norsk dok-
torgradsutdanning.

Skuffet over revidert budsjett
n Skuffelsen er stor i Forsknings-norge over revidert nasjonalbud-
sjett. Den største investeringen fra Kunnskapsdepartementet er 
en bevilgning på 60 millioner kroner til en undersjøisk, fiberop-
tisk kabel på Svalbard (bildet). Regjeringen foreslår også en bevilg-
ningsøkning på 2 millioner kroner til Holocaustsenteret. Ellers er 
det ingen store nyheter for høyere utdanning og forskning, skriver 
universitetsavisa. Forskerforbundets leder Bjarne Hodne uttaler at 
regjeringen ved ikke å foreslå nye studieplasser beveger seg vekk 
fra prinsippet om lik rett til utdanning.

43 prosent til grunnforskning
n 43 prosent av Forskningsrådets totalbudsjett for 2009 gikk til 
grunnforskning. Det vil si 2,8 av 6,5 milliarder kroner, opplyser 
rådet på sine nettsider. Om lag 44 prosent av grunnforsknings-
midlene ble fordelt gjennom ulike programmer, mens frittstående 
prosjekter og tiltak innen infrastruktur og institusjonsstøtte begge 
utgjorde 27 prosent av bevilgningene. 
Målt i kroner er Store programmer og Fri prosjektstøtte i dag de 
viktigste grunnforskningsvirkemidlene.

Nytt 
kunnskapssenter 
for utdanning 
n norge skal få et eget kunn-
skapssenter for utdanning, mel-
der Forskningsrådet. Det er 
rådet selv som har fått i opp-
gave å etablere senteret som skal 
sammenstille og formidle fors-
kning om hele utdanningssek-
toren. – Vi har et stort behov for 
at utdanningsforskningen blir 
bedre kjent og bedre sammen-
fattet, slik at den kan bli enklere 
å bruke i politikkutformingen og 
av praktikerne, uttaler adminis-
trerende direktør i Forskningsrå-
det Arvid Hallén.

Advarer mot 
fusjonsnekt 
n uten en sammenslåing 
eller et sterkt formalisert 
samarbeid kan det bli vanske-
ligere for høyskolene i nord-
land å få penger til forskning. 
Det mener administrerende 
direktør i Forskningsrådet 
Arvid Hallén, ifølge nRK. På 
et felles styreseminar mel-
lom høgskolene i narvik, 
Bodø og nesna i mai ble det 
klart at fusjon mellom de tre 
inntil videre ikke er et aktu-
elt alternativ. – Det vil kunne 
bety at man ikke konkurre-
rer godt nok, for det er jo en 
hard nasjonal konkurranse 
om forskningsmidler, sier 
Hallén til nRK.

Avvikler ABM-
utvikling
n Statens senter for arkiv, 
bibliotek og museum (ABM-
utvikling) blir lagt ned. Det 
vil styrke fagfeltene, mener 
kulturminister Anniken 
Huitfeldt ifølge Klassekam-
pen. Da revidert nasjonal-
budsjett ble lagt fram, ble 
det klart at bibliotekdelen i 
ABM-utvikling blir overført 
til nasjonalbiblioteket. nå er 
det også avgjort at arkiv- og 
museumsdelen blir lagt til 
norsk kulturråd fra og med 
nyttår.

Karriere-
fremmende verv?
n «Faglige verv og oppgaver, 
karrierehemmende eller kar-
rierefremmende?» er nav-
net på en ny nokut-rapport 
som analyserer forsknings-
vilkår i et kjønnsperspek-
tiv. undersøkelsen bygger 
både på kvantitative data og 
på intervjuer med forskere. 
ifølge rapporten er det flere 
ting som skiller kvinner fra 
menn: ikke bare har kvinner 
en spesielt stor belastning 
med verv av faglig-adminis-
trativ karakter. De deltar også 
sjeldnere enn menn i faglige 
oppgaver som i større grad 
er meritterende for en for-
skerkarriere og for stillings-
opprykk.

Kolloen ble professor
n Forfatter ingar Sletten Kolloen (bildet) er utnevnt til professor ii 
ved Høgskolen i Lillehammer. 

Den sakkyndige komiteen skriver i sin vurdering at Kolloen ikke 
har noen lengre formell akademisk utdanning, men at han gjennom 
sitt virke og bidrag i norsk offentlighet har vist at også livet er en 
skole. Til grunn for vurderingen ligger først og fremst de tre biografi-
ene Berre kjærleik og død. Ein biografi om Tor Jonsson, Hamsun. Sverme-
ren og Hamsun. Erobreren, opplyser høgskolen på sine nettsider.

Stort frafall ved små høgskoler 
n Flere av de mindre høgskolene sliter med høyt frafall, ifølge 
en rapport fra Kunnskapsdepartementet (KD). Aller flest studen-
ter mister Høgskolen i nesna. nesten halvparten av studentene 
som planla å fullføre sine studier der i fjor, gjorde det ikke, melder 
nRK nordland. – Ved små høgskoler kan en del fagmiljøer være 
sårbare, og det gir seg nok også utslag på gjennomføringsevnen til 
studentene, sier statssekretær i KD Kyrre Lekve i en kommentar.

Skylder på 
detaljerte krav
n For første gang har Like-
stillings- og diskriminerings-
ombudet gjennomført en 
kontroll av forskningsinstitu-
sjonenes rapporteringsplikt. 
Alle de fem institusjonene 
som ble undersøkt, fikk stryk: 
Sintef, universitetet i Agder, 
universitetet i Oslo, inter-
national Research institute 
of Stavanger (iris) og Høg-
skolen i Bodø. Selv mener 
institusjonene at rapporte-
ringskravene er for detal-
jerte, melder Kjønnsbalanse 
i forskning.

Studentene foretrekker NTNU
n ifølge norske studenter har nTnu landets beste studiekvalitet. Det 
kommer fram av en undersøkelse gjennomført av Sentio for student-
avisen universitas. 1001 studenter fra hele landet svarte på spørsmå-
let: «Hvilken av disse utdanningsinstitusjonene mener du har høyest 
kvalitet på utdanningen?» Topplasseringene gikk til nTnu (41 pro-
sent), universitetet i Oslo (20 prosent) og universitetet i Bergen (7 
prosent). 20 prosent svarte «vet ikke».

Utgitt av NORSK SOSIOLOGFORENING 35. årgang 2-2010

BESØK NSF PÅ INTERNETT WWW.SOSIOLOGFORENINGEN.NO

Norsk sosiologisk kanon 
De fem første tekstene
Side 18-25

Blir det snart aktuelt 
å kvotere inn menn 
i akademia? 
Side 5-12

Debatten om 
«Hjernevask»
Side 29-40
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Hinderløperne

FUNKSJONSHEMMEDE

− Jeg vil bli lagt merke 
til som forsker, ikke 
som funksjonshemmet, 
sier Atle Møen. 

Funksjonshemmede forventes å nøye seg med trygd. 
Kloke hoder blir lett til besværlige kropper når man har 

akademiske ambisjoner.
tekst: Siri Lindstad 
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– JEG TIPPER AT DU LA dine utdannings-
planer på egen hånd, ikke sant? Du fant ut 
hva du hadde lyst til, og så gjorde du det? 
Sånn kan man sjelden gjøre når man er 
funksjonshemmet. Da skal man forholde 
seg til en komplisert totalpakke med mange 
mennesker involvert, hvor man skal finne på 
noe som alle kan være enige om. Og man skal 
ikke gjøre ting for vanskelig, som for eksempel 
å se for seg en akademisk karriere.

Halvor Hanisch er ifølge seg selv den vel-
lykkete CP-fyren. ikke bare har han dame og to 
unger. Han har tatt hovedfag både i litteraturvi-

tenskap og sosiologi, og er i dag stipendiat ved 
Høgskolen i Oslo. Her forsker han på hvilke 
fremtidsbilder som gis funksjonshemmede.

− Men når jeg møter folk jeg hang med i 
ungdomsårene som også har cerebral parese, 
er jeg ofte den eneste som har dame, og gjerne 
den eneste som har jobb. Da føles det ikke all-
tid riktig å flagge budskapet om å tenke på en 
akademisk karriere.

Tar mindre utdanning
Trapper og trange dører. Forelesningssaler 
med dårlig akustikk og manglende tilgang til 

faglitteratur i blindeskrift. Det er gjerne prak-
tiske hindringer man tenker på når funksjons-
hemmedes vilkår i akademia diskuteres.

Men kanskje er det vel så gjerne sosiale 
og kulturelle barrierer som er utfordringen? 
Forskning viser at det er klare forskjeller i 
utdanningsnivå mellom de som har funksjons-
hemninger, og de som ikke har det. Kategorien 
«funksjonshemmede» er selvfølgelig en ytterst 
mangslungen kategori. For det første varierer 
det hvem som puttes i en slik bås, hvorvidt det 
også inkluderer for eksempel dyslektikere og 
folk med psykiske lidelser som for eksempel 
angst. For det andre vil utfordringene for en 
blind person være andre enn for en døv, som 
igjen vil ha andre utfordringer enn en rul-
lestolbruker. uansett: uføreandelen øker for 
yngre funksjonshemmede.

Tynget av nøkternhet
− Det eksisterer en holdning om at det ikke er 
noen vits i at funksjonshemmede tar utdan-
nelse, for de får ikke jobb likevel. Man skulle jo 
tro at folk med fysiske funksjonsnedsettelser 
ville betone teoretiske studier mye mer enn 
andre, og at de tok mer utdannelse enn gjen-
nomsnittet. Men det er altså ikke tilfellet, og 
det til tross for at staten faktisk betaler oss for 
å studere i form av yrkesrettet attføring, sier 
Hanisch.

At det er slik, mener han skyldes flere for-
hold. For det første krever det å studere en del 
praktisk tilrettelegging. For det andre, men 
også som et resultat av det første forholdet, 
butter akademiske ambisjoner mot nøktern-
hetstankegangen som råder i hele apparatet 
rundt funksjonshemmede.

− innenfor dette feltet er det vanlig at appa-
ratet rundt deg spør: Hva er realistisk å få 
til, i denne litt triste situasjonen vi er i? Det 
oppmuntrer ikke akkurat til grandiose karri-
ereplaner. Det burde jo være slik at om du har 
et funksjonshemmet barn, blir du enda mer 
opptatt av at ungen skal få en god utdannelse. 
Det er jo sånn veldig mange med ikke-vestlig 
bakgrunn tenker. Har du et stigma mot deg, 
kan utdanningssystemet være et verktøy til å 
kompensere for stigmaet. Men når det gjelder 
funksjonshemmede, er man mest opptatt av at 
de skal klare seg i hverdagen.

I sitt rette element
Atle Møen er førsteamanuensis i sosiologi ved 
universitetet i Bergen. Han har en muskelsyk-
dom som setter begrensninger og blant annet 
gjør ham avhengig av elektrisk rullestol.

i likhet med Halvor Hanisch er han et unn-
tak i statistikken.

− Alt annet enn et akademisk liv hadde vært 
nokså meningsløst for meg. Det å lese og stu-
dere så jeg på som de høyeste verdiene da jeg 
var ung. Her ved universitetet er jeg i mitt rette 
element, både når det gjelder hva jeg vil i livet, 
og ut fra de fysiske forutsetningene jeg har. 
Det er fleksible arbeidstider, og arbeidet mitt 
består for det meste av prating, lesing og skri-
ving. Det å skrive går riktignok litt seinere for 

meg enn for andre, men jeg klarer jo å holde 
koken, sier Møen. Hans faglige interesser fav-
ner modernitet og globalisering, velferd og 
politikk, samt klasse og ulikhet. 

Krever sin rett
De teknologiske hjelpemidlene blir stadig 
bedre. Funksjonshemmedes rettigheter blir 
stadig mer omfattende, selv om mange vil 
påpeke at det fortsatt er langt mellom teori og 
praksis. 

Studentavisen universitas i Oslo melder 
at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons 
(FFO) rettighetssenter opplever rekordmange 
henvendelser fra studenter om mangel på til-
rettelegging og de økonomiske belastningene 
dette medfører. FFO velger å tolke økningen i 
henvendelser som et uttrykk for at stadig flere 

funksjonshemmede studenter vet hvilke ret-
tigheter de har.

− Det har vært perioder hvor jeg har hatt 
problemer med tilgjengeligheten på universi-
tetet, forteller Atle Møen.

− Tidligere var Sosiologisk institutt i 3. 
etasje borte i Hans Holmboes gate, og da var 
det flere år hvor jeg ikke kom inn dit. Men da 
instituttet flyttet hit til Rosenbergs gate, og jeg 
fikk kontor her, ble det bygget bruer mellom 
etasjene. nå er de tre bygningene som ligger 
på rekke her, knyttet sammen til ett kompleks, 
til glede for alle, ikke bare meg. Det kostet mye 
å bygge bruene, men samtidig så nok universi-
tetets eiendomsavdeling at det økte verdien av 
bygningsmassen.

Men selv om han har banet vei rent fysisk, 
har Atle Møen ingen opplevelse av at han har 

vist vei for andre funksjonshemmede. 
− jeg vet knapt om noen andre her ved uni-

versitetet.

Svikter de andre
Hvorfor er det slik? Hvorfor finner vi bare en 
her og en der når vi begynner å lete etter folk 
med funksjonsnedsettelse i akademia, både 
blant studentene og forskerne?

Lars Grue tror på både push- og pull-forkla-
ringer til at unge funksjonshemmede i mindre 
grad tar utdannelse enn sine jevnaldrende. 
Han er forsker ved norsk institutt for fors-
kning om oppvekst, velferd og aldring (nova).

− På den ene siden er det nok en del saks-
behandlere i nav som spør om det ikke er like 
greit at du peiler deg mot en uføretrygd. Du 
blir sluset inn i et system hvor både du og 

– De «flinkeste» eller minst funksjonshemmede må tilpasse 
seg hvordan de fleste har det, i solidaritet.
Halvor Hanisch, doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Oslo.

− Det er tullete om det skal være slik at fordi det er vanskelig for funksjonshemmede å få jobb, skal 
det være mindre viktig med utdanning, sier Halvor Hanisch. (Foto: Erik Norrud) − Det er viktig å huske at tolken er der like mye for de hørende som for meg, sier stipendiat Hilde Haualand. (Foto: Erik Norrud)
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fått en tolketjeneste hos nav. Men jeg kan ikke 
bruke hvilken som helst tolk i akademisk sam-
menheng. Det må være en som ikke tolker 
Max Weber til «maks feber». Vedkommende 
behøver ikke nødvendigvis forstå ethvert fagut-
trykk, men de må kjenne akademisk sjargong. 
Så når jeg foreleser eller er på doktorgrads-
kurs, bruker jeg helst noen utvalgte tolker som 
har bakgrunn fra akademia. To av dem bor i 
Trondheim og må flys ned hit når det er behov 
for dem.

Tanken på at hun ikke skulle kunne studere 
og gjøre en akademisk karriere fordi hun er 
døv, hadde imidlertid aldri streifet Hilde Haua-
land.

− Hele familien min er jo akademikere.
Arvelig belastning er da kanskje også den 

viktigste fellesnevneren for folk med funks-
jonsnedsettelser som finner seg en plass i aka-
demia. i likhet med Hilde Haualand har både 
uiB-forskeren Atle Møen og HiO-stipendiaten 
Halvor Hanisch vokst opp i familier der forel-
drene hadde høyere utdannelse.

− Det er vanskelig for foreldre å si til barna 
sine at den jobben jeg gjør, kan ikke du gjøre. 
Dessuten var akademia en verden foreldrene 
mine allerede kjente. Dermed var det lettere 
for dem å støtte meg da jeg begynte på hoved-
fag nummer to for å kunne fortsette å være i 
den akademiske businessen, sier Hanisch.

Under ulike instanser
For støtte må til, både mentalt og praktisk, skal 
det gå. Og gå gjør det på ingen måte alltid. 

− Å komme inn på og gjennomføre en aka-
demisk utdannelse er ikke nødvendigvis så 
vanskelig i seg selv. Det er det å få orden på alt 
rundt. jeg tror funksjonshemmede kan ha det 
veldig bra så lenge de bor i kommunen de har 
vokst opp i, der hjelpeapparatet kjenner dem. 
Problemene oppstår ofte idet man flytter ut av 
hjemkommunen, for eksempel for å studere. 
Da skal det tilpasset bolig til, man skal ha et 
transporttilbud og slike ting. Og alt dette ligger 
inn under ulike instanser som skal koordine-
res, påpeker Lars Grue.

Enda verre er det om man har ambisjoner 
om å bevege seg utenfor landets grenser, på 
konferanser, utvekslingsprogrammer eller 
opphold som gjesteforsker. Bare det å få med 
seg en elektrisk rullestol ut av landet krever en 
søknad til nav. Personlig assistanse må man 
stort sett ordne og betale selv.

− Det stilles stadig større krav til forskerspi-
rer om at man skal være mobil, internasjonal 
og fleksibel. Tenk bare på forslaget fra univer-
sitetet i Oslo om at de ikke skal tilsette egne 
studenter i rekrutteringsstillinger. Det forut-
setter jo at du flytter på deg, noe som krever 
helt nye rammer for dagliglivet. Da er det ikke 
så lett, konkluderer Halvor Hanisch. n

omgivelsene innretter deg mot et liv som tryg-
det. Det blir så mye styr av det om du ønsker 
å ta utdanning. Samtidig kan det nesten opp-
leves som om du svikter dine medfunksjons-
hemmede om du sier at du vil noe annet enn å 
ta imot de godene som har blitt kjempet frem 
for deg. 

HiO-stipendiat Halvor Hanisch er inne på 
noe av det samme når han peker på at miljø og 
fellesskap rundt funksjonshemninger gjerne 
bygger på premissene til de som sliter mest.

− De «flinkeste» eller minst funksjonshem-
mete må tilpasse seg hvordan de fleste har det, 
i solidaritet. Da er det veldig vanskelig å gjøre 
jobb, utdanning og karriere til et hovedfokus 
for den enkelte.

Presses til uføretrygd
Halgeir Holthe er en av dem som har måttet 
kjempe mot systemet for å få lov til å jobbe. 
Han mistet synet kort tid etter at han hadde 
avlagt hovedfag på begynnelsen av 1980-tal-
let. i dag er han samfunnsforsker ved nasjo-
nalt senter for samhandling og telemedisin i 
Tromsø. Her jobber han med å utvikle nettba-
serte tjenester og støttesystemer for hjemme-
værende pasienter, slik at mulighetene deres 
for å forbli i eget hjem forlenges.

− Trygdepresset fra nav er sterkt, og folk blir 
anbefalt å søke uføretrygd hvis de har en alvor-
lig synshemning. Det å uføretrygde seg er rett 
og slett en forutsetning for å få gjort noe med 
studielånet. Men selv berget jeg meg så vidt, til 
tross for mange år med løse engasjementer og 
en betalingsevne deretter, sier Holthe.

Han betegner det å være blind først og 
fremst som upraktisk.

− Det finnes atskillig verre ting som kan 
skje enn å bli synshemmet. Selvfølgelig blir 
man hemmet når det gjelder fysisk bevegelig-
het og informasjonstilgang. Men dette er ting 
som det langt på vei er mulig å kompensere 
for, ved å ta i bruk ulike teknologiske hjelpe-
midler, lesehjelp og transportordninger. Tak-
ket være en sjenerøs velferdsstat som yter 
kompensatoriske tiltak, er det dermed mulig å 
klare seg som blind på arbeidsmarkedet.

Manglende forventninger
Så langt har ingen døve tatt doktorgrad i 
norge. Hilde Haualand kommer trolig til å bli 
en av de første. Hun er sosialantropolog og sti-
pendiat ved Fafo i Oslo der hun forsker blant 
annet på etableringen av tolketjeneste via bil-
detelefon.

− Det er jo ikke det at jeg er smartere enn 
andre døve før meg. Men tidligere var det 

ikke forventninger til at døve skulle ta høyere 
utdannelse, og det var mangel på tegnspråk-
tolker. Tradisjonelt har undervisningen ved 
døveskolene vært for dårlig til at folk har hatt 
tilstrekkelig studiekompetanse. Man har ikke 
tatt utgangspunkt i at hørselshemmede lærer 
mest effektivt på tegnspråk. i gammel tradi-
sjonell skole skulle elevene lære seg byene i 
Belgia, ikke sant? Men på døveskolene var det 
viktigste å lære seg uttalen av byene i Belgia. 

i selve forskningsarbeidet spiller det min-

dre rolle at hun er døv, forteller Haualand. 
Likevel kan hverdagen i akademia være ganske 
strevsom. Man blir så sosialt isolert. 

− jeg måtte ta en time out fra forskningen i 
halvannet år, og jobbet som journalist i Døves 
Media. Det ble rett og slett for ensomt, for lite 
kaffeprat og småsnakking når alle andre er 
hørende og ikke kan tegnspråk. Det blir lett 
til at man blir sittende inne på kontoret med 
sine egne ting. Men jeg kom etter hvert tilbake 
til akademia, for det er tross alt forsker jeg vil 
være. jeg har en ordning nå med tolketjeneste 
her tre–fire timer mandag til torsdag, så da for-
søker jeg å få lagt møter til de timene, og å få 
gjort unna telefoner og slikt. 

Akademikerbarn
Mangel på tolker var et problem da hun 
begynte på universitetet på begynnelsen av 
1990-tallet. 

