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Etter å ha fråtset i studenter på 1980- og 1990-tallet, har mange fag nå en 
livbredde som ikke matcher idealene. Men hva bestemmer et fags ideelle BMI?
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I AM GIULIETTA
        AND I AM SUCH STUFF 
AS DREAMS ARE MADE ON.

UTEN HJERTE VILLE VI BARE VÆRT MASKINER.

Giulietta! Den nye skjønnheten fra Alfa Romeo. Giulietta er dristighet kombinert med maksimal sikkerhet og 
kontroll. Den unike Alfa DNA teknologien og elektronisk Q2 gir en helt ny kjøreopplevelse. Nye MultiAir og 
MultiJet motorer, lave CO

2
 utslipp og 5 stjerner i NCAP setter fremtidens standarder innen dynamikk, miljø 

og sikkerhet. Giulietta er drømmenes design og elsket av biljournalister for sin skjønnhet og innovasjon. 
Gjør drøm til virkelighet du også...

Alfa Romeo Giulietta 1.750 TBI 235 CV. Forbruk (l/100 km) kombinert kjøring: 7,6. Utslipp CO2 (g/km) 114-177.

EKSKLUSIV FORHÅNDSVISNING.

alfaromeo.no

Vi tar nå forhåndsordre med levering i år. 
Giulietta fra 289.900,- med omfattende 
utstyrspakker inkludert i prisen.
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4: Milliarder står ubrukt
Store beløp til forskning står fremdeles på konto. Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet 
gir forskerne skylda. 

5: Plan for oljefritt Norge 
Forskerforbundet ønsker tverrpolitisk dialog om hva vi skal leve av i norge etter at oljen tar slutt. 
Forbundet krever en plan fra regjeringen.

6: Glemmer nye universitet
Sverige har ingen politikk for høgskoler og nye universitet, men tenker bare på utvikle noen få 
eliteuniversitet, ifølge ny rapport.

7: Kvinner mest utsatt 
Kvinner i undervisnings- og forskerstillinger er mer rammet av midlertidighet enn menn, viser 
tall fra Database for høyere utdanning.

8: Truet av markedskrefter
markedskreftene truer verdiene i akademia, mener internasjonale kilder. Professor Kjeldstadli 
frykter økt kommersialisering også i norge.

9: Fikk medhold i klage
en forsker som ble oppsagt ved bioforsk får likevel beholde jobben etter at Forskerforbundet vant 
fram med klage til departementet.
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24: Sex bare etter brann
– noen brannsopper får ekstrem produksjon 
av fruktlegemer etter brann, sier en av for-
skerne som har studert sopp, lav og insekter 
etter skogbrannen i Froland.

20: Samtalen
– Jeg tror mange studenter kunne lagt ned 
mer tid på studiene sine, sier Anne Karine 
nymoen, leder i norsk Studentorganisasjon.

12: Venter magre år
HF-fagenes storhetstid er over, og mange 
universitetsfag går mot sultekur. Tysk er bare 
ett av fagene med merkelappen «utsatt fag».
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både Forskningsrådet og Kunnskapsdeparte-
mentet skylder på forsinkelser ute i forsknings-
prosjektene når de skal forklare hvorfor store 
deler av Forskningsrådets tidligere bevilgnin-
ger fremdeles står på konto i norges bank.

Problemet kalles overføringer og betyr at 
penger som er bevilget til spesifikke formål, 
ikke blir brukt i det året de er budsjettert for. 
Forskningsprosjekter som ikke kom i gang i 
2009, har ført til at 331 millioner kroner ble 
overført fra 2009-budsjettet til 2010. Forsin-
kelser etter at forskningsprosjekter er kom-
met i gang, står for hele 750 millioner kroner 
i overførte midler. Avsluttede prosjekter som 
ikke har levert sluttrapport, skulle hatt 108 mil-
lioner kroner som i stedet måtte overføres til 
2010. På prosjektnivå er utviklingen negativ 
i forhold til tidligere år. Dette skyldes ifølge 
Forskningsrådet at prosjektlederne budsjet-
terer med et høyere forbruk enn de klarer å 
realisere.

– Det er vanskelig å forklare det lave forbru-
ket på prosjektnivå – spesielt siden man kan 
sende inn revidert søknad med et mer rea-
listisk budsjett, noterer Forskningsrådet i en 
rapport til Kunnskapsdepartementet. Forsk-
ningsrådet viser til at norge har relativt få for-
skere som har god tilgang på prosjektmidler. 
Disse forskerne har en tendens til å overbooke 
innvilgede prosjekter, slik at de alltid har ven-
tende finansiering. Forskerforum kjenner til 
at Forskningsrådet vil begynne å følge opp 
kontraktene med forskerne kontinuerlig i et 
forsøk på å få samsvar mellom prosjekter og 
bevilgninger.