− Dette har blitt mye bedre, nå når vi har 

– På døveskolene var det viktigste å 
lære seg uttalen av byene i Belgia.
Hilde Haualand, doktorgradsstipendiat ved Fafo.

– Alt annet enn et akademisk liv hadde 
vært nokså meningsløst for meg.
Atle Møen, førsteamanuensis i sosiologi ved universitetet i Bergen.

Hvordan øke andelen 
funksjonshemmede i 
akademia? 

PER KOREN SOLVANG
Professor i rehabilitering, 
Høgskolen i Oslo 
– jeg tror ikke akademia 
skiller seg ut fra andre 
deler av arbeidslivet når 
det gjelder tiltak. i spørs-
mål om inkludering 

møter funksjonshemmede tilsvarende 
utfordringer som andre utsatte grupper, 
som for eksempel etniske minoriteter.

JAN-KÅRE BREIVIK
Sosialantropolog, 
Uni Rokkansenteret
– når det gjelder døve, 
er kvalitet på og omfang 
av tolketjenestene avgjø-
rende. Tolkingen må 
bli bedre og mer omfat-

tende. i tillegg må arbeidsstedene ha en 
bevisst rekrutteringspolitikk hvor men-
nesker med funksjonshemming blir sett 
på som en ressurs.

MARTIN NIELSEN
Generalsekretær, Unge 
funksjonshemmede
– Fullfinansiering av 
studier er det viktigste 
tiltaket for at flere skal 
komme inn i akademia. 
Studiefinansieringen 

legger opp til at man må jobbe ved siden 
av, men få arbeidsgivere vil legge småstil-
linger til rette for funksjonshemmede 
studenter.

Funksjonshemmede og 
utdanningsnivå

 ▪ 10 prosent av studentmassen rapporte-
rer å ha funksjonshemninger som 
påvirker studiesituasjonen ifølge en 
OECD-rapport fra 2009.

 ▪ Det er signifikante forskjeller i utdan-
ningsnivå mellom de som har funksjons-
hemninger, og de som ikke har det.

 ▪ Tall fra 2004 viser at 22 prosent av de 
med funksjonshemninger har fullført 
høyere utdannelse, i motsetning til 33 
prosent av de uten funksjonshemninger.

KILDE: UNIVERSITAS

– Folk har en frykt for å ta kontakt med meg som døv. Jeg får hele tiden selv ansvaret for å inkludere 
meg, sier Hilde Haualand. (Foto: Erik Norrud)

– Jeg er veldig fornøyd med å være på universitetet. Det er en form for lidenskap. Det var ingenting 
annet jeg ville, sier Atle Møen. (Foto: Paul S. Amundsen)
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UTLAND

MALAySIA

Vil ikke sammenlignes med Harvard
n Å sammenligne små, regionale universiteter i Asia med Harvard 
eller Oxford er ikke særlig relevant. Kanskje kan det også føre til 
gal bruk av ressurser, hevder den malaysiske professoren Morshidi 
Sirat. Til universityworldnews.com forteller han om et nytt sam-
arbeid mellom Malaysia og land som Vietnam og Kambodsja der 
små universiteter utenfor byene skal måles etter i hvilken grad de 
bidrar til samfunnet. Rollen disse universitetene spiller i lokalsam-
funnene, er langt viktigere enn internasjonale rankinger, under-
streker professoren.

SVERIGE

Kvinner forteller i ny bok
n Föregångarna: Kvinnliga professorer om makt, liv och vetenskap heter en 
ny bok redigert av Kirsti niskanen og Christina Florin, utgitt på SnS 
Förlag. i boken forteller elleve kvinnelige professorer om sine liv og 
karriereveier, og sine erfaringer som forskere, undervisere og ledere. 
Dette er kvinner som gjorde karriere i et mannsdominert akademia på 
1980- og 90-tallet, og som også har til felles at de bidro til å etablere 
den svenske kvinne- og kjønnsforskningen. Les mer på Sns.se. 

IRAN

Reformvennlige byttes ut
n irans president Mahmoud Ahmadinejad har fjernet den kjente 
opposisjonspolitikeren Mir-Hossein Mousavi fra styret for Open 
university. Og Mousavi er ikke alene, melder iranske Radio Zama-
neh. Mange i universitetets styre og ledelse har vært kjent for å være 
reformvennlige, og disse byttes nå ut med religiøst konservative. 
Open university har 375 avdelinger over hele iran og rundt 400 000 
studenter. Å endre sammensetningen av ledelsen skal ha vært en av 
presidentens prioriterte oppgaver.

TUNISIA

Nyutdannede 
starter bedrift
n Et nytt låneprogram skal 
hjelpe nyutdannede i Tuni-
sia inn på arbeidsmarkedet, 
skriver universityworld-
news.com. Lånene skal nem-
lig fungere som egenkapital 
slik at de uteksaminerte 
kandidatene kan starte opp 
egne bedrifter. Tunisia har 
lenge hatt problemer med 
å innpasse nyutdannede i 
arbeidsmarkedet, og har gjort 
bekjempelse av arbeidsledig-
het til et nasjonalt prioritets-
område.

FRANKRIKE

Populært for 
afrikanere 
n nesten 12 prosent av stu-
dentene i Frankrike er nå 
utenlandske. Studieåret 
2008/2009 ble et rekordår, 
med så mange som 266 400 
internasjonale studenter, skri-
ver universityworldnews.
com. Landet er særlig popu-
lært blant afrikanere, som 
utgjør hele 44 prosent av de 
tilreisende. noen land i de 
øvrige verdensdelene som 
sender mange studenter til 
Frankrike, er Tyskland, Viet-
nam, Libanon og Kina.

JAPAN

Ansetter ikke USA-utdannede
n Antallet japanske studenter i uSA har falt med 52 prosent siden 
2000. Harvard-rektor Drew Gilpin Faust, som nylig besøkte japan, 
forteller til Washington Post at nedgangen delvis skyldes at japan-
ske studenter ikke lenger finner det økonomisk lønnsomt å studere 
i uSA. Stadig flere japanske arbeidsgivere foretrekker nemlig lokalt 
utdannet arbeidskraft, og mener de uSA-utdannede kandidatene er 
for selvstendige og karriereinnrettede.

USA

Egenevaluering gir bedre resultater
n Dersom studentene selv evaluerer hverandres arbeid, arbeider 
de hardere, og tar bedre til seg kritikk. Det hevder Cathy Davidson, 
professor i engelsk ved Duke university i uSA. Basert på egen fors-
kning på karaktersetting fra grunnskolenivå og oppover har hun 
utviklet og satt ut i praksis sin helt spesielle evalueringsmodell. 
Dette til både begeistring og fordømmelse blant universitetskolle-
ger, skriver insidehighered.com.

SVERIGE

Tenure track skal 
trekke kvinner
n På to år skal Sveriges største 
tekniske universitet, Kungliga 
tekniska högskolan (KTH) (bil-
det), doble antallet kvinnelige 
professorer. innen ti år forven-
tes det at andelen kvinnelige 
professorer skal ligge på mel-
lom 40 og 60 prosent. i dag 
er den på 8. Dette skal skolen 
oppnå ved å innføre et tenure 
track-program, skriver KTH 
Aktuellt. ifølge KTHs viserek-
tor for fakultetsfornyelse og 
likestilling, Gustav Amberg, 
vil ordningen føre til mer for-
utsigbare karriereveier, noe 
undersøkelser viser at kvinner 
etterspør.

NORD-KOREA

Får sitt første ikke-
statlige universitet
n Etter flere utsettelser åpnes i 
disse dager det første universi-
tetet i nord-Korea som ikke er 
eid og drevet av staten. univer-
sitetet er finansiert av givere 
fra uSA og Sør-Korea, og har 
fått navnet Pyongyang uni-
versity of Science and Techno-
logy. Heller ikke foreleserne 
kommer fra nord-Korea, men 
hentes inn blant annet fra Sør-
Korea og uSA. ifølge univer-
sityworldnews.com hersker det 
fremdeles noe usikkerhet blant 
disse om hvorvidt det er trygt 
for dem å jobbe i nord-Korea.

ASIA

Hong Kong og Japan i teten 
n Hong Kong og japan dominerer i den årlige QS Asian university 
ranking som ble offentliggjort i mai. Også Singapore og Sør-Korea 
gjør det sterkt, skriver universityworldnews.com. Kina derimot, 
gjør det ikke så bra som forventet, men ligger på både 12. og 16. 
plass. Blant kriteriene i rankingen er regionale fagfellers vurdering 
(40 prosent), regionale arbeidsgiveres vurdering (10 prosent) og 
vurderingen til studenter og administrativt ansatte (20 prosent).

STORBRITANNIA

Stor misnøye med 
nytt regelverk
n universitetene i Storbri-
tannia er svært misfornøyde 
med et nytt regelverk som skal 
hindre at studier brukes som 
påskudd for immigrasjon. 
Reglementet ble innført uten 
at universitetene ble konsul-
tert, og innebærer blant annet 
at de må garantere at maksi-
mum 3 prosent av de interna-
sjonale studentene faller fra. i 
tillegg må universitetene innen 
30. juni søke om status som 
«highly trusted sponsor». uten 
statusen risikerer de ifølge 
Times Higher Education å ikke 
få være med i konkurransen 
om de utenlandske studentene.

INDIA

Får eksperthjelp  
til nye universitet
n MiT, Harvard, Yale og 
imperial College London: 
Det er noen av institusjonene 
india har bedt om hjelp til å 
planlegge 14 nye toppuniver-
siteter. Disse skal være auto-
nome, og ikke være bundet 
av de reguleringer som ellers 
gjelder i india. Forsknings-
messig skal universitetene 
konsentrere seg om felt som 
anses som spesielt viktige for 
landet, så som urbanisering, 
folkehelse og miljø. interes-
sen for å hjelpe til skal være 
stor, og ifølge university-
worldnews.com har Yale alle-
rede takket ja til å bidra.

EUROPA

Kvinneorganisasjon uten penger
n Etter tre år har European Platform of Women Scientists (EPWS) sett seg nødt til å stenge kontoret i 
Brussel og si opp sekretariatet. uten penger drives organisasjonen nå videre på frivillig basis, melder 
Kjønnsbalanse i forskning. i 2007 fikk EPWS midler fra Eu-kommisjonen til å samle Europas nasjonale 
nettverk for kvinnelige forskere. Meningen var at organisasjonen raskt skulle finne nye finansieringskilder. 
Selv om dette ikke lykkes dem, kan EPWS likevel skilte med mer enn 100 medlemsnettverk i 40 ulike land.

DANMARK

Kontroversiell 
privat donasjon 
n Københavns universitet 
mottok nylig sin største pri-
vate donasjon. De 885 millio-
ner danske kronene fra novo 
nordisk Fonden skal brukes 
til å opprette et senter som 
blant annet skal forske på dia-
betes, skriver information. 
Donasjonen er omstridt, og 
det er blitt påstått at den vil 
påvirke forskningsfriheten 
ved universitetet. Kontrover-
sen skyldes delvis at en av de 
fem kommende senterlederne 
tidligere har vært visedirektør 
i novo nordisk. Vitenskaps-
minister Charlotte Sahl-Mad-
sen uttaler imidlertid at hun 
håper kritikken ikke skrem-
mer andre private fond fra å 
donere penger til forskning.
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Det er ein utypisk student eg møter i ei Blindern-kantine: ein mager, 
stillfaren, innbiten 62-åring, ein av noregs fremste mellomalderhisto-
rikarar, og sjølv ein historisk figur. For Arnved nedkvitne1, den einaste 
norske professoren som er avsett i fredstid, er ein sirkel slutta. Han 
har registrert seg som student for å få tilgang til universitetsbiblioteket. 
Kontoret ved institutt for arkeologi, konservering og historie har han 
ikkje nøkkel til lenger. 

− når ein er arbeidsledig, er det viktig å få form på tilværet. Sidan eg 
vart student i 1966, har dette vore livet for meg: å sitje på lesesalen eller 
kontoret frå åtte-nitida om morgonen til utpå kvelden. Det held eg fram 
med, seier nedkvitne.

Han har nok å sysle med: ei bok for Spartacus om ære, lov og reli-
gion i noreg gjennom 1000 år, og ei revidert utgåve av doktoravhand-
linga si om hanseatane i noreg.

− Det er mykje eg skal ha gjort før eg 
forlet denne verda. Og uB er ein ganske 
triveleg plass. Eg prøver å gjere det beste 
ut av situasjonen, og håpar det ikkje blir 
altfor lenge til eg er attende i jobben min.

Det siste blir det opp til lagmannsret-
ten å avgjere. Ankesaka kjem ikkje opp 
før i januar 2011.

− Klarer du å leggje saka til side i periodar?
− Det er ikkje til å kome forbi at førebuingane til ankesaka tek mykje 

av konsentrasjonen. Forskerforbundet har gjeve fleire hundre tusen 
kroner til denne saka, og eg må ta ho alvorleg.

nedkvitne er glad for støtta forbundet har gjeve han. Andre er for-
banna. 33 medlemmer av forbundet har meldt seg ut i protest mot 
hjelpa han har fått til å føre saka si for retten.

− Eg har fått all den økonomiske støtta eg har hatt bruk for, det ville 
vore umogleg for meg å føre saka utan. Støtta fortel meg òg at fagforei-
ninga ser på denne saka som viktig. Motparten hevdar at dette berre er 
ei sak om ein vanskeleg person. Men hovudstyret i Forskerforbundet 
meiner altså at saka har prinsipiell interesse, seier nedkvitne.

− Det er viktig for meg at dette handlar om meir enn min person. i 

ein pressa situasjon er det viktig å kunne føle at ein kjempar for meir 
enn seg sjølv.

Kva nedkvitne-saka handlar om, kjem an på kven du spør. Fakultets-
styret ved HF vedtok å avsetje han som professor i 2008 – grunngjeve 
med «utilbørlig opptreden overfor ledelse og kolleger» og åtferd som 
var «ukollegial og illojal overfor arbeidsgiver»2. universitetsstyret støtta 
avgjerda i fjor, og i januar i år kom Oslo tingrett fram til at oppseiinga 
var lovleg.

Sjølv meiner nedkvitne at han vart avsett fordi folk ønskte å stogge 
han i å framføre kritikken sin, stogge kampen hans mot nedbygging av 
faget sitt, mot byråkratvelde, mot finansieringssystem som ikkje løner 
fagleg kvalitet, og for ein friare akademisk debatt.

− Det vart langt større interesse for denne saka enn eg førestilte 
meg. Ei årsak er nok at dei fleste vitskapleg tilsette kjenner på liknande 

problem som dei eg har møtt, 
seier nedkvitne. Han trekkjer 
fram den nylege saka om Pål 
Veiden ved Høgskolen i Oslo 
som døme. Veiden fekk refs 
for ein kronikk som kritiserte 
byråkratiseringa ved HiO. ned-
kvitne meiner at han sjølv mål-

ber ei rekkje vanlege forskarfrustrasjonar.
− Mange er frustrerte over konsentrasjonen av midlane om store 

prosjekt. Svært mange forskarar fell utanfor. Mange av oss som er opp-
tekne av å forsvare viktige fagtradisjonar, får ingenting. Mellomalder-
historie ved uiO har opplevd ei radikal nedbygging, sjølv om det aldri 
har blitt argumentert for eller vedteke som politikk.

i staden har faget til nedkvitne blitt konsentrert i Bergen, ved Senter 
for mellomalderforsking – eit senter for framifrå forsking, med store 
ressursar.

− Noreg er lite. Er det ikkje rasjonelt å samle dei fremste kreftene på mel-
lomalderhistorie på éin stad?

− Da må ein i så fall argumentere for at fagmiljøet i Bergen faktisk er 
godt. Eg meiner miljøet i Oslo har vore betre. Men byråkratane i Forsk-
ingsrådet veit ikkje noko om fagleg kvalitet. i Bergen er dei flinke til å få 
gjesteprofessorar frå utlandet, dei veit at det blir rekna som eit teikn på 
kvalitet. Men når professorane kjem dit, har det mest med pengar å gjere. 
Det er ein merkeleg kontrast mellom det ofte krasse innhaldet i det 
nedkvitne seier, og den dempa røysta hans. Men når han seier pengar, 
er det nesten så han spyttar ut ordet.

Det var betre å vere professor før, meiner nedkvitne: i styring, strid 
og samtale.

PÅ æRA LAUS
ARNVED NEDKVITNE I SAMTALE MED PER ANDERS TODAL 

FOTO: ERIK NORRUD

− I MELLOMALDEREN VILLE DEI TRULEG HA PLASSERT MEG I EIT KLOSTER.

1 Arnved Nedkvitne vart fødd i Haugesund i 1947. Han var professor i mel-
lomalderhistorie ved Universitetet i Oslo frå 1993 til han vart avsett i 2009. 
Før han kom til Oslo, var han i to år professor ved AVH i Trondheim.

2  Mykje av saka dreidde seg om svært krasse e-brev som Nedkvitne sende 
ut. I 2006 skreiv han til dømes dette om instituttleiaren: «Jorunn Bjørgum 
har definitivt et problem når det gjelder faglig tyngde, og hennes faglige 
interessefelt er meget snevert. Derimot har hun en sterkt utviklet solidari-
tetsfølelse i forhold til resten av vestkant-klikken hun er en del av.»

Om mellomalderhistorie forsvinn frå UiO 
på mi vakt, vil eg kjenne det som mi skuld.

SAMTALEN
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det var helst der ein plasserte vanskelege personar. Der kunne dei som 
var vanskelege, få sitje og diskutere teologi.

− «Professor Nedkvitne er velegnet som martyr», skreiv Håkon Gundersen 
om deg i Morgenbladet. Ser du deg sjølv slik?

− nei, i grunnen ikkje. Å vere martyr må vel tyde at ein har blitt 
knekt, men eg ser på meg sjølv som ein som står på barrikadane. Eg 
har jo valt dette sjølv. Eg hadde tilbod om å gå av med fallskjerm om eg 
ville ta mot ein pengesum.

i dei famøse e-breva sine skreiv nedkvitne fleire gonger om ein 
klasse eller klikk av menneske frå Oslo vest og Bærum som «ser det 
som selvsagt at de skal ha makt» på instituttet. Men han meinte ikkje 
klasse i noka marxistisk tyding, forklarer han.

− Eg snakkar meir om Bourdieu-perspektivet: ikkje arv av pengar, 
men av intellektuelle interesser. i forhold til folk med akademikarforel-
dre, spesielt frå Oslo Vest og Bærum, er folk som meg litt handikappa, 
seier nedkvitne.

− Dei personane eg har omtalt på denne måten, har ein felles sosial 
bakgrunn, med visse felles kodar i måten dei oppfører seg på. Sjølve vil 
dei nekte for at dei kodane er ekskluderande. Men dette er ikkje noko 
hovudpoeng for meg − det er ikkje nokon klassekamp eg fører.

− Det finst gode grunnar for at akademia må vere ein arena for frie, opne 
og harde meiningsutvekslingar. Men treng det vere ein arena for utskjelling, 
mistenkjeleggjering og personåtak?

− Eg er ingen tilhengar av utskjelling, men av opne fora for disku-
sjon. Og det var mangelen på slike som gjorde at situasjonen eskalerte 

og gjekk over til utskjelling – frå båe sider. Men det er skilnad på rein 
personutskjelling og ein hard tone i fagleg diskusjon. Hard språkbruk i 
faglege diskusjonar bør ikkje sanksjonerast mot, det bør i alle fall ikkje 
føre til avskjed. 

− Det er mange vonde personkonfliktar ved universiteta, truleg fleire enn 
på dei fleste arbeidsplassar. Kva kjem det av?

− Den tradisjonelle professorrolla inneber at du skal kjempe for 
faget ditt. Det medfører konflikt, og det må ein akseptere. Ein kan ikkje 
lukke debatten berre fordi nokon kjenner seg krenkt.

− Har ikkje såkalla folkeskikk nokon verdi i akademia?
− jau da. Folkeskikk kan til dømes vere at om du vil ta opp ei sak 

med nokon, går du til kontoret deira, bankar på, spør om å få kome 
inn og set deg ned og snakkar med dei. Det er folkeskikk for meg. Det 
er det derimot ikkje å sende brev der det står: «Du innkalles herved til 
samtale» og «instituttsekretæren vil være til stede».

undervegs i striden har nedkvitne hatt sine støttespelarar ved uni-
versitetet3. Men truleg kunne han hatt fleire.

− Mange forskarar er frustrerte over byråkratiet, og mange toler ikkje 
McKinsey-sjargongen. Men også folk som har sympati for kritikken du reiser, 
har blitt fråstøytte av den måten du valde å føre kampen på?

− Det er sant, og det er jo litt dumt. Men det er eit stort problem å bli 
høyrt når ein står utanfor alle formelle maktorgan. Eg skreiv ein god del 
om desse tinga, i Morgenbladet, uniforum, universitas og Aftenpos-
ten. Eg har verkeleg prøvd å nå fram. Men artiklane fekk ingen verknad. 
Først da saka mi fekk mykje medieomtale, kom ho verkeleg på tapetet. 
Om ein er høfleg og snill og snakkar generelt, skjer det ingenting.

Det skal nedkvitne ha: Han fekk noko til å skje. Men har saka 
styrkt den akademiske fridomen og opna debatten, eller har effekten 
vore motsett? Førsteamanuensis Kai Østberg skreiv i Morgenbladet: 
«Konflikten var også skadelig for instituttdemokratiet ved at den van-
skeliggjorde nødvendig kritikk av ledelsen. Så lenge konflikten med 
nedkvitne dominerte, var hans kolleger nødt til å støtte ledelsen.»

− Det er to moglege tolkingar av det Østberg skriv, seier nedkvitne.
− Den eine er at han meiner kritikken min var så stygg at alle måtte 

stille seg solidariske med leiinga. Den andre tolkinga er at folk stilte 
seg solidariske med leiinga av pragmatiske grunnar. Eg tviler på at eg 
har drive folk i armane på leiinga. Men det er sant at eg og faget mel-
lomalderhistorie har kome dårleg ut av dette så langt. Vi får sjå korleis 
det endar.

− Ein viktig grunn til oppseiinga var at du let vere å stille på ei rekkje møte 
du var innkalla til av leiinga. Det verkar ikkje heroisk, og enda mindre klokt?

− Eg har vore med på nokre slike møte. Det er ikkje eit forum for 
å utveksle synspunkt. Du blir kalla inn for å leggje deg flat og be om 
orsaking. Men eg har blitt fortalt av juridisk kompetente personar at eg 
burde ha møtt opp, høyrt kva dei hadde å seie, og gått.

− «Når jeg kommer tilbake i jobben min, skal jeg stille til den type møter 
også», sa du i tingretten. Kvifor skal utfallet bli annleis i lagmannsretten?

− juridiske ekspertar meiner eg har ei god sak. Advokaten eg hadde i 
tingretten, meinte dette burde førast som ei ordinær arbeidsrettssak. Men 
vi burde køyrt mykje hardare på den akademiske fridomen og at eit univer-
sitet ikkje er som andre arbeidsplassar. når vi får fram dette i lagmanns-
retten, vil det bli tydeleg at ytringane mine er akseptable, seier nedkvitne. 
Før vi skil lag, understrekar han at han gjerne vil ha sitatsjekk. Han vil 
ikkje støyte nokon i utrengsmål. n

− Den tradisjonelle måten å styre universitetet på er eit kollegium av 
professorar og studentar som snakkar saman kring eit bord, og kranglar 
om pengar og stillingar. usemje får spele seg ut i kollegiale fora med 
avgjerdsmakt. Men dei kollegiale organa har blitt systematisk nedbygde. 
Makta har gått over til såkalla leiarar, som instituttstyrar eller dekan.

Dermed er vilkåra for samtalen ved universitetet dramatisk endra, 
understrekar nedkvitne.

− Om du til dømes seier at mel-
lomalderhistorie ved uiO har eit 
høgare fagleg nivå enn samtidshis-
torie, er det å snakke negativt om 
andre. Da blir du kalla inn på teppet.

− Avsetjinga gjorde deg historisk. 
Kvifor vart det nett deg?

− Motstandarane mine vil seie det 
er fordi eg er umogleg. Men faget 
mitt har ein tradisjon på 150 år bak 
seg − det er jobben min som professor å forsvare den tradisjonen. Om 
mellomalderhistorie forsvinn frå uiO på mi vakt, vil eg kjenne det som 
mi skuld.

− Men personlege eigenskapar må ha spelt ei rolle?
− Eg har vel truleg vore meir sta enn andre. Men dette faget er livet 

mitt. Og eg vart oppdregen til å meine at det er noko som er rett, og 
noko som er gale: Om du veit noko er rett, så står du på det. Andre er 
nok meir fleksible.

− Du har forska på æresomgrep i norsk mellomalder. I dag har vi visst 
ikkje nokon æreskultur i Noreg. Men i saka di har mykje handla om ære?

− Ære finst framleis. i nesten alle arbeidsmiljø finst det uskrivne 
normer som i antropologisk samanheng kan kallast ære. Og univer-
siteta har ein spesiell tradisjon: Mange professorar meiner vi har eit 
ansvar for faget, og miljøet vil vurdere deg ut frå om du lever opp til det. 

i forskarmiljøet finst omgrep om 
rett og gale som går ut over para-
grafane til byråkratane.

− Ære har vore viktig også for mot-
standarane dine. Mange har kjent seg 
ærekrenkte av ting du har skrive om 
dei i e-breva dine. 

− universitetsdirektør Gunn 
Elin Bjørneboe hevda i tingretten 
at ei grense blir overskriden om 
nokon føler seg krenkt. Men ære er 

ikkje ei individuell kjensle, det er noko som er bestemt av kollektivet. Eg 
veit ikkje kven som uttrykkjer synet til kollektivet i denne saka. Somme 
har jo valt å alliere seg med leiarane. Men eg er ikkje sikker på at dei 
fleste kollegaene mine ved universitetet meiner eg har gått over streken.

− Korleis ville saka di blitt handtert i mellomalderen, trur du?
− Om eg var ein abbed eller biskop, trur eg ikkje at eg ville blitt dømd 

som kjettar. Denne saka går jo ikkje på det faglege eller metodiske. Men 
truleg ville dei fjerne meg frå stillinga mi og plassert meg i eit kloster, 

SAMTALEN

Først da saka mi fekk mykje medieomtale, 
kom ho verkeleg på tapetet. Om ein er 

høfleg og snill og snakkar generelt, skjer 
det ingenting. 

3  Ein av dei er historieprofessor John Peter Collett. Etter dommen i vinter 
sa han til Universitas: «Den akademiske friheten er skrevet inn i lovver-
ket. Den kan i praksis ikke ha noen betydning dersom forskere ikke har 
beskyttelse mot makthaverne. Hvis den akademiske friheten ikke følges 
opp av ekstra jobbsikkerhet, er det vanskelig å forstå at den kan være 
reell.»

I ein pressa situasjon er det viktig å kunne 
føle at ein kjempar for meir enn seg sjølv.
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FELTRAPPORT

Bildetekst

Lyden av ei røyst som uttalar enkle språklydar 
treffer trommehinna til personen som ligg i 
MR-maskina, ei smultringforma maskin på 
storleik med ei campingvogn. i øyret blir lyden 
omdanna til nervesignal som reiser gjennom 
hjernen til den venstre tinninglappen, der dei 
aktiverer det området i hjernen som driv med 
avkoding av akustiske signal. Der blir signala 
oppfatta som språk. Den auka blodgjennom-
strøyminga til dei aktiverte hjernecellene blir 
målt av MR-maskina og presentert som eit far-
gekoda bilete av hjernen som radiografen ute 
i kontrollrommet kan lese av på dataskjermen 
sin. Alt er som det skal vere.

Frå symptom til sjukdom
Men hos somme personar blir den same akti-
veringsprosessen sparka i gang utan at det 
kjem noka form for lyd inn gjennom høyre-
telefonane. Det er dette fenomenet prosjektet 
«Hearing voices» handlar om.

– Det å høyre røyster er eit sentralt symp-
tom ved schizofreni. På same tid er schizofreni 
ein sjukdom som det er vanskeleg å få eit over-
ordna bilete av, fordi han ytrar seg på så mange 
forskjellige måtar. ideen vår er at dersom vi 
kan forstå dette eine, sentrale symptomet, kan 
det hjelpe oss til å forstå sjukdommen, seier 
Kenneth Hugdahl, professor i biologisk psyko-
logi ved universitetet i Bergen.

Hugdahl og forskingsgruppa hans var dei 
første i Skandinavia til å ta i bruk funksjonell 
magnetresonansavbilding (fMRi) for å kart-
leggje hjernefunksjonar. Det byrja tidleg på 
90-talet, og i tida som har gått, er maskinene 
blitt betre, forskarane fleire og forskingsmid-
lane større. Språkoppfatting er ein av fleire 
kognitive funksjonar gruppa har arbeidd med.

Hjernen er åleine
– Kva er eigentleg ein hørselshallusinasjon? 
Du høyrer jo ei røyst no, mi røyst. Om einkvan 
kjem inn og seier at du tek feil, vil du ikkje 
tru det. Men ein pasient med schizofreni kan 
vere akkurat like overtydd om at han høyrer 
einkvan som snakkar, sjølv om det ikkje finst 
andre menneske i rommet og ingen lyd treffer 
trommehinnene hans. Røystene kan snakke i 
samanhengande setningar, og har ofte ein nega-
tiv klang, dei kan kjefte på pasienten eller opp-
fordre han til å gjere ting. Så kvar kjem dei frå?

Det er liten tvil om kva som skjer når ein 
sunn, frisk og ikkje-psykotisk person høyrer 
ei verkeleg røyst. Det har vore studert mange 
gonger, og forskarane veit at det såkalla resep-
tive språksenteret, det som oppfattar språk, 
ligg i temporallappen i venstre hjernehalvdel. 
Den logiske konklusjonen er då at det må vere 
noko i dette området som ikkje fungerer skik-
keleg hos schizofreni-pasientar. Av ein eller 
annan grunn oppstår det spontan aktivitet i 
dette området, og det blir generert signal som 
hjernen mistolkar. Signala blir oppfatta som 
om dei kjem utanfrå, medan dei eigentleg har 
oppstått inne i hjernen.

– Det er første del av prosjektet: Vi vil finne 
teikn på spontanaktivitet i dette området, fortel 
Hugdahl.

interessant nok finst det personar som 
høyrer røyster på same måte som schizofrene, 
men som ikkje har ein diagnose. Dei forstår 
nemleg at røystene er innbilte. Dei lèt seg ikkje 
like lett freiste til å konstruere heile røyndo-
men sin rundt røystene, men greier å sjå vekk 
ifrå dei og leve med dei som ein irriterande, 
men ufarleg distraksjon. Planen er å finne eit 
utval av desse personane og undersøke også 
dei i MR-maskina. Det skjer i samarbeid med 

St. Olavs hospital og universitetssykehuset 
nord-norge.

– Hypotesen vår er altså at det å generere røys-
ter ikkje er nok for å få diagnosen schizofreni. 
Ein må også mangle den hjernefunksjonen som 
fortel at røystene kjem innanfrå, ein slags man-
gel på impulskontroll eller bevisst styring, som 
blir regulert frå dei fremre, frontale delane av 
hjernen. Vi trur at dei som høyrer røyster, men 
som elles er friske, har denne funksjonen intakt, 
medan pasientane ikkje har det.

Utløyst av stress
MR-maskina står i underetasjen på Haukeland 
universitetssjukehus. Her rek forsøkspersonar 
med og utan sjukdomsdiagnosar ut og inn 
heile dagen. Pasientane med schizofrenidiag-
nose kjem alle frå nedslagsfeltet til Helse Ber-
gen, eit område som dekkjer om lag 400 000 
menneske. undersøkingane av pasientane 
skjer i tett samarbeid med forskingsprosjektet 
«Bergen psykoseprosjekt 2», som arbeider for 
betre forståing av ei rekkje aspekt ved psyko-
selidingar.

– Det sentrale ved ein psykose er ein realitets-
brist, ei manglande realitetsforståing. Psykose 
er eit diffust omgrep som kan vere til stades 
ved ei heil rad tilstandar, frå aldersdemens til 
primære psykoselidingar som schizofreni, men 
schizofreni er den vanlegaste psykoselidinga. 
Om lag éin prosent vil utvikle schizofreni i løpet 
av livet, og lidinga har ein sterk arveleg kompo-
nent, seier psykiater Erik johnsen.

Lidinga blir ofte utløyst i sein ungdomstid 
eller tidleg vaksenalder, ofte i samband med 
rusmisbruk eller i endringsfasar som når ein 
flyttar heimefrå for å studere eller gjere mili-
tærteneste. Forskarane rekrutterer pasientar 
som er i kontakt med helsevesenet på grunn 

prosjekt/tema: Hearing voices: From cognition to brain systems institusjon: uiB (institutt for biologisk og medisinsk psykologi), Haukeland 
universitetssjukehus (psykiatrisk divisjon) fagretning: Biologisk psykologi, psykiatri finansiering: European Research Council Advanced 
Grant (ca. 20 mill. kroner over fem år), noregs forskingsråd, Helse Vest arbeidsform: Funksjonell magnetresonanstomografi (fMRi)
uunnverleg verktøy: MR-skannar publiseringsform: Artiklar i internasjonale tidsskrift ny kunnskap: underliggjande nevrobiologiske 
mekanismar for hørselshallusinasjonar, ny behandling og meir fokusert dagnostikk

kven: fMRI-gruppa ved Universitetet i Bergen under 
leiing av professor Kenneth Hugdahl
kva: Vil finne ut kvar røystene i hovudet til 
schizofrene kjem frå
korleis: MR-skanning av hjernen medan 
pasientane får høyre språklydar i høyretelefonar

Tekst: Kjerstin Gjengedal  Foto: Paul Sigve Amundsen

Dei gåtefulle røystene
Personar som høyrer røyster, er ofte blitt 
tillagde profetiske evner eller religiøse 
openberringar. No meiner forskarane at 
hjernen sjølv står bak.

Hearing voices

 ▪ studerer hørselshallusinasjonar ved 
schizofreni ved å byggje på tidlegare 
velprøvde forskingsmetodar innan 
fMRI

 ▪ er finansiert gjennom European Rese-
arch Council Advanced Grant, ei ord-
ning for personlege løyvingar til 
etablerte forskarar med originale idear

 ▪ er eit samarbeid med Haukeland uni-
versitetssjukehus (Psykiatrisk divisjon), 
St. Olavs hospital og Universitetssyke-
huset Nord-Norge

– Vi ønskjer å teste pasientar med schizofreni heilt frå den første kontakten med helsevesenet, når symptoma 
er sterkast, seier psykiater Erik Johnsen (t.v.), her i lag med Kenneth Hugdahl og Liv Eggset Falkenberg.
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I 1968–1969 deltok Thor S. Larsen ved Norsk polarinstitutt i en overvintringsekspedisjon på Svalbard for 
å studere isbjørnens vandring og atferd i vinterhalvåret. Sammen med tre mann og elleve hunder tilbrakte 
han over et år på en gammel fangststasjon i Tjuvfjorden sør på Edgeøya. De dro med hundespann på 
lange turer der de observerte bjørnetrekk, lette etter hi og fanget og merket isbjørner. Det opplyser 
Polarinstituttet, som ikke har registrert hvem som er avbildet. Foto: Thor S. Larsen.

Polarinstituttet har leid ut bildet til bruk i Forskerforum. Instituttets fotosamling består av totalt 90 000 
fotografier fra polare strøk. Deler av samlingen er digitalisert og tilgjengelig på Internett: 
http://sivert.npolar.no/fotoweb/.

HISTORISKE BILDER

av psykose. i slike tilfelle er kravet til informert 
samtykke frå pasienten ei ekstra utfordring.

– Men det er ikkje nødvendigvis slik at fordi 
ein er psykotisk, så er ein ikkje samtykkekom-
petent. Symptoma finst i alle grader av alvor-
legheit, frå dei som er i eit slikt tankekaos at dei 
nesten ikkje oppfattar verda omkring seg, til 
dei som aldri heilt blir kvitt hallusinasjonane, 
men som veit at dei berre er eit plagsamt symp-
tom. Kven som er samtykkekompetente, er ei 
vurdering som legen må gjere, fortel johnsen.

Trafikkaos i hjernen
Alle forsøkspersonane, både friske og sjuke, 
blir testa med såkalla dikotisk lytting medan 
dei ligg i MR-maskina. Det vil seie at dei får 
høyre to lydar samstundes, ein på kvart øyre. 
Lydpara er vanlege språklydar, men utan mei-
ning i seg sjølv, til dømes ba/pa. Kvar gong skal 
forsøkspersonane rapportere kva dei høyrer. 
Det typiske for friske personar er at vi berre 
oppfattar éin av lydane, nemleg den i det høgre 
øyret. nervebanane i hjernen er konstruerte 
slik at lyd frå det høgre øyret treffer språksen-
teret først, medan lyden frå det venstre blir litt 
forseinka. Dette blir kalla høgre-øyre-fordelen. 
Ved å be forsøkspersonen konsentrere seg om 
å høyre på det eine eller andre øyret, kan ein 
sjå korleis aktiveringa i hjernen endrar seg når 
merksemda til pasienten samarbeider med, 
eller kjem i konflikt med, den innebygde språ-
koppfattinga.

Stipendiat Liv Eggset Falkenberg nyt-

tar dette forsøksoppsettet til å undersøke dei 
områda i hjernen som er viktige for viljestyrt 
kontroll av røystene. Hypotesen er at hos 
pasientar som høyrer røyster, vil høgre-øyre-
fordelen vere svekka fordi nervecellene i den 
venstre tinninglappen allereie er opptekne 
av røystene. Ved å bruke dikotisk lytting vil 
forskarane kunne påvise forskjellar i blodgjen-
nomstrøyming i dette området hos pasientar 
med schizofreni, samanlikna med friske kon-
trollpersonar.

– Ved ein teknikk som blir kalla diffusion-

tensor imaging, kan vi finne koplingar mellom 
nervecellene. På den måten kan vi sjå både 
etter skilnader i aktiveringsmønster, og etter 
skadar i koplingane mellom kontrollområda. 
Det fine er at ved dikotisk lytting er oppgåvene 
enkle og sams for alle, og likevel er det mogleg 
å finne ut svært mange ting, seier Falkenberg.

Kontroll over røystene
Hugdahl har ein idé om at merksemdsstyring 
kan vere til nytte ikkje berre i forsøkssituasjo-
nen, men også i behandling av schizofreni-
pasientar.

– Ein kan tenke seg ei form for behandling 
der pasientane kan trene på å halde røystene i 
hovudet under kognitiv kontroll. Til vanleg tek 
røystene all merksemda deira. Det merkar ein 
når ein prøver å kommunisere med hallusine-
rande pasientar. Dei er heilt opptekne av si eiga 
verd, og av og til kan dei oppfattast som tru-
gande. Dei kan skrike, kommentere røystene 
og prøve å unngå dei. Dei er ofte ikkje klar over 
at det finst andre menneske i rommet. Kanskje 
kan ein trene dei til å halde merksemda vekk 
frå røystene slik at dei kan ta inn signal frå 
omverda? Det er den siste delen av hypotesen 
vår, at vi kan lage ein enkel treningsprosedyre 
basert på testen med dikotisk lytting, som kan 
hjelpe pasientane. Og viss det ikkje fungerer, 
har vi i alle fall ikkje gjort nokon skade, seier 
Hugdahl. n

Bergen fMRI-gruppe

 ▪ er ei fleirfagleg forskingsgruppe under 
Haukeland universitetssjukehus og 
Universitetet i Bergen

 ▪ nyttar funksjonell MR-avbilding til å 
kartleggje funksjonar i hjernen, første 
miljø i Norden som tok i bruk MRI i 
forsking

 ▪ har om lag 30 forskarar, klinikarar og 
studentar (også internasjonale) invol-
vert til kvar tid

 ▪ arbeider med ei rekkje kognitive funk-
sjonar, som språk og tale, merksemd, 
minne og kjensler

 ▪ samarbeider med klinikarar om å stu-
dere mentale lidingar og språkproblem 
som dysleksi og afasi

Radiograf Roger Barndon hjelper ein ny forsøksperson til rette i MR-maskina. Stimulibriller og høyretelefonar inngår i utstyret.
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Søker 
traumehjelp  
fra utlandet

IRAK: – Arab paff paff! Dette er alt taxisjåfø-
ren klarer å gjøre seg forstått med i løpet av 
den åtte timer lange kjøreturen. Vi kjører fra 
den tyrkiske grensa til den kurdiske storbyen 
Suleimania nordøst i irak. De vide elveslettene 
langs Tigris ligger grønne, men brakke når vi 
kommer kjørende nordfra gjennom det gamle 
Mesopotamia. Selv om terrortrusselen er min-
dre i Kurdistan enn lenger sør i irak, er det 
bare taxi eller innenriksfly som er noenlunde 
trygge transportmidler for utlendinger som 
kan forveksles med amerikanere.

Saddam satset på utdanning
Taxisjåførens manglende språkkunnskaper er 
en liten påminning om at det generelle utdan-
ningsnivået har falt siden Saddam Hussein 
satset på utdanning og kunnskap på begyn-

nelsen av 1980-tallet. Den gangen brukte lan-
det 6 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på 
skole, utdanning og forskning. Pengene kom 
i stor grad fra nasjonaliseringen av franske, 
amerikanske og britiske oljeinteresser i landet. 
Andelen lese- og skrivekyndige var i mange år 
100 prosent av befolkningen.

Alt skulle endre seg med krigen mot iran og 
spesielt Fn-sanksjonene som fulgte den første 
Golfkrigen. i dag er en fjerdedel av befolknin-
gen analfabeter, og landets mange universite-
ter kjemper for å tiltrekke seg utlendinger med 
forskningskompetanse.

Doktorgrader på samlebånd
Ved universitetet i Suleimania får vi det første 
inntrykket av hvordan rekrutteringen fungerer, 
både internt og fra utlandet. Det statlige uni-
versitetet har innrullert hele 24 000 studenter, 
og et relativt høyt antall har fortsatt studiene 
etter avlagt mastergrad.