Foreslår forskuttering
ved utgangen av 2009 overførte Forskningsrå-
det 973 millioner kroner til 2010. Dette gjaldt 
forskning som ikke ble fordelt på prosjekter 
i løpet av budsjettåret. I tillegg kommer over 
1,1 milliard kroner i gjeld til prosjekter som er 
kommet i gang eller allerede er avsluttet, men 
hvor pengene stadig står på oppgjørskonto i 
norges bank. Selv om overføringene er lavere 
enn tidligere i forhold til det totale budsjettet 
til Forskningsrådet, vekker disponeringen av 
ressursene bekymring i forskningsmiljøene. 
Avslagsprosenten for Forskningsrådets pro-
grammer ligger mellom 80 og 90 prosent, og 
standardbegrunnelsen er at det ikke finnes til-
gjengelige midler.

– To milliarder på bok høres ut som veldig 

mye penger, og det kan være en løsning å for-
skuttere neste års bevilgning. På grunn av den 
klare kontinuiteten i bevilgningene fra staten 
vil det være mulig å utlyse for eksempel 30 
prosent mer penger et år, sier Lars Holden, 
administrerende direktør i norsk regnesen-
tral og styreleder i Forskningsinstituttenes Fel-
lesarena.

– Å forskuttere neste års bevilgning eller 
åpne for flerårige budsjetter vil definitivt ikke 
være lett å få tillatelse til fra departementene, 
legger Holden til.

Forårsaket budsjettkutt
De såkalte handlingsrettede programmene 
står for mye av overføringene i Forskningsrå-
det. Dette er programmer som er finansiert fra 
sektordepartementene for å svare på konkrete 
politiske bestillinger. nesten 500 millioner 
kroner av til sammen 1,2 milliarder kroner 
sto ubrukt ved utgangen av 2009. Tiltaket «fri 
prosjektstøtte» overfører 140 av 600 millioner 
kroner, mens «andre frittstående prosjekter» 

lar 54 av 123 millioner stå ubrukt. mesteparten 
av sistnevnte post tilskrives ordningen med 
nærings-ph.d., som regjeringen kutter med 23 
millioner kroner i 2011.

Ifølge Forskningsrådet gir de store overfø-
ringene inntrykk av at forskningssystemet ikke 
fungerer som det skal.

– overføringer på dette nivå er problema-
tisk fordi det uttrykker at forskningssystemet 
ikke utnytter de ressurser som er til rådighet, 
og fordi det kan svekke tilliten til at Forsk-
ningsrådet er en institusjon som effektivt kan 
sette i virksomhet tildelte midler, skriver Forsk-
ningsrådet i en rapport til Kunnskapsdeparte-
mentet. I sin siste rapport om 2009-budsjettet 
understreker imidlertid Forskningsrådet at det 
er i stand til å ekspedere økninger i satsingen 
på forskning, blant annet gjennom såkalt over-
budsjettering.

– vi overbudsjetterer hele tiden for å redu-
sere overføringene, men hovedutfordringen 
vår er å bygge opp kapasitet i forskningsmil-
jøene, sier en kilde hos Forskningsrådet som 

– Forskningsrådet er nødt til å 
bli mer fleksible og dele ut mer 

penger, sier professor Erling 
Moxnes.

– Alle som har gått inn i 
forskningssystemet, vet at det 

er store forsinkelser fra 
bevilgning til utført forskning, 

sier Lars Holden. 
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Overføringer i forskningsbudsjettet:

Milliardbeløp står ubrukt
Mens forskningsmiljøene får avslag etter avslag på kvalifiserte søknader, skyver Forskningsrådet milliard-
beløp foran seg i ubrukte midler. Forskerne får skylda.
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– Forskningsfeltet er helt sentralt. Det er egent-
lig så sentralt at det i en sånn diskusjon burde 
vært løftet opp til Statsministerens kontor.

opposisjonspolitiker på Stortinget og Høy-
res forskningspolitiske talsmann Henning War-
loe frykter at Forskerforbundets henvendelse til 
de rød-grønne politikerne og regjeringen skal 
gå tapt i en brottsjø av sektordiskusjoner. bre-
vet som forbundets leder bjarne Hodne skrev 
til regjeringspartiene like før fremleggelsen av 
statsbudsjettet for 2011, krever nemlig en over-
ordnet plan for hva norge skal leve av etter at 
oljealderen har møtt sin slutt. Det er ifølge War-
loe et spørsmål som er for viktig til å forsvinne 
inn i en Kirke-, utdannings- og forskningsko-
mité eller en næringskomité – det må behand-
les mer helhetlig.