– Vi har i dag over 800 ph.d.- og master-
studenter. De fleste kommer fra ulike deler 
av Kurdistan, men vi har også noen fra Stor-
britannia og uSA, forteller dr. Abdulla Rashid 
Khasraw. Som ansvarlig for studentutveksling 
med utlandet har han en stor pengesekk til 
rådighet. Det er lett å få stipend til å gjennom-
føre en forskerutdanning, men de aller fleste 
irakerne ønsker seg en bedre cv – ikke en karri-
ere innenfor samfunnsnyttig forskning. ifølge 
utenlandske forskere vi møter i irak, er proble-
mene så store at mange skygger unna. Å drive 
fri og kritisk forskning har kostet flere hundre 
irakiske akademikere livet de siste årene, fordi 
deres kunnskap og kompetanse blir ansett 
som en trussel av politiske islamister.

– Hver gravstein representerer en familie som 
ble drept i Anfal-kampanjen mot kurdere i 1988, 
sier dr. Kristiina Koivunen om gravplassen i 
Halabja.

Irakiske forskere

 ▪ FNs sanksjoner mot Irak i perioden 
1990–2003 innebar at irakiske forskere 
og intellektuelle fikk blokkert adgangen 
til vitenskapelige og medisinske tids-
skrifter, utstyr, Internett og internasjo-
nalt forskersamarbeid.

 ▪ Etter krigen i 2003 ble forskningssekto-
ren presset ytterligere, og et stort antall 
akademikere flyktet til utlandet. 300 
akademikere skal ha blitt myrdet i tids-
rommet mellom 2003 og 2009, og et 
høyt antall er sparket fra sine stillinger 
ved universitetene fordi de har nektet å 
returnere, ifølge CARA, Council for 
Assisting Refugee Academics.

Eksperter som tør reise til Irak, lønnes skyhøyt for å behandle  

problemstillinger som er for tunge for landets egne forskere.

tekst: Andreas Høy Knudsen  foto: Hung ngo
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av kurderne på 1920-tallet, da britene brukte 
flyvåpenet for å holde nede lokal motstand. 
Flyangrepene gjentok seg fra irakisk side på 
1970-tallet, og flere ganger senere under Sad-
dam. Felles for overgrepene er mistanken fra 
Bagdad om at kurderne samarbeider med 
erkefienden iran.

Stadig Saddam-universiteter
under besøket på Halabja Memorial Center 
blir vi møtt av overlevende fra gassangrepene. 
De forteller de mest hjerteskjærende histori-
ene om hele familier som ble drept av blåsyre 
og sennepsgass, og vi får se bilder og figu-
rer av sivile drepte. Koivunen konstaterer at 
mange irakiske forskere har problemer med 
å behandle grusomhetene. Dette henger ikke 
bare sammen med de traumatiske sidene av 
hendelsene, men også med hvordan univer-
sitetssektoren fungerer, ifølge den finske for-
skeren.

– Fremdeles er universitetssektoren basert 
på Saddams sendrektige byråkratiske system, 
og de fungerer i høy grad som rene utdan-
ningsinstitusjoner. Folk er blitt passivisert, og 

de tar ikke initiativ til å bringe opp egne fors-
kningsområder, hevder Koivunen. Hun mener 
det vil gå lang tid før diktaturet forsvinner fra 
irakernes tenkesett.

–jeg har truffet svært få vitenskapsfolk som 
er engasjert i de kurdiske spørsmålene, sier 
Koivunen. Hun mener kurderne selv må bli 
mer aktive, i tillegg til at myndighetene må 
forstå forskningens formål.

– Akademikerne trenger assistanse fra 

utlandet for å kunne forske effektivt og ta 
ansvar for sine egne forskningsmål, sier Koi-
vunen.

Epilog
Tilbake i norge forsøker jeg å sende e-post 
med artikler og materiale til kontaktene i irak. 
i stedet for svar får jeg endeløse rekker av feil-
meldinger i retur. Kommunikasjonen viser seg 
å bli stanset av nettleverandørene. ikke bare er 
det umulig å korrespondere per e-post – mobil-
telefoni byr også på problemer. Etter noen få 
telefonsamtaler og to tusen kroner i ekstra tele-
fonregning stenger vårt norske mobilselskap 
hele forbindelsen til irak. Mobiltelefonnettet 
mangler internasjonale avtaler. La oss håpe at 
disse kontaktvanskene ikke er for symptoma-
tiske for forskningssamarbeid mellom irak og 
omverdenen. n

Vil tjene folket
Selv har Khasraw et dypt engasjement for å 
hjelpe landet sitt på beina, og det gjør han gjen-
nom å fokusere på landsbygdene nord i lan-
det. Etter årtier med feilslått jordbrukspolitikk 
framstår landsbygda uten framtidsmuligheter 
for de unge som vokser opp der. jordsmonnet 
og grunnvannet er sterkt forurenset, og selv 
om Khasraw har sin doktorgrad i filosofi, har 
han valgt å forske på lokal forurensning fra 
avfallsdeponier. Dette er ifølge professoren et 

lammende problem for store deler av irak.
– Halvdelen av befolkningen i det området 

jeg forsker på, er påvirket av forurensning, sier 
Khasraw. Han og kollegaene kartlegger fore-
komster av kreft, innhold av bly og kvikksølv i 
morsmelk, samt konsentrasjonen av tungme-
taller i næringskjeden til fugler.

– jeg er nødt til å gjøre denne forskningen for 
å tjene folket mitt, sier Khasraw, som sliter med 
helseproblemer etter feltstudiene blant fjell av 
ubehandlet og usortert avfall utenfor byen.

Lokker med høy lønn
nasjonale oljeinntekter og milliarder av dollar 
som uSA hvert år bruker i irak, setter landet i 
stand til å lokke utenlandske spesialister med 
høye kontantbeløp. utlendinger som tros-
ser sikkerhetsrisikoen og jobber på kontrakt i 
irak, har vanligvis månedslønner på over 100 
000 kroner. Samtidig ligger levekostnadene på 
omtrent en tredjedel av i norge, og skatteinn-
kreving er ofte fraværende.

– irak åpner stadig nye universiteter, men 
vi mangler akademikere. utenlandske fagfolk 
med forskerkompetanse kan når som helst 
få en permanent forskerstilling i irak, hevder 
Khasraw. Bortsett fra oljesektoren har helse-, 
forsknings- og utdanningssektorene størst 
behov for nye hoder. Frykt for dårlig sikkerhet 
fører imidlertid til at få eksperter tar med seg 
familiene og flytter til irak.

– De som kommer hit for å forske, vil finne 
det svært enkelt å sette i gang, så sant de har dok-
torgradskompetansen i orden, sier professoren.

Ekspert på folkemord
En av de utenlandske forskerne som har gre-
pet muligheten til å forske i irak, er sosiolo-
gen Kristiina Koivunen fra Helsinki. Vi treffer 
henne på universitetet i Suleimania og gjør 
avtale om å slå følge til byen Halabja, som ligger 
halvannen times kjøretur sørover langs grensa 
til iran. På turen har vi med oss to bevæpnede 
politivakter i en skuddsikker amerikansk van. 
Bilen tilhører topplederen i det kurdiske PuK-
partiet, som er selve makthaveren i området. 
Vi holder høy hastighet mens bilen presser seg 
forbi den lokale trafikken. Risikoen for terror-
angrep i Halabja er forholdsvis lav, men det er 
bare tre år siden militante islamister angrep og 
raserte det amerikansk-sponsede minnesen-
teret for Saddams overgrep mot lokalbefolk-
ningen i byen. Det er dette senteret Koivunen 
tar oss med til, og PuK-partiet ønsker ingen 
skandaler med utenlandske journalister og 
forskere.

– jeg skriver en samlende framstilling av 
folkemord mot kurderne i irak, iran og Tyr-
kia, forteller hun. De siste to årene har hun 
oppholdt seg i irak for å studere Anfal. Det er 
navnet på den statlige kampanjen i 1988 som 
ødela 4000 kurdiske landsbyer og deporterte 
og likviderte over 180 000 kurdere. Koivunen 
arbeider for å skaffe internasjonal oppmerk-
somhet om hendelsene og de massive etter-
virkningene, som kan ses alle steder i området. 
Folk vi møter i gatene, har tydelige arr og mer-
ker i ansiktet etter giftgassangrep.

Mistanke om Iran-samarbeid
– Overgrepene kan sammenlignes med folke-
mordet på armenerne etter første verdenskrig. 
Forskjellen er at den armenske diasporaen i 
uSA har finansiert historieskrivingen og løftet 
hendelsen opp til å bli en aktuell politisk sak, 
sier Koivunen.

For å skape forståelse for grusomhetene 
under Saddam studerer hun en rekke histo-
riske hendelser. Én av disse er bombingen 

Utdanning i Irak

 ▪ Irak har 30 millioner innbyggere, 
hvorav over 14 millioner er under 18 år. 
Andelen lese- og skriveføre er omtrent 
80 prosent. Før USAs invasjon i 2003 
var 240 000 studenter innrullert ved 
landets knappe 50 universiteter og 
vitenskapelige høyskoler.

 ▪ Siden perioden før 1991 har Iraks inn-
sats for utdanning falt fra 6 til 3 pro-
sent av BNP.

– Etter Saddam er det blitt mulig å samarbeide med andre lands forskere, sier professor Abdulla 
Khasraw ved Universitetet i Suleimania.

Irak trenger hjelp fra utenlandske forskere til å behandle og bearbeide Saddams overgrep. Dette er en massegrav med sivile ofre etter gassangrepet på Halabja i 1988.
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– Vi har fått eit resultat som er akku-
rat sånn passe dårleg, og passeleg godt. Som 
ansvarlege organisasjonar kunne vi ikkje 
sende medlemmene våre ut i streik.

Dette var bodskapen Arne johannessen, 
forhandlingsleiar i unio, framførte i nRK etter 
at meklinga i lønsoppgjeret i staten var i hamn. 
Er det ikkje om lag slik det plar vere?

Forskerforbundet tilhøyrer hovudorganisa-
sjonen unio. Den klart største gruppa i 
Forsker forbundet er tilsette i staten. For om 
lag 12 000 av dei vel 17 000 medlemmene i 
forbundet var situasjonen dermed avklåra.

– Vi har nå tatt et viktig og historisk like-
lønnsløft.

Melodien var meir oppstemd frå Turid Lil-
leheie. Ho er leiar for nTL, LO-forbundet som 
både er konkurrent til og alliert av Forskerfor-
bundet. Lilleheie utdjupa i VG: 

– Med generelle tillegg med like-
lønnsprofil, penger til et justeringsopp-
gjør som skal styrke kvinnedominerte 
stillingskoder og likelønnsføringer på 
de lokale forhandlingene i staten har 
vi fått til et godt likelønnsløft i staten.

Totalramma for oppgjeret vart på 
om lag 3,3 prosent, som er noko over 
resultatet i frontfaget. Det lett mytiske 
omgrepet frontfaget er konkurranse-
utsett industri, som skal gje retning 
for oppgjera i offentleg sektor. i total-
ramma inngår òg beløp som er sett 
av til justeringsoppgjer, der einskild-
grupper kan få utteljing, og lokale oppgjer. (sjå 
detaljar side 6).

Alle statleg tilsette får eit generelt tillegg 
med ei viss «progressiv» innretting: større til-
legg på toppen enn på botnen av lønsskalaen. 
Lønssteg 60 og oppover får prosenttillegg i 
staden for flate kronetillegg, og med dette best 
utteljing. Dette passar 
Forskerforbundet, med 
mange medlemmar i 
høge lønssteg.

Forskerforbundet har 
ei viss kjøtvekt som unio-
forbund i staten, og er 
saman med Politiets Fel-
lesforbund klart størst. 
Men ser ein unio under eitt, vert Forskerfor-
bundet nesten ein spirrevipp. utdannings-
forbundet har om lag 150 000 medlemmer, 
og norsk Sykepleierforbund kan skilte med 
om lag 90 000. Desse store gruppene har 
«halvlang» utdanning, og tilhøyrer kvinnedo-

minerte yrke i det offent-
lege. Dette tyngdepunktet 
i hovudorganisasjonen var 
ein føresetnad for at like-
løn vann fram som nøk-
kelordet til unio i dette 
oppgjeret. Som mange 
har vore inne på: Løns-
skilnaden mellom kjønna 
er like mykje ein skilnad 
mellom sektorar, med 
flest menn i det private og 
kvinner i det offentlege. 
Like fullt kan ein som unio kalle det verdset-
tingsdiskriminering: Arbeid som hovudsakleg 
vert utført av kvinner vert systematisk verdsett 
lågare enn arbeid som hovudsakleg vert utført 
av menn, sjølv om krava til utdanning, erfaring 
og ansvar er dei same.

Det skal dei ha, unio: Dei klarte å 
gjere likeløn til sjølve overskrifta til 
tariffoppgjeret i vinter og vår. Eg er 
litt usikker på kor stort gjennomslag 
framstøyten har hatt i opinionen, for 
ikkje å seie hjå arbeidsgjevarane i KS 
og Spekter. Men som hovudtema i 
media og forhandlingane er gjen-
nomslaget totalt. Eit nølande LO har 
vorte med. i skrivande stund har eg 
nyleg sett LO-toppen jan Davidsen slå 
fast på tv: Ei løysing utan likelønspro-
fil er utenkeleg.

Davidsen sikta til kommunesek-
toren, som i likskap med Spekter-området 
hamna i streik.

– Vi kunne ikke gå til medlemmene våre i 
kommunene med et generelt tillegg på 3500 
kroner når de i staten fikk opp mot og over 10 
000 kroner, sa Mimi Bjerkestrand, forhand-
lingsleiar i kommunesektoren i unio, til VG 

om grunnen til dét.
Forskerforbundet har 

om lag 400 medlemer 
innanfor KS-området og 
ca 1000 i Spekter, som 
organiserer ikkje minst 
helseføretaka. Medan eg 
skriv dette, før ei mogeleg 
utviding av KS-streiken 2. 

juni, streikar 29 Forskerforbundet-medlemmar 
i (fyl kes)kommunane. 37 medlemmer ved sju-
kehusa kan ta opp arbeidet att etter at streiken 
nettopp er avblåsen. Forskerforbundet er med, 
men veg ikkje så mange tonn på kjøtvekta. i 
dei to streikane er ho rep resentert av forbunds-

fellane i unio, lærarane og 
sjukepleiarane.

Ein kan ikkje påstå at 
Forskerforbundet er navet 
i likelønskampen. For eit 
par nummer sidan skreiv 
eg om skjera i sjøen for 
å få gjennomslag – for 
likelønstanken i det heile, 
og for forskarane i denne 
samanhengen: utgangs-
punktet For skerforbundet 
hadde før dette oppgjeret 

var ein slags dobbel skvis: Dei aller fleste med-
lemmene tilhøyrer offentleg sektor, som kjem 
dårleg ut samanlikna med like høgt utdanna 
grupper i privat sektor. Vidare er unio-kong-
stanken om likeløn i liten grad tilpassa med-
lemmene i Forskerforbundet. Stillingsgrupper 
som skal få glede av likelønspotten i justerings-
oppgjeret må ha minst 60 prosent kvinner. i 
Forskerforbundet gjeld dette dei færraste.

Eit viktig sidespor i denne samanhengen 
er ei viss forsuring mellom fagrørsla og den 
raudgrøne regjeringa. unio har iherdig prøvd 
å setje press på regjeringa for å få løyva ein 
ekstrapott til likeløn, på tvers av vanlege tariff-
område. Ein slik pott kom aldri, men i staten 
kom det eit nokolunde meklingsresultat på 
plass likevel. når det vart streik i to andre tariff-
område, fører det – etter fleire års kamp om 
pensjon – til mindre tillit mellom fagrørsla og 
regjeringa.

– Det holder ikke at jens er for likelønn når 
han er imot virkemidlene som kan gi likelønn, 
sa Folkestad under eit streikemøte i Oslo.

Finanskrise, Sigbjørn johnsen-moderasjon 
og ein dominerande likelønstematikk ligg bak 
resultatet i staten, som kan hende var nær det 
beste Forskerforbundet kunne oppnå. Monnar 
oppgjeret i å utjamne avstanden til privat sek-
tor? utan tvil nei. Er det nok til at medlem-
mene i Forskerforbundet vil arbeide som før, 
fordi dei tykkjer dei driv med noko verdifullt? 
utan tvil ja.

Er det ikkje om lag slik det plar vere?

Finanskrise, 
Sigbjørn Johnsen-

moderasjon og 
ein dominerande 

likelønstematikk ligg 
bak resultatet 

i staten.

Forskerforbundet er med, 
men veg ikkje så mange 

tonn på kjøtvekta.

Kjøtvekta er ein annan stad

Redaktør 
Kjetil A. Brottveit

– Det hjelper å romantisere fortiden 

– Hva jobber du med nå?
– jeg skriver en avhandling om vold innen det senromerske husholdet. 
Her ser jeg nærmere på forklaringsmodeller som mer eller mindre 
tas for gitt: den totale makten til pater familias i husholdet og 
æreskulturen rundt Middelhavet.
– Hvor tenker du best?
– Sinnsstemningen er viktigere enn sted for meg. Hvis jeg må velge et 
sted, sier jeg Roma, fordi byen er så inspirerende.

– Hva er den viktigste fagboken i ditt akademiske liv?
– Den berører ikke min forskning nå, men The Roman Revolution av Sir 
Ronald Syme var enormt inspirerende da jeg tok hovedfag.

– Hva er tabu i ditt fag?
– Historiefaget har historiske tekster som utgangspunkt for konklu-
sjoner om fortiden. Overdreven teoribruk uten tilstrekkelige tekstnære 
analyser blir derfor naturlig nok tabu.

– Hva skal til for å bli en god historiker?
– En fascinasjon for mennesker og samfunn, og hvordan disse foran-
dres over tid, er en god start. Og så hjelper det nok å romantisere forti-
den litt, å oppleve den som litt eksotisk.

– Hvem er den beste læreren du har hatt?
– Vi er heldige å ha mange gode forelesere i historie ved nTnu, men 
om jeg skal velge én, må jeg si at Peter Sawyer, som ofte gjestet audito-
riet på 90-tallet, var utrolig inspirerende.

– Dersom du måtte velge deg et annet fagfelt, hva ville du falt ned på?
– Da måtte det kanskje blitt nyere historie. Trolig ville jeg stortrivdes om 
jeg jobbet med moderne italiensk historie.

– Om du var forsknings- og høyere utdanningsminister, hvilket enkelt-
tiltak ville ha vært viktigst for deg å få gjennomført?
– jeg mener andelen midlertidige ansatte på universitetene innen HF- 
og SV-fag er unødvendig høy. Men om jeg skulle prioritere én sak, ville 
jeg ha gitt studentene stipend og lån en måned ekstra i året, slik de 
rødgrønne lovte før sist valg.

– Hvor var du EU-avstemmingskvelden 1994?
– Det husker jeg ikke, men jeg var 16 år så jeg var sikkert ute med venner.

– Hva vil du lese mer av i Forskerforum?
– jeg er mest opptatt av nasjonal forskningspolitikk, men synes også det 
er flott å bli oppdatert på debatter og utfordringer ved andre institusjo-
ner enn min egen.

 
Av Helene Lindqvist

20 nøtter
1. Kva for johnny Cash-song opnar med lina «i hear the train a-com-

ing / it’s coming round the bend»?
2. Kva for sovjetisk/russisk flytype var det som styrta i Smolensk i 

april, med Polens president og 95 andre om bord?
3. Kor vart filmtrilogien Ringenes Herre spelt inn?
4. Og kor budde og underviste Ringenes Herre-forfattaren j.R.R.  

Tolkien det meste av livet?
5. Kva for parti er det einaste på Stortinget som eksplisitt ikkje vil 

følgje den såkalla handlingsregelen?
6. under kva for krig vart viktige slag utkjempa ved Gallipoli,  

Tannenberg og Somme?
7. Kva heiter soldaten kong David lét bli drepen etter å ha gjort hus-

trua hans, Batseba, gravid?
8. Kva for 17-åring med djup røyst representerte noreg med «intet er 

nytt under solen» i Melodi Grand Prix 1966?
9. Kva for språkkyndig Aftenposten-journalist vart i 1971 utvist frå 

Sovjetunionen?
10. Kva er det vanlege namnet på H2SO4?
11. Kva er sidan 18. januar i år det nye namnet på Statens 

forureinings tilsyn (SFT)?
12. Kva for idrett dreiv tyskarane jochen Danneberg, jens Weissflog og 

Sven Hannawald?
13. Kva for strøk i Gamle Oslo har fått namnet avleidd av det lågtyske 

ordet for helveteseld?
14. Tusenar gurkha-soldatar har falle i strid for Storbritannia. Kva land 

kjem dei stort sett frå?
15. Kva vil det seie om den gamle dama har vunne scudettoen?
16. Kva tyder det svenske ordet smultron?
17. Kvifor måtte Einar Gerhardsen gå av som statsminister i 1963?
18. Kva for bilprodusent er størst i verda og har modellar som Camry, 

Hiace og Supra?
19. Kva for anna, godt synleg sjefsstilling hadde jørn Holme før han 

vart riksantikvar?
20. Kven er den meir kjende broren til Vilje og Ve?

Svar:
1. Folsom Prison Blues
2. Ein Tupolev (Tupolev-154)
3. i new Zealand
4. i Oxford
5. Framstegspartiet
6. Den første verdskrigen
7. uria
8. Åse Kleveland
9. Per Egil Hegge
10. Svovelsyre
11. Klima- og forureiningsdirektoratet
12. Skihopping
13. Helsfyr
14. nepal
15. At juventus har blitt seriemeister i fotball i italia
16. Markjordbær (vanlege jordbær er jordgubbar)
17. På grunn av Kings Bay-ulykka på Svalbard hausten før
18. Toyota
19. Han var sjef for PST (Politiets sikkerheitsteneste)
20. Odin

jan Frode Hatlen
Medlem nr. 40084154 i Forsker-
forbundet
Stilling: stipendiat ved insti-
tutt for historie og klassiske fag, 
nTnu
utdanning: cand.philol. i 
historie
Første stilling: førstekonsu-
lent/studieveileder ved nTnu
Karrieremål: jeg håper å 
fortsette innen Fou, med selv-
stendig forskning eller innen 
forskningsadministrasjon.

Kva for Johnny Cash-
song opnar med lina 
«I hear the train 
a-coming / it’s 
coming round the 
bend»?

10 kjappe
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KRONIKK

Reformene i høyere utdanning har brakt univer-
siteter og høyskoler sammen i et politisk og stra-
tegisk fellesskap. Omtrent alle landets høyskoler 
satser nå på universitetsstatus. Høyskolene i 
Oslo og Akershus legger vekt på at dette må bli 

et nytt og annerledes 
universitet, altså noe 
annet enn det vel-
kjente forsknings-, 
disiplin- eller bred-
deuniversitetet på 
Blindern. Det lig-
ger i kortene, sier 
mange, at profe-
sjonsutdanningene 
må bli forsknings-
baserte. Det er de jo 
på alle universiteter. 
Men hva betyr det i 
praksis?

For noen år siden analyserte Berit Hyll-
seth begrepsbruken (Forskningsbasert  under-
visning. norgesnettrådet. 2001). Hun kom til 
at begrepet ofte brukes ureflektert og med lav 
grad av presisjon. Det betyr forskjellige ting for 
ulike grupper og i ulike sammenhenger. Fors-
kningsbasert undervisning kan bety
•	 at undervisningen skal være i overensstem-

melse med forskningens nyeste resultater
•	 at undervisningen skal være tilknyttet et 

forskningsmiljø
•	 at fast ansatte lærere skal ha forsknings-

kompetanse
•	 at undervisningen skal utføres av aktive for-

skere
•	 at undervisningen skal innebære trening i 

vitenskapelig arbeid i samarbeid med for-
skere
Dersom vi velger den første tolkningen, 

sier vi bare at personalet skal holde seg fag-
lig oppdatert. Men da stiller vi ingen nye krav. 
Alle som underviser på høyere nivå, må følge 
med på sitt eget fagområde. Den andre tolk-
ningen innebærer at det både skal forskes og 
undervises innenfor de aktuelle fagmiljøene. 
Forskning styrker selvsagt de miljøene det 
er snakk om. Men det er ikke nok at to akti-

viteter foregår på samme sted. Skal begre-
pet ha noen mening, må de to aktivitetene 
gripe inn i hverandre. Den forskningsbaserte 
undervisningen må skille seg fra den under-
visningen som ikke er forskningsbasert. 
universitetene har i praksis valgt den tredje 
tolkningen: Alle som tilsettes i fast stilling, 
skal ha forskningskompetanse. Kompetanse 
betyr doktorgrad. Da blir, med andre ord, 
forskningsbasert undervisning definert som 
undervisning gjennomført av en person med 
doktorgrad. Men spørsmålet blir fortsatt: På 
hvilken måte påvirker lærerens doktorgrad 
undervisningen? Hva betyr en spesialisert 
grad for undervisning innenfor et bredt fag-
område? Doktorgrader innebærer at lærerne 
har forskningskompetanse. i tillegg har de 
vist at de kan gjennomføre et langt og kre-
vende akademisk læringsløp. Det er verdifulle 
kvaliteter. Men de sikrer ikke uten videre at 
studentene blir bedre forberedt til å fun-
gere i profesjonenes hverdag – som lærere, 
sykepleiere og ingeniører. i vitenskapens 
skeptiske lys må sammenhengen mellom 
doktorgrad og læringsutbytte undersøkes. Det 
samme problemet oppstår selv om vi øker 
kravene til læreren – og krever forsknings-
aktivitet i tillegg til forskningskompetanse. 
Det er jo ikke forskningen som er proble-
met, men undervisningens innhold og form. 
Den eneste tolkningen som jeg selv synes gir 
god mening, er den siste. Forskningsbasert 
undervisning betyr at studenter deltar i forsk-
ningsprosjekter. Det siste valget innebærer at 
studentene lærer faget gjennom å bruke teorier 
og metoder fra forskning. «Da lærer de ikke 
bare om forskningsresultatene», sier Hyllseth, 
«men også om prosessen forut for resultatene. 

Slik innlemmes de i et tilnærmet likeverdig 
faglig fellesskap». Det er denne forståelsen 
som ligger nærmest det humboldtske ideal. 
Ved å knytte undervisningen til prosjekter 
trekkes studentene inn i et faglig fellesskap der 
det både forskes og undervises fra starten av. 
Men i Berlin 1810 var det kort vei til forsknings-
fronten. Studentene var sosialt utvalgt og aka-
demisk trenet gjennom et krevende gymnas. nå 
har vi forsket grundig i to hundre år. Fagene har 
vokst fra potteplanter til plantasjer. nybegyn-
nerne i økonomi og historie, russisk og latin, 
matematikk og kjemi må beherske mange fer-
digheter og mye etablert kunnskap før de kan 
forholde seg til forskningens upløyde mark. Stu-
dentene representerer heller ikke en borgerlig 
elite, men sosialdemokratiets brede masser. 
La meg skifte fra kritikk til konstruksjon. i 
de utpregede profesjonshøyskolene er selve 
begrepet forskningsbasert undervisning en ekso-
tisk plante – importert fra de gamle univer-
sitetene. Det er mye verdifullt i Humboldts 
idealer. Men jeg tror ideene om fellesskapet 
mellom lærer og student må realiseres på en 
annen måte i profesjonsutdanningene. Da må 
vi se mer på kunnskapens ulike former.

innenfor hvert enkelt profesjonsfelt foregår 
det både forskning, utviklingsarbeid og «van-
lig» profesjonsutøvelse. De som har kommet 
langt når det gjelder forskning, besitter høy 
forskningskompetanse. De som har kommet 
langt når det gjelder utviklingsarbeid, har høy 
utviklingskompetanse. De som har kommet 
langt når det gjelder profesjonsutøvelse, har 
høy yrkeskompetanse. Forskningskompetan-
sen kommer til uttrykk gjennom profesjonell 
håndtering av forskningsprosjekter og publi-
kasjoner. Utviklingskompetansen kommer til 

Hva bør være styrken til et profesjonsuniversitet? Undervisning som 
er praksisbasert, mener kronikkforfatter Tord Høivik.

Fyll ikke profesjonene 
med forskere

«I profesjonsfagene bør fellesskapet mellom 
lærere og studenter inkludere praktikerne.»

Av Tord Høivik,
førsteamanuensis, 
Høgskolen i Oslo

uttrykk gjennom profesjonell gjennomføring 
av utviklingstiltak. Yrkeskompetansen kommer 
til uttrykk gjennom profesjonell håndtering av 
komplekse og utfordrende situasjoner i prak-
sisfeltet. Alle tre kompetanser omfatter både 
kunnskaper og ferdigheter. Hva dette konkret 
innebærer, varierer imidlertid fra fagfelt til fag-
felt. Matematikerens ekspertise er en annen 
enn teologens.

Yrkeskompetansen er vel den vi kjenner 
best. Læreren danser med tavle og kritt. Biblio-
tekaren kan klassifisere i Dewey og manøvrere i 
bibliografiske databaser. Elektroingeniøren kan 
lodde med tinn (håper jeg). Bioteknikeren kan 
håndtere mikroskop og sentrifuger. Høy yrkes-
kompetanse oppnås gjennom mange års arbeid 
med varierte og stadig mer krevende situasjo-
ner. Det tar ti tusen timer å gå den lange veien 
fra nybegynner til ekspert. Hva denne typen 
erfaringskunnskap innebærer, er beskrevet i 
klassiske bøker av forfattere som Donald Schön 
(The Reflective Practitioner, 1983) og brødrene 
Dreyfus (Mind Over Machine, 1986). «Tekno-
logen realiserer seg ikke i ord og meninger, 
men i ting og prosesser», sa den sentrale forsk-
ningsstrategen Helmer Dahl. «For dem er det 
de frembringer gjennom sin nye innsikt, det 
egentlige, enten det er et forbedret produkt, en 
ny konstruksjon, en ny produksjonsmetode.»

utviklingskompetansen oppnås på tilsva-
rende måte gjennom mange års arbeid med 
varierte og (stadig mer) omfattende utviklings-
tiltak. Det som skiller utviklingsarbeid fra 
vanlig yrkesutøvelse, på den ene siden, og fra 
vanlige forskningsprosjekter, på den andre − 
er at utviklingsarbeidet dreier seg om faktisk 
og praktisk forandring. Målet med utviklings-
prosjekter er å forandre arbeidsmåter, sam-
arbeidsrelasjoner og sosiale strukturer i en 
ønsket retning. Det som gjør utviklingsarbeid 
krevende, er at ulike aktører har ulike interesser 
og ønsker for fremtida. noen setter seg vanlig-
vis til motverge. utviklingsarbeid er praktisk 
endringsarbeid under motstand.

Begrepet forskningskompetanse har blitt 
langt mer formalisert enn de to andre kompe-
tansene. i dag tar det sju år normert tid − eller 

ca. ti tusen timer − å fullføre en doktorgrad. 
Da har man vist at man kan gjennomføre et 
forskningsarbeid av en viss størrelse (2,5 år) og 
dokumentere resultatene i en akseptabel − det 
vil si fagfellevurdert − skriftlig form.

Høyskolene og de nye universitetene må 
forholde seg til alle tre kompetansetyper. 
Vi utdanner til praksisfeltet − og skal gi stu-
dentene mulighet til å nå toppen innenfor 
yrkesfeltet uten å forlate sin praksis. Da bør 
lærerkollegiet, undervisningen, studieplanene 
og de nye universitetenes samtaleformer syn-
liggjøre yrkeskompetansen.

Rundt oss tårner utviklingskravene seg opp, 
i takt med ny teknologi, nye arbeidsformer, nye 
markeder og ny geografisk mobilitet. Vi skal 
utdanne kandidater som ikke skyr unna utvi-
klingsprosessene. Samtidig skal vi mestre våre 
egne faglige og organisatoriske utviklingspro-
sesser. Den sentrale utviklingskompetansen 
kan vi ikke lese eller lytte oss til – den får vi 
ved å delta. Forskningskompetansen er også 
sentral. Men jeg trenger ikke forsvare verdien 
av forskning − det vil mange andre gjøre. Mitt 
anliggende er å styrke utviklingsforståelsen. 
Det finnes flere former for høyverdig kunnskap.

Bildet av forskning som et gode i seg selv 
hører til universitetskulturen. Profesjonsmil-
jøene har mer til felles med instituttsektoren, 
der den praktiske nytten er grunnleggende. i 
akademiske fag er det vanlig å skille mellom 
forskning, som resulterer i vitenskapelige 
publikasjoner, og utviklingsarbeid, som fører 
til bedre prosesser, systemer og tjenester – eller 
til bedre materialer, produkter og innretninger. 
Bak dette skillet ligger en arbeidsdeling – mel-
lom de som forsker, og de som utvikler; og 

et statushierarki, der forskerne rangerer over 
utviklerne. innenfor forskningen skilles det 
i tillegg mellom grunnforskning og anvendt 
forskning. Grunnforskningen sikter bare mot 
erkjennelse i og for seg – uten sikte på spesiell 
anvendelse eller bruk. Den anvendte forsknin-
gen, sier OECD, er rettet mot bestemte prak-
tiske mål eller anvendelser.

i mange profesjonsfag er dette begrepsap-
paratet lite relevant. Praktiske fag utvikler seg 
ikke primært gjennom akademisk forskning 
etterfulgt av formidling – men gjennom sys-
tematisk forsøksvirksomhet innenfor prak-
sisfeltet. På grasrotnivå skjer det gradvise 
og punktvise endringer gjennom utøvernes 
eget utviklingsarbeid. På overordnet nivå er 
det offentlige beslutninger og ny undervis-
ningsteknologi som dytter på. Forskning har 
publisering som mål. innovasjon har endring 
i praksisfeltet som mål. Den nye kunnskapen 
i profesjonsfagene er tettere knyttet til innova-
sjon enn til akademisk forskning.

i profesjonsfagene bør fellesskapet mellom 
lærere og studenter inkludere praktikerne. 
Derfor vil jeg heller satse på praksisbasert enn 
på forskningsbasert undervisning. Det betyr 
ikke å sende studentene ut av huset for å gi 
lærerne tid til å forske, men å la deler av lærin-
gen skje sammen med lærerne innenfor reelle 
praksisrettede prosjekter. Slike prosjekter kan 
godt gi forskningsresultater og publiserings-
poeng i tillegg. Men deres målsetting bør ikke 
være akademikerens innsikt, men praktike-
rens vilje til å forandre.

«Den nye kunnskapen i profesjonsfagene er 
tettere knyttet til innovasjon enn til akademisk 
forskning.»
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Kort fortalt
Lise Richter Lorentzen
Norsk-fransk ordbok over lumske 
likheter 
Dictionnaire des faux amis nor-
vegiéns-français 
unipub, 2010
367 sider
Veil. pris: kr 349

Boka er et oppslagsverk over 
fransk-norske ordpar som kan 
skape misforståelser mellom 
norsk- og fransktalende. Forfat-
teren henvender seg til alle fra 
viderekomne skoleelever til 
avanserte brukere av fransk, 
samt franskmenn med inter-
esse for norsk språk. Lorentzen 
er førsteamanuensis i fransk 
ved nTnu.

Anne-jorunn Berg, Anne Britt 
Flemmen og Berit Gullikstad 
(red.) 
Likestilte norskheter. Om kjønn og 
etnisitet.
Tapir Forlag, 2010
262 sider
Veil. pris: kr 290

Hvordan blir man likestilt? 
Hva er det å være norsk? Boka 
utforsker likestilling og norsk 
identitet gjennom analyser av 
familieliv, arbeidsliv og politikk 
i dagens norge. Den er relevant 
for forskere og studenter innen-
for blant annet antropologi, 
språkvitenskap og sosiologi og 
er en del av bokserien Kjønns-
studier.

Håkan Edström, nils T. Lunde 
og janne H. Matlary (red.)
Uniformitet eller mangfold? 
Norsk militærprofesjon i endring 
Abstrakt forlag, 2010
379 sider
Veil. pris: kr 298

Det norske forsvaret møter 
krav om å sikre uniformitet, 
samtidig som viktigheten av 
mangfold vektlegges i stadig 
større grad. Forsvaret må også 
veie hensynet til legitimitet i 
samfunnet mot funksjonalitet i 
forhold til sine oppgaver. Hvor-
dan en skal få til denne balan-
segangen, er bokas sentrale 
spørsmål.

Karen-Sofie Pettersen og Eva 
Simonsen
Anerkjennelse og profesjon
Cappelen Damm, 2010
80 sider
Veil. pris: kr 248

Boka er rettet mot studenter 
og ansatte innen undervis-
ning, sosial- og helseomsorg og 
handler om utfordringer profe-
sjonsutøvere ofte opplever i sine 
møter med menneskene de skal 
hjelpe. Profesjonsetikk, inklu-
dering, favorisering og diskri-
minering er blant temaene som 
drøftes. Pettersen og Simonsen 
er begge ansatt som forskere ved 
universitetet i Oslo.

også svært kompetente og dyktige 
forfattere Hjeltnes har med på 
laget. Historiske verk gjør sjelden 
et poeng av hvem som står bak de 
konkrete tekstene. Slik fremstår 
historieformidlingen ofte med en 
form for konstruert objektivitet, 
som ikke tar høyde for forfatteres 
individuelle briller når de fortolker 
fortiden. Bakerst i Imperiet vakler 
kan vi derimot med noe møye 
lete oss fram til forfatterne for 
de ulike tekstsidene. 83 prosent 
av dem er skrevet av menn. ikke 
overraskende jevner det seg noe ut 
når vi tar med bildene. 27 prosent 
av de avbildede er kvinner. jeg 
kunne sågar telle 6,5 nakne pup-
per. Historiebøker er kjent for sine 
ad hoc-avsnitt som har noe med 
kvinne i tittelen – så også her. Kvin-
nenes langsomme inntog er tilkjent 
16 sider (3 prosent). nynorsken har 
til sammenligning fått 24 sider (5 
prosent). 

Pressen er tradisjonelt kjent for 
å være en mannsbastion, men de 
senere år har vi opplevd en kjønns-
utjevning både blant redaktører 
og journalister. Det er kanskje 
derfor vi i dag ofte tar det som en 
selvfølge at premisser defineres 
like mye av kvinner, som av menn. 
Imperiet vakler forteller derimot en 
annen historie. Den forteller at selv 
om papirpressen vakler, er det noe 
som står fast: Både historien og 
pressen består stort sett av menn.

av Ragnhild Fjellro

Kritikk utan politikk

Kristin Clemet og 
john O. Egeland (red.)
Til forsvar for personvernet
universitetsforlaget 2010
209 sider
Rettl. pris: kr 249

Denne debattboka er sterk på 
ideologisk kritikk, men svak 
på konstruktiv politikk. Skarpe 
pennar refsar datalagringsdirek-
tivet i Eu, og sjølv om det er gøy 
å lesa, hamnar ho i haugen med 
andre konservative debattbøker 

som ikkje formule-
rer reelle løysings-
forslag for noreg 
på 2000-talet (til 
dømes Norge – en 
diagnose, redigert 
av Knut Olav 
Åmås).

Verdisynet i Til forsvar for 
personvernet er humanistisk, og 
moralsk sett svært sympatisk. Ein 
må verne personleg integritet med 
lov, fordi det er ein føresetnad for 
ekte fridom, argumenterer dei. 
Rettsstaten har i hundrevis av år 
verna individet mot overgrep frå 
staten, men no har staten vakse 
seg så sterk at han set tryggleik 
framfor fridom. Alle forfattarane 
er imot denne dystre utviklinga.

Fleire forfattarar påpeiker 
at vernet av privatlivet har ein 
kostnad. Dersom overvakinga 
er minimal, vil nokre svindlarar 

komma unna med triksa sine, 
nokre alvorlege brotsverk vil aldri 
verta oppdaga, og nokre får difor 
aldri si rettferdige straff. Men livet 
er grunnleggande urettferdig, og 
privatlivets fred er verd prisen, 
meiner blant anna Ketil Lund.

Denne boka er eit innspel i ein 
genuin verdikamp til høgre for 
sentrum. Civita representerer ide-
ologiske krefter i Høgre, Venstre, 
KrF og FrP som er imot datalag-
ringsdirektivet og tryggleikspoli-
tikken som ligg innbakt. Dei føler 
at grunnleggande liberale verdiar 
vert svekka av militære, politimes-
sige og forretningsmessige krefter 
som opererer på eit internasjonalt 
nivå. Dei dystraste historiene er 
Vagn Greves analyse av dansk 
kriminalpolitikk etter 11. septem-
ber, og Camilla Lindbergs analyse 
av svensk forsvar si spaning på 
signal som passerer gjennom 
kabelnett.

Men kva bør dei gode kref-
tene gjera for å skapa eit betre 
samfunn? Typisk nok har heller 
ikkje denne boka som målsetjing 
å formulera ein Realpolitik for eit 
fullgodt vern av den personlege 
integriteten. Civita skriv bak-
grunnslitteratur i staden for å 
setja dagsorden.

Ketil Lund og Georg Ape-
nes er indignerte og satiriske i 
tonen. Det liberale verdisynet 
er under press, og dette er ei 
demokratisk krise som den nor-
ske offentlegheita ikkje har tatt 

innover seg. Dei to distingverte 
mennene illustrerer kva som er 
problemet med boka som heil-
skap, nemleg at verdigheita i den 
liberale oppfattinga av personleg 
integritet blindar forfattarane for 
pragmatiske og berekraftige løy-
singar. Det mest konstruktive eg 
fann, var Michael Tetzschner og 
Carsten Smith sine argument for 
å grunnlovsfesta personvernet, 
slik at det kan handhevast meir 
konsekvent i den daglege retts-
praksisen.

Kanskje er problemet at det i 
noreg i 2010 ikkje finst alternativ 
til den omfattande datalagringa. 
Det er uråd for store organi-
sasjonar å driva rasjonelt utan 
omfattande bruk av digital data-
handtering, og dette utviklings-
trekket har stort momentum på 
omtrent alle samfunnsområde. 
Personopplysningar er i ferd 
med å verta ei av dei viktigaste 
kapitalformene. Me måtte ha 
avdigitalisert heile samfunnet for 
å vera garanterte at personvernet 
vart styrka, men dét ville ha vore 
eit ukonstruktivt forslag.