Opplever god respons
Han frykter dertil at Stoltenberg-regjeringen 
skal gå glipp av muligheten til å sikre norges 
oljefrie fremtid.

– når historien skal skrives, mener jeg det 
viktigste som de to Stoltenberg-regjeringene 
har sviktet på, er ikke å ha utnyttet det enestå-
ende arbeidsrommet som regjeringene har 
hatt. man har ikke klart å prioritere de frem-
tidsrettede og verdiskapende investeringene 
som det å bruke penger på forskning er.

Hodne i Forskerforbundet opplever imid-
lertid å ha fått god respons på sitt brev og for-
teller at responsen har kommet nettopp fra 
Statsministerens kontor (SmK), så vel som fra 
Arbeiderpartiet og Sv.

Forventer bred støtte
– Statsministerens kontor har oversendt vårt 
utspill til nærings- og handelsdepartementet. 
vi ser for oss en videre oppfølging der både 
statsministeren og regjeringen engasjerer seg 
i dette fundamentale spørsmålet. Så får Stor-
tinget også bidra til at det får dette overordnete 
perspektivet, og opposisjonen får bidra med å 
være vaktbikkje.

Hodne oppfordrer nå til tverrpolitisk dialog 
om hva norge skal leve av etter at oljen tar slutt:

– Jeg forventer at det blir satt i gang en pro-
sess som fører til nedsettelsen av et partssam-
mensatt utvalg. Utvalget bør kunne trekke opp 
hovedlinjene i nærings- og kunnskapspolitik-
ken som skal legge grunnlaget for den fremti-
dige kunnskapsøkonomien.

Svaret ligger i oljefondet
Leder av Kirke-, utdannings- og forsknings-
komiteen marianne Aasen (Ap) ønsker dialog 
om temaet velkommen, men advarer om at det 
vanskelig lar seg gjøre å finne et konkret svar 
på spørsmålet. Hun mener også at det allerede 
er tatt grep for fremtiden.

– For så statisk er ikke problemstillingen. Det 
er vanskelig å si hvilken tid som er før og etter 
oljen – vi må gjøre ting parallelt med at oljen fases 
ut. og det gjør vi jo: Handlingsregelen er hoved-
grepet – det store historiske grepet for hvordan vi 
skal håndtere oljeformuen, sier Aasen.

Hodne mener at det må tas øvrige langsik-
tige grep hvor forskningens plass defineres:

– Det vi snakker om nå, er et perspektiv 
forbi de kommende statsbudsjetter. vi må alle-
rede nå tenke på dette for å få til forandring 
med forankring i vitenskapen. vi har tatt på 
oss et samfunnsansvar som fagforening fordi 
vi representerer menneskene som bærer kom-
petansen, og muligheten til å bidra konstruk-
tivt i denne viktige saken. Forskerforbundets 
medlemmer og øvrige ansatte ved universi-
tetene, høyskolene og forskningsinstituttene 
har en nøkkelrolle i arbeidet med å omdanne 
humankapital til økonomisk kapital.

Av Aksel Kjær vidnes

– Handlingsregelen er 
hovedgrepet for fremtiden, sier 

Marianne Aasen (Ap).
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Norge etter oljen:

Krever masterplan
Hva skal vi leve av etter oljen? Forskerforbundet krever at Norge 
bestemmer seg.

Overføringer

Ved utgangen av 2009 hadde Forskningsrå-
det 2042 millioner kroner i likvide midler, 
derav 1129 millioner i prosjektgjeld til fors-
kningsprosjekter og 973 millioner ufordelt 
på virkemidler. Forskningsprogrammer har 
ubrukt 538 millioner kroner og frittstående 
prosjekter 219 millioner.

ikke ønsker å stå fram med navn. I fjor brukte 
Forskningsrådet mer enn disponibelt budsjett 
på blant annet «store programmer», vitenska-
pelig utstyr og grunnforskningsprosjekter.

budsjettansvarlig i Forskningsavdelingen i 
Kunnskapsdepartementet, Ingrid Giskegjerde, 
sier til Forskerforum at midler som Stortinget 
har bevilget til ett program, ikke uten videre 
kan brukes på andre formål.

– Forskningsrådet låner allerede litt mel-
lom prosjektene, men spørsmålet er i hvor 
stor grad de kan gjøre dette før det går på tvers 
av de forskningspolitiske prioriteringene som 
Stortinget har vedtatt, sier Giskegjerde.

Ber om nytt system
Professor erling moxnes ved Universitetet i 
bergen tar til orde for å omorganisere og for-
enkle Forskningsrådets bevilgningssystem. 
Forskningsrådet rapporterer selv til Kunn-
skapsdepartementet at organiseringen med 
konkurranse om prosjekter skaper overførin-
ger. moxnes mener det er feilslått å skylde på 
forskerne.

– Høy kvalitet på forskningen krever at den 
enkelte forsker har stor fleksibilitet til å utsette 
eller forsere forskningsprosjekter. For Forsk-
ningsrådet bør dette jevne seg ut fordi noen 
prosjekter utsettes, mens andre forseres, påpe-
ker moxnes. Han mener imidlertid at korte 
frister fra bevilgning til prosjektoppstart betyr 
en systematisk tendens til mer utsettelse enn 
forsering, noe som gir opphopning av ubrukte 
midler i perioder hvor forskningsbudsjettet 
øker.

– Hvis de forventer vekst, bør Forsknings-
rådet systematisk dele ut noe større beløp enn 
det rådet får tilført. Tilsvarende bør penger på 
bok føre til økt utdeling. Forskning har for stor 
samfunnsnytte til at en bruker mindre enn det 
politikerne bevilger, sier moxnes.

Uib-professoren mener det er mulig å legge 
om forskningsbevilgningene slik at man redu-
serer antall utlysninger og prosjektsøknader til 
fordel for direkte tildeling av støtte til enkelt-
forskere, basert på tidligere prestasjoner på 
prioriterte områder.

– Hele overføringen av midler til forskerne 
bør gjøres enklere og mindre byråkratisk. Jeg 
oppfatter at vi burde få mest mulig forskning 
ut av pengene – ikke unødig administrasjon, 
sier moxnes og legger til at Forskningsrådet 
snarest bør teste ut nye ideer for å høste erfa-
ringer.

Av Andreas Høy Knudsen
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– Sverige har ingen politikk for høgskolar 
og nye universitet, men satsar på nokre få 
eliteuniversitet som skal vere i verdsklasse. 
Konsekvensen av dette er at høgskolar og nye 
universitet ikkje lenger forstår kva oppgåva 
deira er, seier Kerstin norén, rektor ved Karl-
stads universitet.

I ein ny rapport med tittelen «Universitets- 
och högskolepolitiken – avsikter och konsekven-
ser för de nya lärosätena» blir det hevda at den 
svenske høgskolepolitikken berre er innretta 
mot vilkåra for dei eldre universiteta og mot 
å gje nokre av dei internasjonal stjernestatus. 
rapporten er sterkt kritisk til at det ikkje finst 
planar om utvikling for dei nye institusjonane.

Når ikkje opp i konkurransen
Dei såkalla «nya lärosätena» i Sverige er høg-
skolar oppretta på 1970-talet, og av desse er fire 
blitt universitet etter 1998. 

– Problemet er at vi, på grunn av dårlegare 
føresetnader, ikkje når opp i konkurransen om 
statlege forskingsmidlar. vi kan berre få ein 
marginal auke, seier norén, som tok initiativet 
til ein ekstern analyse av eigne forskingsstrate-
giar ved Karlstads universitet.

– KK-stiftelsen (sjå faktaramme) fekk høyre 
om dette og foreslo å lage ein større rapport der 
alle dei 16 institusjonane er med, seier rektoren.

Ho peikar på at dei nye universiteta er altfor 
avhengige av regionale interesser.

– eit universitet skal vere uavhengig av sær-
interesser når det gjeld resultat. men slik det 
er i dag, er vi endå meir avhengige av regionale 
midlar og av næringslivet og deira interesser.

Dette stemmer dårleg med at universiteta 
skal ha ei uavhengig rolle, seier ho.

– Kan like godt bli lagt ned
– ein kommentator i Dagens nyheter lurte på 
om de med denne rapporten ønskjer ein ny 
debatt om høgskolane bør leggast ned?