Det beste er å formulera poli-
tiske løysingar for vern av den 
personlege integriteten innafor 
rammene av ei høg grad av over-
vaking og registrering. Ei slik til-
nærming ville vera både realistisk 
og konstruktiv, og eg gler meg til 
den boka vert skriven.

av Lars nyre

Stort sett menn

Guri Hjeltnes (red.)
Imperiet vakler 1945–2010 
universitetsforlaget, 2010
552 sider
Veil. pris: kr 375 

Det finnes flere publiserte enkelt-
verk som dekker deler av norsk 

pressehistorie, men 
for første gang er 
nå hele historien 
samlet i fire omfat-
tende bind, der pro-
fessor Hans Fredrik 
Dahl står som 
hovedredaktør. Det 

nye med denne serien er også at vi 
finner en kvinnelig redaktør blant 
en ellers mannsdominert forfatter-
bukett. Professor i journalistikk, 
Guri Hjeltnes, er bindredaktør for 
Imperiet vakler som tar for seg tiden 
fra krigens slutt og fram til i dag. 
Det var derfor fristende å lese ver-
ket med kjønnsbrillene på.

Forståelig nok er det ikke kjønn 
som står mest sentralt når pres-
sens rasende utvikling de siste 65 
år skal skildres. Både partipressens 
framvekst i norsk etterkrigstid, 
avisdøden som førte fram til statlig 
pressestøtte på slutten av sekstital-
let, og profesjonaliseringen blant 
journalister og redaktører som 
blant annet inkluderte innføringen 
av selvjustis og Vær Varsom-plaka-
ten, er detaljert og rikt beskrevet. 
Det samme er endringene som 
har skjedd i form og innhold, blant 
annet gjennom tabloidformatet, 
og utviklingen av nye sjangere. 
Her behandles ikke bare hvordan 
formidlingen av nyheter over tid er 
dramaturgisk og språklig effektivi-
sert, men også utviklingen av nye 
sjangere som pregjournalistikk og 
hverdagsliggjøring av det språklige 
uttrykket. Men den mest sentrale 
delen av historien, som også er 
markert i bindets tittel, handler 
om hvordan den teknologiske 
utviklingen er blitt pådriver og pre-
missleverandør for andre sentrale 
utviklingslinjer i pressen, og som i 
dag har endt i en papirpresse som 
vakler. Vaklingen forklares blant 
annet med konkurransen på nett, 
kommersielle mediekonsern og 
den sterke oppblomstringen av 
andre medier. 

Det er en imponerende sam-
ling tekster med svært god bredde 
både i temaer, tilfang av detaljer og 
fakta, i tillegg til perspektiver og 
fordypningsområder. Men så er det 

Dette er historia om noregs 
første vitskaplege organisasjon, 
Videnskabsselskabet i Trond-
heim. Det vart etablert i 1760, 
finansierte studiar om norsk 
topografi, dyre- og planteliv, språk 
og historie, og hadde ein inter-
nasjonalt anerkjend skriftserie. 
Det kunne vore spira til noregs 
første universitet. Men etter eta-
bleringa av universiteta i Oslo og 
Trondheim var det i første rekke 
museumsdelen og biblioteket 
som hadde overlevingskraft. 
Seinare vart også dei innlemma i 
universitetet. Selskabet eksisterer 
framleis, men no med avgrensa, 
lokal betydning.

Forfattar er Arild Stubhaug, 
framståande popularisator og 
historisk biograf, som ofte − også 
med denne boka − har fått gode 
kritikkar. Då kan eg frimodig tillate 
meg å møte boka med spørsmålet: 
Kvifor skrive – og lese – historie, i 
dette tilfellet vitskapshistorie?

Ein grunn kunne vere å gje 
meining til menneska i og rundt 
Selskabet, vise at dei har hatt 
ein funksjon utover seg sjølve. 
Det kan gjerast anekdotisk, og 
anekdotar finn vi mange av her, 
spesielt frå det første hundreåret. 
Favoritthistoria mi er om Chris-
tian Krogh, professor i «lovkyn-
dighet», mangeårig statsråd og 
preses i Selskabet etter biskop 
Bugges avgang i 1820. Krogh 
skulle leie arbeidet med ei lovbok 
for kriminal- og sivilretten, men 
sleit med å få arbeidet ferdig. 
Etter mange brotne tidsfristar 
bestemte regjeringa seg for å la 
ein annan ta over arbeidet. Då tok 
Krogh livet sitt.

Ein kan også skape meining 
ved å etablere sambandsliner 
mellom fortid og notid. Her 
lukkast boka berre delvis. Før-
ste perioden, med biskopen og 
naturforskaren Gunnerus som 
drivande kraft, ser ut til å ha 
fanga forfattaren mest. når boka, 
etter kvart som historia skrid 
fram, er prega av redusert språ-
kleg engasjement, er det kanskje 
fordi sjølve emnet − organisasjo-
nen – vert mindre interessant? 
Etter å ha lese boka verkar tit-
telen, Den lange linjen, som ein 

avkrefta hypotese.
Ein annan grunn kunne vere å 

setje utviklinga til den vitskaplege 
organisasjonen inn i ei historisk 
ramme, og vise samspelet mel-
lom politiske prosessar og orga-
nisatoriske strategar. Her lukkast 
boka langt på veg. Stubhaug byg-
gjer på faghistoriske bidrag om 
Selskabet, og interesserte i norsk 

politisk utdanningshistorie kan 
(truleg) lese boka som ein intro-
duksjon til desse arbeida.

Ein tredje grunn kunne vere å 
diskutere meir allmenne teoriar, 
til dømes om det vitskaplege 
feltet. Slik Francis Sejersteds 
kontrovers med jens Arup Seip 
om norsk politisk historie spe-
glar ulike teoriar om politikkens 
vesen, kunne denne boka ha 
fortalt oss noko om vitskapens 
vesen. Døme: Står vi ikkje her 
overfor ein presumptivt rasjonell 
vitskapsorganisasjon som gradvis 
misser funksjonar og relevans, 
men som likevel utviklar seg 
som var han ein organisme i ein 
stadig mindre nisje, ein nisje 
definert og vedlikehalden av den 
eigenverdien han har fått for 
medlemmene? Men dette er ikkje 
boka for slike spørsmål.

Ein fjerde grunn kunne vere at 
vi fekk innsikt i dei intellektuelle 
problemstillingane som dei Sel-
skabet finansierte, var opptekne 

av, slik Fredrik W. Thues analyse 
av krinsen kring Arne næss 
og Rüdiger Safranskis bok om 
nietszche gjev innsikt i dei intel-
lektuelle problema som analyse-
objekta tumla med. Her gir boka 
litt oversikt, men lite innsikt.

Ein femte grunn kunne vere å 
få fram det tidsbundne i det som 
var, og i det som er. Ein måte 
er direkte å formidle kjeldene. 
Og med sitat frå Linnés brev til 
Gunnerus, sistnemnde si teik-
ning av ei brugde i 1765, eit kart 
over Lofoten i 1827, let Stubhaug 
menneska tale til oss gjennom 
tida. Men kjeldene strekk ikkje til 
når ein skal vise det tidsbundne 
i notida. Det må forfattaren sjølv 
gjere, gjennom ein underleg-
gjerande skrivemåte som distan-
serer notida, som var ho ukjend 
fortid. Sosiologien og antropolo-
gien har sine grep for dette, slik 
skjønnlitteraturen har det. Eg 
finn ikkje slike grep her.

Ein sjette grunn kunne vere å 
forstå notida gjennom analysen av 
fortida, av prosessen frå det som 
var, fram til det som er. når det 
verkar lite relevant her, er det nok 
fordi det noverande Selskabet ikkje 
er så interessant. Det er ikkje det 
forskingsrådet det ein gong var.

Ein sjuande grunn kunne 
vere sjølve forteljinga. Emnet og 
omarbeidinga av det skaper ein 
leseverdig tekst. Då er det ikkje 
det historiske, men sjølve historia 
som fenger. i denne boka tek 
emnet over. Det startar som ei 
velformulert skildring av oppda-
ginga av noreg, om reiser langs 
kysten for å lage oversikt over 
planter, dyr og byggeskikkar, om 
sirlege kartotek, oppslagsverk og 
ei avhandling av nils Henrik Abel 
– og det sluttar som eit pliktskul-
dig årsmøtereferat.

Dei færraste kan imøtekome 
alle føremål ein historisk tekst 
kan ha. Ei heller denne boka. Men 
uansett kriterium så fell ho i verdi 
når ho nærmar seg vår tid. Teksten 
speglar den organisasjonen han 
undersøker: når relevansen er 
borte, står berre tomme symbol att.

av Oddgeir Osland

Sju grunnar til å skrive historie
Det startar som ei velformulert skildring av oppdaginga av Noreg, og sluttar 
som eit årsmøtereferat.

BøKER

Arild Stubhaug
Den lange linjen. Historien 
om Videnskabsselskabet i 

Trondheim
Tapir, 2010
288 sider

Rettl. pris: kr 350
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KOLUMNETITTELDEBATT

på erstatning for lidt økonomisk 
inntektstap, eventuelt fremtidig 
inntektstap, og erstatning for 
ikke-økonomisk tap, det vil si krav 
på oppreisning, også kalt tort og 
svie. Krav på erstatning på grunn 
av trakassering kan omfatte begge 
former for tap. Det er oppreis-
ning / tort og svie det i praksis er 
vanskeligst å få gjennomslag for i 
domstolene. i arbeidsmiljøloven 
finnes det ingen lovhjemmel 
som pålegger erstatningsansvar 
i tilfelle mobbing. Mobbeofferet 
er henvist til den alminnelige 
erstatningsretten. Det betyr at 
mobbeofferet må bevise at de 
tre alminnelige grunnvilkårene 
for å kreve erstatning er opp-
fylt. Disse er: 1) at det foreligger 
erstatningsgrunnlag, det vil si at 
mobbeofferet kan dokumentere 
at trakassering faktisk har skjedd, 
2) at det foreligger et økonomisk 
tap, og 3) at det er en årsakssam-
menheng mellom trakasseringen 
og skaden. Oppreisning / tort og 
svie følger egne regler som ifølge 
rettspraksis er svært vanskelig å 
oppnå for offeret.

Det er mobbeofferet som må 
fremlegge tilstrekkelige bevis for 
domstolene for at erstatnings-
vilkårene er oppfylt. Offeret har 
bevisbyrden, det vil si bevisrisi-
koen for at vilkårene for erstat-
ning foreligger. Rettspraksis 
viser at det er svært vanskelig 
å føre tilstrekkelig bevis for at 
man er utsatt for rettsstridig 
trakassering, med arbeidsufør-
het og inntektstap som følge. 
Konsekvensen er at offeret vil 
ha store problemer med å for-
følge sine rettigheter – som en 
siste utvei – gjennom søksmål 
for domstolene. Mobbeofferets 
eneste juridiske mulighet i dag er 
å reise erstatningssøksmål mot 
arbeidsgiver/bedriften, eventuelt 
mot den personlige mobber. De 
tre grunnleggende, alminnelige 
erstatningsvilkårene er vanskelig 
å oppfylle i mobbesaker. 

«liberal» ledelse gjør utilbørlig 
oppførsel mulig, og mobberne 
stilles ikke til ansvar.

Begrepet trakassering har 
ikke noe presist innhold, men 
gir uttrykk for noe svært negativt. 
Å bli beskyldt for å mobbe eller 
trakassere vil være belastende for 
den som beskyldes for dette, og 
beskyldningen kan rammes av 
injurielovgivningen. Dette setter 
visse krav til handlingene, før 
arbeidstaker skal kunne påstå seg 
mobbet.

juridisk vil trakassering først 
foreligge når det foregår kvalifi-
sert plaging over tid. Plagsomme 
enkeltstående handlinger, verbalt 
eller fysisk, faller utenfor og 
beskytter ikke den som plages. 
Trakasseringen fører til at sam-
arbeidet på arbeidsplassen ikke 
fungerer. Offeret må ofte søke 
legehjelp, med sykemelding 
som resultat. Sykefraværet blir 
ofte langvarig, gjerne med psy-
kologisk/psykiatrisk behandling 
som nødvendig oppfølging. ikke 
sjeldent er resultatet at mobbeof-
feret ikke makter å vende tilbake 
til arbeidsplassen sin. Det finnes 
også mange eksempler på at offe-
ret blir arbeidsufør på livstid. Det 
rammer ikke bare offeret selv, 
men også den nære familie.

For arbeidsgiver er som regel 
også følgene alvorlige. Det dag-
lige arbeidet blir skadelidende, 
det negative stjeler oppmerk-
somheten, svært mye produktiv 
tid brukes til samtaler og dis-
kusjoner i situasjoner der kon-
fliktnivået har fått rotfeste. Det 

psykososiale arbeidsmiljøet skal 
være en del av virksomhetens 
internkontrollsystem. Formålet 
med systematisk internkontroll 
er, i tillegg til det forebyggende, 
å fange opp mobbesituasjoner 
i en tidlig fase. Enkle, forebyg-
gende tiltak er interne skriftlige 
saksbehandlingsprosedyrer som 
forteller ansatte og ledere hvor-
dan påstander/signaler om mob-
bing skal saksbehandles, hvem 
som skal gjøre hva og når. Dette 
er egnet til å gi ansatte og ledere 
trygghet og forutsigbarhet. En 
virksomhet som legger arbeid i 
systematisk internkontroll, med 
interne skriftlige saksbehand-
lingsprosedyrer for behandling 
av arbeidskonflikter og mobbing, 
vil regelmessig også være i stand 
til å imøtegå påstander om mob-
bing der disse er grunnløse. Og 
uansett vil en slik bedrift kunne 
redusere skadevirkningene, der 
det foreligger dokumentasjon for 
rettsstridig mobbing.

Der arbeidsgiver ikke reage-
rer med adekvate midler, har 
arbeidstilsynet myndighet til 
å gripe inn mot trakassering. 
Min erfaring er at kvaliteten på 
arbeidstilsynets saksbehandling 
er svært varierende, fra region 
til region. En som blir utsatt for 
trakassering, vil kunne reise 
erstatningskrav mot den/de per-
sonlige ansvarlige (mobberne). 
Bedriften/arbeidsgiver ved styret 
(den juridiske personen) kan også 
bli erstatningsansvarlig. Dersom 
offeret reiser erstatningssøksmål, 
er det viktig å skille mellom krav 

Mobbing må bekjempes

«Rettspraksis viser at det er svært 
vanskelig å føre tilstrekkelig bevis for 
at man er utsatt for rettsstridig 
trakassering, med arbeidsuførhet og 
inntektstap som følge.»

TRAKASSERING: i min advokat-
hverdag har jeg arbeidet med 
arbeidskonflikter, mobbing og 
trakassering de siste 15 årene. Vi 
bistår blant annet Forskerforbun-
dets medlemmer i arbeidskon-
flikter. Erfaringen er at denne 
type saker synes å øke både i 
antall og styrke, noe også medi-
eoppslag viser. Etter min vurde-
ring er rettsreglene mangelfulle, 
og dagens rettspraksis viser at 
domstolene legger «listen» for 
høyt, i forhold til mobbeofferets 
mulighet til å nå frem i søksmål 
mot arbeidsgiver. jeg tenker ikke 
på stillingsvernssaker, hvor tra-
kassering/mobbing er grunnlag 
for oppsigelse eller avskjed, og 
hvor arbeidstakere har et godt 
vern. Dette til forskjell fra saker 
der mobbeofferet fremmer erstat-
ningssak mot arbeidsgiver, uten 
at det foreligger oppsigelse, men 
«bare» fordi man ikke makter å 
fortsette i arbeidet sitt.

Mobbing og trakassering 
har, slik jeg ser det, ikke blitt 
tatt alvorlig nok, verken politisk, 
av de toneangivende organi-
sasjonene i arbeidslivet, av 
arbeidsgiverne og heller ikke av 
rettsapparatet. Rettspraksis viser 
etter min mening at for mange 
dommere har vist liten innsikt 
i problematikken. Typisk er det 
uttalt i en av dommene at det er 
vanskelig å trenge inn i faktum 
i mobbesaker. Bevisspørsmålet 
blir altså nærmest for vanskelig 

for retten! når mobbeofferet har 
bevisbyrden, jf. nedenfor, svekker 
dette rettsvernet i betydelig grad. 
Rettsreglene for å kreve erstat-
ning mot arbeidsgiver, herunder 
oppreisning for tort og svie, er 
svært kompliserte.

Forbud mot mobbing/trakas-
sering på arbeidsplassen ble 
lovregulert i arbeidsmiljøloven 
i 1996. Loven får også anven-
delse på alle arbeidstakere, også 
i statlig virksomhet. Det siste 
tiåret har det vært rettet økende 
oppmerksomhet mot forholdet. 
Saker som gjelder dårlig arbeids-
miljø, mobbing/trakassering, får 
mye offentlig oppmerksomhet, 
der media får innsyn i slike saker. 

Arbeidsmiljøloven bruker 
begrepet trakassering, begrepet er 
synonymt med mobbing. Loven 
likestiller for øvrig trakassering 
med «utilbørlig opptreden».

Arbeidsgiver har ansvaret for 
det psykososiale arbeidsmiljøet 
og at ulike former for mobbing 
ikke skal finne sted på arbeids-
plassen. Problemet er at mobbe-
offeret i dag ikke har tilstrekkelig 
med virkemidler til rådighet for 
å stille arbeidsgiver til ansvar, i 
tilfelle mobbing. Men arbeidsgi-
ver er ikke alene ansvarlig. Også 
arbeidstaker har et medvirknings-
ansvar for at det psykososiale 
arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. 
Etter min vurdering bør det set-
tes et mye sterkere søkelys på 
ansattes oppførsel. Svak eller 

Tverrfaglighet har i de siste år blitt et honnørord, 
og brukes både for å beskrive attraktive arbeids-
miljøer og moderne kunnskapsarbeid. Men hva 
betyr det – og hvorfor er det eventuelt viktig?

De som har forsøkt seg på tverrfaglig fors-
kning, kan forsikre at det er utfordrende, ikke 
minst fordi en mangler forståelse for hverandres 
metoder. Men den viktigste utfordringen ligger i 
at en mangler et felles språk 
og en felles forståelse av fag-
lige begreper. Selv humanister 
og samfunnsvitere imellom 
kan dette være vanskelig, kan-
skje ekstra vanskelig. Her lig-
ger utfordringen i at man tror 
man er enige om hva man 
snakker om − men akk hvor 
feil man kan ta.

Seint på 1950-tallet holdt 
Charles Percy Snow, eller 
også Baron Snow, sin kjente 
tale om «The Two Cultures». 
Talen omhandlet det Snow 
formulerte som en kløft mel-
lom naturvitenskapene på 
den ene siden og human- og 
samfunnsvitenskap på den 
andre siden. Snow påpekte at 
utviklingen mot to forskjellige 
kunnskapskulturer minsket 
vitenskapens mulighet til å svare på de utfor-
dringer verden sto overfor. Til tross for kritiske 
innvendinger mot Snows skisma har han blitt stå-
ende som en av de mest betydningsfulle stemmer 
innenfor vestlig offentlig 
debatt i etterkrigstiden, 
og han er stadig en refe-
ranse når vi i dag debat-
terer hva som er viktig og 
gyldig kunnskap.

Snow (f. 1905) hadde 
vokst opp og levde midt i 
moderniteten. Det var en tid preget av optimisme 
og ikke minst positivisme. Troen var sterk på 
vitenskapens evne til å bringe løsninger og fram-
gang, og det var særlig naturvitenskapene som 
utviklet status som kilden til en ny og bedre ver-
den. Oppdagelser innenfor fysikk og kjemi bidro 
til framvekst av nye materialer og en voldsom tek-
nologisk utvikling. Det var håndfaste produkter 

vitenskapen kunne vise fram. Medisinen var et 
annet «naturfag» som ga svar på problemer folk 
følte direkte på kroppen. Men kanskje så Snow 
allerede på 50-tallet at vi var på vei mot tider hvor 
utfordringene ikke kunne løses med teknologisk 
utvikling alene?

i dag fornemmer de fleste av oss at vi kan-
skje ikke er så optimistiske eller positive lenger. 

Og om vi ikke er direkte pes-
simister, så er vi nok usikre 
på om samtidens problemer 
overhodet kan løses uten 
gudenes hjelp. Tilstanden kan 
illustreres med følelsen en får 
når en ser et såkalt naturpro-
gram på tv; isbjørnen sitter 
sulten og innvendig foruren-
set på et synkende isflak. Det 
legger seg som en mørk sky i 
tilværelsen, en ullen og tåkete 
sky av begreper som global 
oppvarming, drivhuseffekt 
og eventuell karbonfangst. 
Problemet framstår på ingen 
måte som avgrenset, og vi mer 
enn fornemmer at her trengs 
det (minst) mengder av tverr-
faglighet, god kommunika-
sjon – og handling.

Arbeidsdelingen mellom 
de to kulturer har vært framstilt som at natur-
vitenskapene skal forklare, mens human- og 
samfunnsvitenskapene skal bringe forståelse. 
Spørsmålet blir da hvem som skal bringe hand-

ling. Det er i samspillet 
mellom å være de som 
kan forklare og bringe 
forståelse, at det skapes 
grunnlag for makt og poli-
tikkutvikling – for hand-
ling. De gamle grekerne 
skilte ikke mellom kunn-

skap og retorikk, og påpekte nettopp hvordan 
forståelse oppstår gjennom evnen til å forklare. 
Denne evnen er avgjørende for både tverrfaglig 
samarbeid og politikkutvikling. Dette poenget 
bringer faktisk en linje fra Aristoteles episteme til 
nåtidens Al Gore og Public Relations. Det gjelder 
som kjent ikke å ha rett – men å få rett.

GJESTESKRIBENTEN

Tverrfaglighet

Kristin Hestflått Spilker 
forsker ved institutt for 

tverrfaglige kulturstudier, 
nTnu

«De gamle grekerne 
skilte ikke mellom 

kunnskap og retorikk.»

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

«Problemet er at mobbeofferet i 
dag ikke har tilstrekkelig med 
virkemidler til rådighet for å stille 
arbeidsgiver til ansvar, i tilfelle 
mobbing.» 
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KOLUMNETITTELDEBATT

innenfor læreryrket, helse- og 
omsorg og ingeniørfag, i jakten 
på universitetstittelen.»

Statsråden peker her på et 
økende problem ved høgskolene, 
nemlig at ledelsen fokuserer 
sterkt på universitetsstatus og 
foretar prioriteringer som grad-
vis, men sikkert svekker profe-
sjonsutdanningene.

Det er som Terje Mørland, 
nokut, sier i Aftenposten 4. mai 
at de fleste høgskoler som har 
samarbeids- og fusjonsplaner, 
også har en underliggende ambi-
sjon om å bli universitet. Men i 
tillegg til nokuts faglige vurde-
ringer blir det etter hans oppfat-
ning nødvendig med helhetlige 
vurderinger av økonomi og andre 
samfunnsmessige konsekvenser.

i dag styres høgskolene i min-
dre grad av politiske signaler enn 
av markedstenkning. Det må sies 
å være en forsiktig uttalelse av en 
SV-statsråd at det som nå skjer, 
er en «utfordring». Hun burde 
heller ha benyttet uttrykket «et 
økende problem for norge» at 
grunnutdanningene svekkes – i 
første omgang ved at økonomiske 
ressurser omdisponeres, deretter 
at arbeidsforholdene for persona-
let blir dårligere, og at kvaliteten 
av utdanningen så svekkes.

Det kan ikke være vanskelig å 
registrere at høgskolenes ledelse 
har en forståelse av at det er 
politisk dekning for å arbeide i 
retning av universitetsstatus. Vir-
kemidlet for å nå dit er fusjoner. 
Det kan komme til uttrykk i stra-
tegiplaner for eksempel slik: Høg-
skolens hovedmål er å bli universitet 
sammen med andre innen 2015. 
Det skjer altså en målforskyvning 
i forhold til institusjonenes sam-
funnsmandat.

Hvorfor står ideene om 
fusjon så sterkt hos høgskolenes 
ledelse? Det er lite tvilsomt at 
mange bygger sin tenkning på 
premisser som har forankring i 
markedstenkning og new Public 
Management. Denne tenkningen 
har de siste årene preget styrings-

systemet i høyere utdanning, 
samtidig som den politiske sty-
ringen gradvis har blitt svekket, 
selv med SV-statsråder i posisjon 
til å gripe inn.

Det vises til Handlingsrom-
utvalgets vurderinger hvor det 
blant annet sies at markedssys-
temene inviterer til kortsiktighet 
og ustabilitet, mens behovet er 
langsiktighet og helhetstenkning 
– og hvor det fremmes flere for-
slag som tar sikte på å avhjelpe 
de problemer som markeds-
tenkningen og ulike «kvasimar-
kedsmekanismer» i tilhørende 
finansieringssystem har skapt for 
høyere utdanning. 

i departementets tilstands-
rapport for 2009 vises det til at 
Stjernø-utvalget uttrykte bekym-
ring over utviklingen av master-
studier ved høgskolene, og så det 
høye antallet etableringer som 
uttrykk for fragmentering og svak 
arbeidsdeling. Tilstandsrapporten 
dokumenterer at det har vært en 
økning på 90 mastergradstilbud 
de siste sju årene. Departementet 
formulerer seg forsiktig om dette 
i tilstandsrapporten: «når Kunn-
skapsdepartementet godkjenner 
nye masterstudier, forutsettes det 
dessuten at institusjonene finan-
sierer disse innenfor egne ram-
mer. Etableringen kan dermed gå 
på bekostning av andre utdannin-
ger, herunder profesjonsutdan-
ningene på bachelornivå.»

Det kritiske forholdet for 
høgskolene er at de fleste i de 
siste årene har tatt opp langt 
flere studenter enn det grunn-
bevilgningen gir finansiering til. 
Handlingsromutvalget er meget 
klar i sin vurdering av denne 
praksisen: «Avlagte studiepoeng 
utover måltallet, som utgjør mer 
enn 20 % for hele sektoren, vil 
på sikt redusere studiekvaliteten, 
utarme fagmiljøene og redusere 
institusjonenes handlingsrom.»

Det er åpenbart at departe-
ment og politisk ledelse nå er 
kjent med hva som er i ferd med 
å skje, men likevel foretas det 

Fravær av skriftlig dokumenta-
sjon i mobbesaker er påfallende. 
Vitner tør ikke stå frem av frykt 
for å miste jobben. Arbeidsmiljø-
lovens stillingsvernsregler har en 
helt annen erstatningsregel ved 
usaklig oppsigelse/avskjed, enn 
hvor arbeidstaker blir mobbet ut 
av jobb. i stillingsvernssaker stil-
les det ikke krav om skyld eller 
lidt økonomisk tap (inntektstap) 
for at domstolen skal tilkjenne 
den oppsagte oppreisning / tort 
og svie. Arbeidstaker får regel-
messig erstatning for oppreis-
ning / tort og svie i tilfelle usaklig 
oppsigelse/avskjed, spesielt der 
saksbehandlingen i forbindelse 
med oppsigelse har vært mangel-
full og kritikkverdig. Tilsvarende 
erstatningsregler finnes i diskri-
mineringsloven og likestillingslo-
ven, samt også for varslere.

ingen av de få (5) høyesteretts-
dommer om trakassering som 
foreligger, har tilkjent mobbeof-
feret oppreisning / tort og svie. 
Ellers viser rettspraksis generelt 
at domstolen har lagt listen i sin 
bevisvurdering svært høyt. Der 
arbeidstaker har nådd frem, har 
mobbingen vært alvorlig og bevi-
sene sterke. Men erstatningene 
for lidt tap / fremtidstap har vært 
nokså beskjedne.

Rettspraksis viser at mobbeof-
feret har et svakt rettslig vern. 
Muligheten til å nå frem i retts-
apparatet er liten. Dette skyldes 
mobbeofferets bevisbyrde og at 
rettsreglene for å kreve erstat-
ning mot arbeidsgiver, herunder 
oppreisning / tort og svie, er kom-
pliserte. Typisk er det uttalt i en 
av dommene at det er vanskelig å 
trenge inn i faktum i mobbesaker; 
med andre ord, mobbeofferet 
klarer ikke å oppfylle bevisbyrden.

Slik rettstilstanden er i dag, 
vil mitt generelle råd være 
at arbeidstakere som hevder 
seg utsatt for mobbing og 
trakassering, bør være svært 
tilbakeholdne med å gå til erstat-
ningssak mot arbeidsgiver. En 
praktisk og pragmatisk løsning 
vil derfor være å se seg om etter 
en ny jobb, dvs. å søke seg bort 
fra bedriften. Men jeg har også 
erfart at arbeidstakere som tar 
kampen opp med arbeidsgiver, 
kan oppnå en avtaleløsning. 
Avtaleløsning vil typisk gå på en 
skriftlig beklagelse fra arbeids-
giver, kombinert med et økono-
misk vederlag.

Virksomheter blir ofte svært 

skadelidende av arbeidskonflik-
ter, og mobbing/trakassering er 
ødeleggende for arbeidsplasser. 
jeg forstår derfor ikke hvor-
for fenomenet ikke gis større 
oppmerksomhet i den enkelte 
virksomhet. Fokus må rettes mot 
virksomhetens forebyggende 
arbeid. Arbeidet må planlegges 
i virksomhetens styre som må 
iverksette målbaserte virkemid-
ler for å styrke kunnskapen til 
ledere på alle plan. Det kreves et 
langsiktig og systematisk intern-
kontrollarbeid. Kunnskap må 
kombineres med skriftlige ruti-
ner. Det må stilles krav til ledere 
på alle nivåer, samtidig som det 
må stilles krav til de ansatte. Har 
virksomheten fokus på forebyg-
gende arbeid, har man samtidig 
et adekvat verktøy for å løse kon-
flikter som måtte oppstå.

nils H. Storeng, 
advokat − Møterett for Høyesterett
Advokatfirmaet Storeng, Beck & 
Due Lund ANS

Hva må ofres ved 
fusjoner?

HøGSKOLEFUSJONER: Fusjon 
framstår som et verktøy for rea-
lisering av universitetsstatus. 
Ledelsen ved mange høgskoler 
følger nå en markedslogikk som 
svekker landets profesjonsutdan-
ninger. Hvordan ivaretar den 
politiske ledelse høgskolenes 
samfunnsmandat og mangfoldet 
i høyere utdanning?

i Aftenposten 3. mai gir stats-
råd for høyere utdanning og fors-
kning Tora Aasland uttrykk for 
sin visjon om et mangfoldig land-
skap av universiteter og høgsko-
ler. Men hun innser at det finnes 
utfordringer, blant annet: «Det 
skal likevel ikke underslås at det 
er en utfordring at høgskoler kan 
komme til å nedprioritere profe-
sjonsutdanningene, for eksempel 

«Det er åpenbart at departement og politisk ledelse nå 
er kjent med hva som er i ferd med å skje, men likevel 
foretas det ikke politiske grep for å motvirke 
utviklingen.»

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 465
  
Pris for én person er kr 369 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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Stillingen som direktør for Midt-Troms Museum er ledig for fast tiltredelse.

Midt-Troms Museum er et konsolidert regionmuseum for ni kommuner i 
Midt-Tromsregionen; Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, 
Sørreisa, Torsken og Tranøy. Museet har sitt administrasjonssted på 
Andselv i Målselv, ca 13 årsverk og et budsjett på rundt 9 mill.

Direktøren har det faglige, administrative og økonomiske ansvar for drift 
og videreutvikling av museets virksomhet i nært samarbeid med 
kommunene, venneforeninger og i tråd med de planer som forelig-
ger. Det er utarbeidet instruks for stillingen.

Vi søker en person med høyere utdannelse innen kulturfag, administra-
sjons- eller ledelsesfag. Lederegenskaper, administrativ kompetanse, 
erfaringer og resultater innen museums- eller annen kulturfaglig 
virksomhet vil bli vektlagt. Det søkes etter en utviklingsorientert, 
målbevisst og tydelig leder med gode samarbeidsevner og kraft til å 
motivere medarbeidere og samarbeidspartnere.

lønn etter avtale.
arbeidssted Andselv i Målselv.
For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt styreleder Per Gunnar 

Cruickshank tlf, 77 18 76 23/404 37 952 eller økonomiansvarlig Berit 
Kvammen tlf, 479 24 081.

søknad med attester sendes innen 20. juni 2010 til;
Midt-Troms Museum
Postboks 1080
9326 Bardufoss

søknadsfrist 20. juni 2010

LEDIG STILLING SOM DIREKTøR

Blekinge Tekniska Högskolas vision är att vara en globalt attraktiv kunskaps- 
community inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Den är en av 
Sveriges tydligast profilerade högskolor.  www.bth.se.

Blekinge Tekniska Högskola söker

Två universitetslektorer i vårdvetenskap
(diarienr 421-0461-2010)

med placering vid sektionen för hälsa i Karlskrona  

För mer information om tjänsten se vår webbplats: www.bth.se/jobb

Du är också välkommen att kontakta sektionschef  
Louise Stjernberg 0455-38 54 52  
louise.stjernberg@bth.se 

Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2010.     
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Vi har ledig eit doktorgradsstipend innan omsorgstenester i kommunehelsetenesta med særleg vekt på eldreomsorg ved Avdeling for helsefag i Førde.  
Stipendiatperioden er på 3 år, eventuelt 4 år med 25% av arbeidstida knytt til undervisning eller anna arbeid ved høgskulen. 

For tilsetjing krev ein søkjar med utdanning som sjukepleiar og eksamen på mastergrads- eller hovudfagsnivå. 

Nærare informasjon får du hos dekan Eva Marie Halvorsen, tlf. 41 56 14 66, e-post: eva.halvorsen@hisf.no eller    
forskingsleiar Marit Solheim, tlf. 40 04 61 14, e-post: marit.solheim@hisf.no

Full utlysing fi nn du på www.hisf.no under 
ledige stillingar - Søknadsfrist 20. august.

Ledig stipendiatstilling 
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Post doktor i endringsledelse
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

Doktorgradsstipendiat i endringsledelse (2 stillinger)
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

Doktorgradsstipendiat i ledelse – fornybar energi og bærekraft
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

Utforsk jobbmulighetene på www.uis.no

Utfordrer. Utforsker.Utfordrer. Utforsker.

Universitetet i Stavanger (UiS) har 8300 studenter, 1200 ansatte og et mangfold av undervisnings-, forsknings- og 
formidlingsaktiviteter. Den faglige virksomheten er organisert i tre fakulteter og ved Arkeologisk museum.   
Mange av de eksternt finansierte forskningsaktivitetene foregår i samarbeid med vårt forskningsinstitutt International 
Research Institute of Stavanger AS (IRIS). Universitetet ligger i landets mest attraktive region med 300 000 innbyggere. 
Regionen har gode botilbud, et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Bli med på å utfordre og utforske!

Forskerforum ønsker alle lesere en god sommer!

ikke politiske grep for å motvirke 
utviklingen. Det er liten vilje til 
å gjøre noe med de tilpasninger 
til det økonomiske systemet som 
har tatt over styringen i sektoren.

Ved mange høgskoler betrak-
ter ledelsen det slik at en må 
øke antall studenter og opprette 
flere masterprogram for å skape 
grunnlag for doktorgradsstudier, 
dersom en skal kunne bli univer-
sitet. De mindre og mellomstore 
høgskolene må dessuten fusjo-
nere for å oppnå denne statusen.

i dette universitetsstrevet vel-
ger ledelsen å se bort fra de øko-
nomiske realiteter. Det opprettes 
blant annet masterprogrammer 
uten at de inngår i grunnbevilg-
ningen. nifu Step-rapport 5/2010 
viser at fullføringsprosenten i 
masterprogram ved høgskolene 
var kun 40 prosent fire år etter 
studiestart for 2003-kullet. Det 
innebærer at høgskolene etter 
mange år kun får 40 prosent av 
beregnet studieplasskostnad for 
40 prosent av de studentene som 
startet opp i studiet.

For masterprogrammene 
er det også en målsetting at 
personalet skal ha tilnærmet 
samme arbeidsvilkår som ved 
universitetene, det vil si at halv-
parten av stillingen avsettes til 
Fou-virksomhet. Det medfører 
da selvsagt høyere kostnader enn 
i grunnutdanningene, spesielt 
for de mange som ikke når opp 
i konkurransen om eksterne 
midler til forskning, jf. nylige 
reportasjer i avisene om tidsbruk 
til søknadsskrivning og lav inn-
vilgningsprosent. 

Høgskolene har da bare ett 
valg for finansiering: overføring 

av ressurser fra profesjonsutdan-
ningene til de nye oppgavene. 
Den samme kilde til finansiering 
må også benyttes til omorgani-
serings- og omstillingsarbeid 
ved fusjoner. Til sammen inne-
bærer dette at grunnutdannin-
gene på bachelornivå må bære 
kostnadene ved oppretting av 
master- og doktorgradsstudier 
og omstillingskostnadene ved 
fusjoner. Det er snakk om bety-
delige ressurser ved den enkelte 
høgskole, og det utgjør mer enn 
en «utfordring».

Et grunnleggende spørsmål 
er om den politiske ledelsen 
kommer inn på arenaen med 
endringer av det faktiske sty-
ringssystemet før profesjonsut-
danningene er så svekket at det 
vil ta mange år å bygge opp igjen 
en tilfredsstillende kvalitet.

Åsmund Dimmen, 
hovedtillitsvalgt Forskerforbundet 
v/Høgskolen i Buskerud

Marit Eriksen, 
hovedtillitsvalgt Forskerforbundet 
v/Høgskolen i Østfold 

Lars Vadder, 
hovedtillitsvalgt Forskerforbundet 
v/Høgskolen i Vestfold

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT

uit.no/tavla

STILLING LEDIG
Jamfør utlysing 8.4.10
Fakultet for humaniora,     
samfunnsvitskap og lærarutdanning:
Stipendiat i universitetspedagogikk,   
ref. 2010/443
– søknadsfristen er utvida til 01.09.10  

For fullstendig kunngjering, se:
www.jobbnorge.no
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INFORMASJON FRA FORSKERFORBUNDET
For kontinuerlig oppdatering, besøk våre hjemmesider www.forskerforbundet.no

i
Regjeringen går bort fra 

lik rett til utdanning 
Regjeringen tar ingen grep i revi-
dert nasjonalbudsjett for å hånd-
tere rekordveksten i søkertallene 
til høyere utdanning. Regjerningen 
bevilget 3000 nye studieplasser i 
revidert nasjonalbudsjett i 2009, og 
søkertallene i 2009 og i 2010 er de 
høyeste siden midten av 1990-tallet.

– Forskerforbundet hadde der-
for forventet at Regjeringen i revi-
dert ville komme med forslag om 
flere tusen nye studieplasser, sier 
Bjarne Hodne, leder i Forskerfor-
bundet. Men i stedet har de ikke 
foreslått en eneste ny studieplass. 
Regjeringen fjerner seg med dette 
fra lik rett til utdanning.

ii
Arbeidsgruppe skal se på 
midlertidige ansettelser 

i uH-sektoren 
Kunnskapsdepartementet har 
oppnevnt en arbeidsgruppe som 
skal foreslå tiltak for å redusere 
bruken av midlertidige ansettelser 
ved universiteter og høyskoler. 

– Målet er at bruk av midlertidige 
stillinger skal ned, sier forsknings- 
og høyere utdanningsminister Tora 
Aasland i en pressemelding. Avde-
lingssjef Bjørn T. Berg i Forsker-
forbundet representerer unio i 
arbeidsgruppa, som ledes av nOVA-
direktør Magnus Rindal.

iii
Rekordveksten til høyere 

utdanning fortsetter 
– nye studieplasser må fullfinan-
sieres fra første dag, og det må 
etableres en opptrappingsplan 
for opprettelse av nye studieplas-
ser, sier Forskerforbundets leder 
Bjarne Hodne.

Tall fra Samordna opptak (SO) 
viser at tilstrømmingen til høy-
ere utdanning fortsetter i omtrent 
like høy takt som i 2009. Dette er 
omtrent samme nivå som i 2009, 
da SO opplevde det høyeste søker-
tallet siden midten av 90-tallet. 
Samlet er det registrert omtrent 
103 400 søkere per april 2010. 

iV
Studentene samler seg i 

norsk Studentorganisasjon
Anne Karine nymoen (28) er valgt 
til den første lederen av norsk Stu-
dentorganisasjon (nSO). i løpet 
av det neste året skal hun repre-

sentere og jobbe for 200 000 
studenter i en av norges største 
interesseorganisasjoner.

norsk Studentorganisasjon 
(nSO) ble formelt stiftet i slut-
ten av april, som et resultat av 
en sammenslåing av de to nasjo-
nale organisasjonene Studentenes 
Lands  forbund (StL) og norsk Stu-
dentunion (nSu).

V
Tilstandsrapport for 

utdanningsinstitusjonene
Kunnskapsdepartementet har for 
tredje år på rad laget en offent-
lig rapport om virksomheten ved 
norske universiteter og høyskoler. 
Formålet med tilstandsrapporten 
er å gi en oversikt og vurdering av 
tilstanden ved de statlige og private 
høyere utdanningsinstitusjonene. 

For første gang presenteres pro-
filer i form av en «blomst» for hver 
institusjon. Dette er en grafisk fram-
stilling av virksomheten ved den 
enkelte høyskolen eller universitetet 
langs seks dimensjoner; størrelse, 
utdanning, forsk ning, økonomi og 
ressursforvaltning, internasjonali-
sering og forholdet til omverdenen. 
Rapporten og profilene er tilgjenge-
lige på www.kd.dep.no.

Vi
Startskudd for regionale 

forskningsfond 
Kunnskapsdepartementet har for-
delt til sammen 212,4 millioner 
kroner til regionale forsknings-
fond i 2010, og lokalisering av fon-
dene er avklart. 

– Disse midlene markerer 
startskuddet for mye nyskapende 
forskning og innovasjon over hele 
norge, sier forsknings- og høyere 
utdanningsminister Tora Aasland 
i en pressemelding.  Oversikt over 
midler fordelt til de regionale fors-
kningsfondene finnes på nettsi-
den www.kd.dep.no.

Vii
utdanningskvalitetsprisen 

2010
utdanningskvalitetsprisen for 2010 
på til sammen 1 million kroner ble 
delt mellom tre institusjoner: Høg-
skolen i Telemark, universitetet i 
Oslo og nTnu i Trondheim.

Prisene ble delt ut på den 
årlige konferansen om kvalitet og 
kvalitetssikring som arrangeres 
av nasjonalt organ for kvalitet i 
utdanningen (nOKuT). i år kom 
det inn 27 søknader fordelt på 
statlige høgskoler, universiteter og 
private institusjoner. 

– God utdanningskvalitet er helt 
avgjørende for at studentene skal få 
god og relevant kunnskap de kan 
bruke senere i livet, sa statsråd Tora 
Aasland da hun delte ut prisen.

Viii
Marie Curie-stipend til 

utenlandsopphold 
Eu har lyst ut stipender for 
erfarne forskere for opphold i et 
annet europeisk land, eller for 
opphold i land utenfor Europa. 
De anerkjente Marie Curie-stipen-
dene har søknadsfrist 17. august. 

Eus rammeprograms Marie 
Curie Actions har tre stipendord-
ninger myntet på individuelle, 
erfarne forskere innen alle fagfelt: 
•	 intra-European Fellowships for 

career development – iEF
•	 international Outgoing Fel-

lowships for career develop-
ment – iOF

•	 international incoming Fel-
lowships – iiF

iX
Seminar om 

diskrimineringsvern 
Fredag 25. juni arrangerer unio 
et seminar med temaet diskrimi-
neringsvern for homofile, lesbiske 
og transer. Den nye diskrimine-
ringsloven, der vernet mot dis-
kriminering skal samles i én lov, 

er snart på plass. Hva betyr dette 
for fagbevegelsen – står vi overfor 
de samme utfordringene som før, 
eller kommer det nye? 

unio-seminaret «Er vi ved 
målet nå?» blir avholdt på Lærer-
nes Hus i Osterhausgata fredag 
25. juni kl 10–15.

X
ABM-stillinger går til 

Kunnskapsdepartementet 
Etter forhandlinger mellom Kul-
turdepartementet og Kunnskaps-
departementet er det nå besluttet 
at seks av ABM-stillingene over-
føres fra ABM-utvikling til Kunn-
skapsdepartementet. Stillingene 
legges til norsk vitenskapsindeks, 
og skal særlig knyttes til arbeidet 
med konsortieavtaler og lisenser 
for uH-sektoren, skriver univer-
sitets- og høgskolerådet. 

Xi
Tok opp grunnlovsvernet 

med Stortinget 
Arbeidstakerorganisasjonene 
har hatt møte med Stortingets 
arbeids- og sosialkomité og lagt 
fram sitt felles syn på regjeringens 
forslag til oppfølging av fjorårets 
tariffavtale om tjenestepensjon og 
AFP for offentlig ansatte. 

– Vår første prioritet er grunnlovs-
vernet. Regjeringens forslag ivaretar 
ikke grunnlovsvernet av opptjente 
pensjonsrettigheter før 2011, sier 
sjeføkonom Erik Orskaug i unio.

Xii
Forskningspolitisk 

seminar 2. november
Forskerforbundets forskningspoli-
tiske seminar vil i år bli arrangert 
tirsdag 2. november. Sett av datoen!

Tema for årets seminar blir 
midlertidig tilsetting i forsknings-
norge. Forsknings- og høyere 
ut danningsminister Tora Aasland 
er invitert til å holde åpningsinn-
legget om regjeringens politikk 
på området. Representanter fra 
de største opposisjonspartiene i 
KuF-komiteen vil bli invitert til å 
kommentere statsrådens innlegg.

Xiii
Kursplan for høsten 2010

Det er nå fastsatt en kursplan for 
Forskerforbundets sentrale kurs 
høsten 2010. invitasjoner til kur-
sene sendes til lokallag og forenin-
ger. Program og påmeldingsskjema 
for det enkelte kurs legges ut fortlø-

TARIFFOPPGJøRENE 2010

utfallet av meklingen i tariffoppgjørene i offentlig sektor var ikke klart 
når bladet gikk i trykken. Oppdatert informasjon om tariffoppgjørene 
finner du på Forskerforbundets nettsted www.forskerforbundet.no.

FøLG FORSKERFORBUNDET PÅ FACEBOOK

nå kan du følge Forskerforbundet på Facebook. Har du en Facebook-
konto, gå til www.facebook.com/forskerforbundet og klikk «Liker». 
Tips gjerne andre som du tror kan ha interesse av å følge siden.

HiST - Kunnskapen du trenger 
I framtida må viktige samfunnsoppgaver løses smartere. Høgskolen i 
Sør- Trøndelag har kunnskapen som trengs på de fl este samfunns områder. 
Vi har kompetanse innenfor teknologi, informatikk, lærer og tolk, 
økonomi og ledelse og helse og sosialfag. Våre studenter har yrkesnær 
praksis i samarbeid med off entlige og private arbeidsgivere. HiST er 
landets nest største høgskole, og er et spennende studie- og arbeidssted.

Kunnskapen du trenger

 

Høgskolen i Sør-Trøndelag
N-7004 Trondheim  -  Tlf.: 73 55 90 00

Ref.: AHS 03/2010

Ved Avdeling for helse- og sosialfag er det ledig stilling som 
professor/dosent innen satsingsområdet barne- og familieforskning.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med: 
Hans-Jørgen Leksen, tlf. 952 93 222 
Inger Jacobsen, tlf. 73 55 91 93

Søknadsfrist: 25.06.2010 

For mer informasjon samt å søke stillingen, 
se www.hist.no/stillinger

Professor/dosent
Praktisk-pedagogisk utdanning som  
bygger på høyere kunst- eller design- 
faglig utdanning, har 15 studieplasser 
ved KHiB.  Arbeidsoppgavene omfatter 
undervisning , veiledning og ansvar for 
undervisningsopplegg innen fagområdet. 

Studietilbudet er nytt og under opp- 
bygging. Den som blir ansatt, må være 
aktiv bidragsyter i den fortløpende  
diskusjon om og utforming av profil og 
undervisningsopplegg. 

Søknadsfristen 23. juni 2010 

Full utlysningstekst og kontakt- 
informasjon www.khib.no

Ledig stilling førsteamanuensis/ 
høgskolelektor i fagdidaktikk 50%

Frisk opp kunnskapene. Få nye!

kr 389 kr 349 kr 259
Oppgi koden FF ved best i l l ing på gnist.no ,  så sender v i  bøkene frakt f r i t t .

gnist.no 
Sjekk utvalget på ditt fagområde! 
Enten du trenger å friske opp viktig 
kunnskap fra studietiden eller 
foreta en aldri så liten faglig opp-
datering. Ting endrer seg raskt, ny 
forskning kommer til. 
gnist.no gjør det  enklere å 
henge med og holde seg à jour. 
Også på ditt fagområde! 

.no
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FAKTA OM FORSKERFORBUNDET

Forskerforbundet har nærmere 18 000 medlemmer og er landets 
største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i fors-
kning, 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 uni-
versitets- og høyskoleutdannede.

• Forskerforbundet arbeider for å styrke norsk forskning og høyere 
utdanning, til beste for samfunnet og for deg som medlem.

• Forskerforbundet forhandler lønn for deg, både lokalt på 
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. 

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
Rådgiver Kjetil Mørk (vikar)
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
Seksjonsleder Elisabeth Tindeland
Kontorsjef Aina Nilsen
økonomikonsulent Siri Johannessen
Organisasjonssekretær Turid Cordtsen 
Sekretær Hans Askildsen 
Sekretær Seija Hjelteig
Sekretær Lena Holum
Sekretær Inger Marie Højfeldt
Sekretær Linda Pettersson
Sekretær Tore Sandnes
Sekretær Gerd Sandvik

sjonen. Kanskje er også fagforeninger for opptatt av fag og å ta dekanens 
rolle heller enn kampen om tariffen. i så fall får vi det vi ber om.

Tiden er moden for å vurdere vår bruk av virkemidler. når så mange 
opplever å bli skuffet og føler seg lurt etter disputasen, bør fagforenin-
gene føle et ansvar for å advare mot en slik karrierevei. På kort sikt kan 
dette svekke rekrutteringen til sektoren, og fagforeningene vil oppleve 
lavere medlemsvekst. Gevinsten vil inntreffe på lengre sikt når rekrutte-
ringsbehovet framtvinger forbedringer i lønns- og arbeidsvilkår. Kanskje 
er det håp om å erstatte strømmen av dårlige nyheter med noen positive.

«Aksjon midlertidighet»
Forskerforbundet iverksatte i fjor høst «Aksjon midlertidighet». Aksjo-
nen startet opp i Trondheim med frokostseminar og møter med lokallag 
og institusjonsledelse ved nTnu og Høgskolen i Sør-Trøndelag. i tillegg 
var jurister fra forbundet til stede og besvarte spørsmål og ga råd knyt-
tet til tilsettingsforhold. Aksjonen er senere videreført med møter ved 
universitetet i Oslo, i Bergen med møter med universitetet, Høgskolen 
og Handelshøyskolen og i Tromsø ved universitetet. Midlertidighet har 
også vært tema på lokallagsmøter

Vi iverksatte aksjonen fordi den høye andelen midlertidig ansatte ved 
statlige universiteter og høyskoler er uakseptabel. i snitt er om lag 20 
prosent av alle ansatte i vitenskapelige stillinger i midlertidige tilsettings-
forhold. Dette tallet omfatter ikke stipendiater, ansatte i postdoktorstil-
linger og åremålstilsatte ledere. Regnes disse med, kommer andelen opp 
i ca. 40 prosent. Antall midlertidige er også høyt i teknisk-administrative 
stillinger. Til sammenligning er snittet i arbeidslivet for øvrig rundt 8 
prosent. Vi ser ingen grunn til at midlertidigheten skal være så høy ved 
statlige universiteter og høyskoler, særlig ikke siden midlertidigheten ved 
private utdanningsinstitusjoner ligger på nivå med arbeidslivet, for øvrig 

uten at dette skaper noen problemer for drif-
ten av disse institusjonene.

Vi arbeider for å begrense midlertidige til-
settingsforhold fordi dette påvirker arbeids- og 
livssituasjonen til de som har slike stillinger 
– usikkerhet om hvor og når neste tilsettings-
forhold kommer, problemer med langsiktig 
kompetanseoppbygging og privatøkonomiske 
problemer – alt dette fører til dårlige og van-
skelige arbeidsvilkår.

Vårt første mål med aksjonen er å få slutt 
på ulovlige midlertidige tilsettingsforhold. 
Gjennom aksjonen har vi fått rettet oppmerk-
somheten mot situasjonen for de midlertidige 

ansatte og klarlagt hvilke rettigheter de har i henhold til lovverket. Til-
litsvalgte er satt bedre i stand til å følge opp slike saker overfor insti-
tusjonene, og ledelsen ved institusjonene er gjort oppmerksom på 
problemene og har sett nødvendigheten av å rydde opp. Vi tror at dette 
vil skje!

På sikt er hovedmålet å redusere midlertidigheten slik at den kommer 
på nivå med arbeidslivet for øvrig. Dette representerer en langt større utfor-
dring fordi dette forutsetter en kultur- og holdningsendring. Vi må komme 
dit at hver gang en stilling skal utlyses, blir fast tilsetting hovedregelen, og 
ikke som i dag hvor det virker som om midlertidig tilsetting er det som 
først vurderes. Selv med presset økonomi bør det tilsettes fast. Kostnadene 
er de samme, og stillinger kan sies opp hvis pengene faller bort.

i løpet av aksjonene har vi møtt representanter for ledelsen ved de 
institusjonene vi har vært. Vi har drøftet mulighetene for opprydding, 
og lederne har uttrykt vilje til å rydde opp i de ulovlige forholdene, og 
enkelte steder er det nedsatt arbeidsgrupper for å gå inn i problemet. 
Vi har også møtt forståelse for at bruk av midlertidige tilsettingsforhold 
må reduseres til den blir på nivå med arbeidslivet for øvrig, og det er 
gitt mange løfter om å arbeide for dette. intensjonene er slik gode, men 
det gjenstår å se hvordan dette følges opp i praksis. Vi har også tro på 
at dette arbeidet vil bli godt hjulpet av de tiltakene arbeidsgruppen som 
Tora Aasland har nedsatt for å se på midlertidigheten, måtte fremme.

Det økte misforholdet som er oppstått ved fravær av nye og fullfinan-
sierte studieplasser og stigende etterspørsel etter kunnskap og kompe-
tanse fra unge menneskers side, kan ikke håndteres av institusjonene 
innenfor de bevilgninger som nå gis.

Og det er her vi får en allianse mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. 
For økt press på det vitenskapelige personalet ved universitetene og høy-
skolene, slik konsekvensen av regjeringens manglende ressurstilførsel vil 
medføre, svekker ytterligere mulighetene for forskningsbetingelsene og 
dermed kvaliteten på utdanningen – med de konsekvenser dette vil få for 
den kompetansen kandidatene tilfører samfunnet når de går ut i yrkeslivet.

Regjeringen kan ikke fraskrive seg sin del av ansvaret for kvaliteten på 
høyere utdanning. Det er grunn til å minne om regjeringens egen formu-
lering av sitt ansvar og sin ambisjon for Kunnskaps-norge (Soria Moria ii, 
s. 1): «Vi vil satse på norge som kunnskapssamfunn gjennom utdanning 
til alle og forskning med høy kvalitet.» Tildeling av flere fullfinansierte stu-
dieplasser slik det er foreslått i «Handlingsrom for kvalitet», hadde vært en 
begynnelse på arbeidet med å realisere visjonen om kunnskapssamfunnet. 
Men da må politikerne ta ansvar, utvise ledelse og tenke strategisk.

når skjer det?

Tør vi si det alle tenker?
De dårlige nyhetene står i kø i vår bransje. Lønnsnivået for akademisk 
arbeidskraft i statlig sektor synker i forhold til andre stillinger i samfun-
net, og vi er erklært lønnstapere flere år på rad. Samtidig har arbeidsvilkå-
rene blitt gradvis forverret gjennom reformer og kontrolltiltak som spiser 
opp handlingsrommet. Det dokumenteres en stor andel ubetalt merar-
beid, og svært mange må vente i årevis på fast stilling. En må jo undre seg 
over at unge velger en slik akademisk karriere. Hverdagen for de fleste 
ansatte er fjernt fra det man forestilte seg i arbeidet med doktorgraden. 
Få har vært klar over at lang og krevende innsats for å fullføre doktorgra-
den blir kronet med dårlig lønn og arbeidsvilkår, økende undervisnings-
mengde, eller arbeid med å skrive søknader om forskningsmidler som 
enten ikke finnes, eller som er øremerket «tidligere kunder».

Hvordan har det blitt slik? jeg tror forklaringene er mange og sam-
mensatte. En viktig forklaring er at administrasjonen vokser som følge 
av økende detaljering i departementets tildelingsbrev og økende tro på 
kontrolltiltak, slik det beskrives av Handlingsromutvalget. Dette er ikke 
nødvendigvis en bevisst politisk strategi fra våre eiere, men kanskje hel-
ler en refleksjon av vår tids store tro på slike styringsmekanismer.

En annen og mer kontroversiell forklaring er at noen må ofres for at 
andre skal få gode lønnsbetingelser. Vi lever i 
et egalitært samfunn i den forstand at lønns-
forskjeller mellom folk med og uten utdan-
nelse er mindre enn i mange andre land. Det 
er mange forskere, førsteamanuenser og lek-
torer i norge. Skulle alle disse oppnå lønn på 
linje med utlandet, eller privat sektor for den 
del, ville prisen fort bli høy, eller ødeleggende 
for «vanlige folk». Dette tror jeg er en bevisst 
politisk strategi. Privat sektor er det vanskelig 
å gjøre noe med, så dermed øker lønnsgapet.

Derfor er det underlig at man samtidig for-
verrer arbeidsvilkårene for forskere. De fleste 
er ansatt i delte stillinger med forskning som 
foretrukket aktivitet. i mange år har de fleste 
av oss godtatt dårligere lønn, da arbeidsbe-
tingelsene muliggjorde fordypning i inter-

essante forskningstema. Situasjonen i dag er ikke slik. undersøkelser 
viser at de færreste er tilfreds med mulighetene for kvalifisering og kar-
riereutvikling.

En tredje forklaring tror jeg er at vi har blitt oss selv nok som forskere 
både i vår påvirkning lokalt og gjennom sentrale fagforeninger. Det er 
naturlig for oss å ty til utredninger, informasjon og faglig begrunnet 
overtalelse for å vinne saker. Og vi vinner ofte diskusjonen, men taper 
saken – rett og slett fordi motparten har andre prioriteringer. Det er ikke 
en utredning til vi trenger, men noe som øker viljen til å forandre situa-

Av Sigrid Lem,
 generalsekretær i 
Forskerforbundet 

Av Tom Roar 
Eikebrokk, 

varamedlem i 
Forskerforbundets 

hovedstyre

Ledelse og ansvar
En fagforening har blant annet som oppgave å følge arbeidsgiver tett for 
å bedre de ansattes arbeidsvilkår. Fra tid til annen oppstår det situasjoner 
hvor behovet for en allianse mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorgani-
sasjon melder seg. En slik situasjon foreligger nå.

Fra politisk hold har det i den senere tid blitt satt søkelys på ledelse 
ved institusjoner hvor Forskerforbundet har medlemmer. Det har 
vært uttrykt ønske om sterkere ledelse, mer strategisk tenkning og økt 
bevissthet rundt behovet for samfunnsrelevante resultater av virksom-
heten ved institusjonene. 

Ledelse skjer ikke i et tomrom. Ledelse utøves blant annet innenfor øko-
nomiske rammer som skal være avstemt i forhold til gitte oppgaver. når 
det blir misforhold mellom tildelte oppgaver og tildelte ressurser, blir det 
problematisk å utøve den offensive ledelse politikerne etterspør.

Revidert nasjonalbudsjett (RnB) ble nylig 
lagt fram. ikke en eneste ny studieplass ble 
bevilget. ingen plan er lagt fram for hvordan 
den varslete yngrebølgen skal tas hånd om.

Politikere som stiller krav til institusjonene og 
deres ansatte, må innse at manglende ressurstil-
gang ikke kan kompenseres med sterk ledelse og 
strategier. noe kan nok med fordel ryddes rundt 
omkring. Men en intern ryddeprosess erstatter 
ikke fravær av tilstrekkelig økonomi.

institusjonenes manglende handlingsrom 
ble dokumentert gjennom «Handlingsrom 
for kvalitet». noen av oss, jeg vil tro ganske 
mange, var av den oppfatning at ved denne 

rapporten hadde institusjonene innen uH-sektoren fått gjennomslag 
for sin virkelighetsoppfatning: Ting må endres, også fra Kunnskapsde-
partementets og Finansdepartementets side når det gjelder å tenke nytt 
rundt ressurstilgang til universiteter og høyskoler og måter ressursene 
tildeles på. Derfor var håpet blant annet om nye studieplasser i RnB til 
stede.

pende, og påmeldingsfrist vil være 
2-3 uker før kursstart.

Her finner du den foreløpige 
kursplanen: 
www.forskerforbundet.no/kurs

XiV
nytt fra Hovedstyret

På Hovedstyrets møte 22. april ble 
Forskerforbundets prioriteringer 
og krav i et eventuelt justerings-
oppgjør i staten drøftet. 

Det ble vedtatt nye og mer 
detaljerte retningslinjer for For-
skerforbundets juridiske bistand 
til enkeltmedlemmer. Hensikten 
med de endrede retningslinjene 
er ikke å endre dagens praksis, 
men å gjøre retningslinjene tydeli-
gere og lettere å forstå. De nye ret-
ningslinjene finner du her: www.
forskerforbundet.no/bistand

XV
Gjestemedlemskap

Medlemmer som reiser på fors-
kningsopphold i Sverige, Danmark, 
Finland, uSA, Canada, irland eller 
Storbritannia får sine rettigheter iva-

retatt av Forskerforbundets søsteror-
ganisasjon i det aktuelle landet. Det 
sørger avtaler om gjensidig gjeste-
medlemskap 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 forskningsopphold i norge. 

XVi
ny jobb? Bruk Min side

Husk å melde fra til Forskerfor-
bundet sentralt dersom du har 
skiftet arbeidssted, endret stil-
lingsprosent eller gått av med 
pensjon. For å ha et oppdatert 
medlemsregister er vi avhengige 
av å få melding fra medlemmene 
om endringer i arbeidsforhold. 
Logg deg inn på Min side for å 
registrere endringer: www.for-
skerforbundet.no/minside.

Av Bjarne 
Hodne, leder i 

Forskerforbundet



Returadresse:
Forskerforbundet
Postboks 1025 Sentrum
0104 Oslo

B-post abonnement

Klimaanlegg
Isofix barnesetefester
Stålbjelker i dørene
Alu. felger
6 airbags
Tåkelys
Sentrallås
El. vinduer
ABS
ESP Som skapt for norske forhold!

www.suzuki.no
Veil priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg. CO2 utslipp fra 103 - 122  g/km Drivstofforbruk fra 4,4 - 5,2 l /100km.

Introduksjonstilbud 
med comfortpakke 

Alto 5 dørs 
kr. 139.900,-

Alto 5 dørs automat
kr. 159.900,-

COMFORTPAKKE
Inkludert i prisen!

Vi lanserer nå Suzuki Alto - den første i rekken 
av Suzukis nye Greenline biler. Med et CO2 
utslipp på bare 103g/km er Alto blant de aller 
fremste. Når vi så tillegger at dette er fra en 
besinmotor som har minimal lokal foru-
rensing våger vi påstanden at Alto er blant 
Norges mest miljøvennlige biler. Suzuki Alto 
er en unik miljøvennlig, urban-happy kom-
pakt bil som er like smart som den er søt. 

Greenline

Nyhet!
	 				Nå	lanseres	Alto!
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