– om det ikkje blir teke omsyn til at vi delvis 
skal gjere eit anna og svært viktig arbeid enn 
dei etablerte universiteta, så kan vi jo like godt 
bli lagt ned. vi må ha tydelegare føresetnader 
om kva vi som nye institusjonar skal gjere. 
Problemet er at politikarane har slutta å styre. 
Alle institusjonar skal konkurrere mot kvaran-
dre, utan å ta omsyn til kva for føresetnader og 
moglegheiter dei har. Konsekvensen er at poli-
tikarane lèt institusjonane døy, seier norén. 

Forbundsdirektør Git Claesson Pipping i 
Sveriges universitetslärarförbund (SULF), sys-
terorganisasjonen til Forskerforbundet, er ikkje 
overraska over det som kjem fram i rapporten.

– Det finst ingen gjennomtenkt politikk i 
Sverige for kva ein vil med dei nye universi-
teta og høgskolane i forhold til dei andre lære-
stadene. vi som har studert sektoren, har sett 
dette lenge, og det er bra at dette endeleg blei 
festa til papiret, seier Pipping, som held fram:

– I SULF saknar vi ein meir heilskapleg 
politikk for sektoren. regjeringa fattar stadig 
nye vedtak som favoriserer dei store universi-
teta. Alle høgskolar og universitet har dei same 
krava til kvalitet, og då har dei små institusjo-
nane inga reell moglegheit til å oppfylle krava.

Dei eldre tek ressursane
Forskar bjørn Stensaker ved nifu Step er ein 
av forfattarane bak rapporten.

– På same vis som i noreg har dei nye uni-
versiteta i Sverige skifta kategori frå høgskole til 
universitet. men dei lykkast ikkje med å trekke 
til seg forskingsressursar. I begge land blir det 
lagt stor vekt på kvalitet og fagleg breidd, og då 
blir det oftast dei eldre universiteta som stikk 
av med ressursane, seier Stensaker.

Han fortel at ein i Sverige tidlegare dreiv ein 
målbevisst ekspansjon av høgare utdanning.

– men det vi no ser, er at ekspansjonsfasen 
er slutt. I Sverige er ein i dag i mykje mindre 
grad oppteken av fleire studieplassar som 
følgje av yngrebølgja, slik som i noreg. Det 
vi peikar på i rapporten, er at Sverige ikkje 
har nokon politikk for kva som vil skje etter 
ekspansjonsfasen, seier han. 

Ikkje lenger eit førebilete 
Stensaker har sett på tilhøva i Sverige i eit 
europeisk perspektiv.

– Sverige har vore eit land som europa ofte 
har sett opp til når det gjeld høgare utdanning. 
Det gjeld også noreg. Ikkje minst var det nasjo-
nale systemet vårt for kvalitetssikring i si tid 
svært inspirert av den svenske modellen. Sven-
skane var også tidleg ute med å gje lærestadene 
meir autonomi. men dei siste åra har lufta gått 
ut av ballongen. Svenskane var blant dei siste 
som innførte bologna-reforma med ny grads-
struktur, og dei var også seint ute med å god-
kjenne felles master- og doktorgrader, såkalla 
«joint degrees». I rapporten konkluderer vi 
med at det er på tide at Sverige ser med nye 

Svenske lærestader:

– Lèt dei nye universiteta døy
Svenske høgskolar og nye universitet kjenner seg meir tilsidesett enn norske. Politikarane tenker berre på 
eliteuniversitet, ifølgje ny rapport.

– Vi når ikkje opp i 
konkurransen, seier rektor 

Kerstin Norén.

– Vi saknar ein politikk til heile 
sektoren, seier Git Claesson 

Pipping i SULF. 
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– Igjen ser vi altså at kvinner får en dårligere 
deal, er kommentaren fra Gerd bjørhovde. 
Hun er professor i engelsk ved Universitetet i 
Tromsø og leder for Komité for kjønnsbalanse 
i forskning (Kif-komiteen).

mens kvinnenes andel blant ansatte i de 
ulike undervisnings- og forskerstillingene 
utgjør 41,3 prosent, er andelen kvinner blant 
de midlertidig ansatte på 50,3 prosent, altså en 
forskjell på 9 prosent. Tallmaterialet er basert 
på data fra Database for høyere utdanning 
(DbH). Arbeidsgruppen «Tall og tiltak», som 
ble satt ned av Kunnskapsdepartementet i mai, 
har hentet ut materialet. Gruppen har hatt til 
oppgave å komme med forslag til tiltak for å 
redusere bruken av midlertidige ansettelser 
ved universiteter og høyskoler.

– Det har jo vært snakket om den store 
andelen midlertidig ansatte i sektoren i årevis. 
men at kvinner er spesielt rammet i en del vel-
dig viktige stillinger, har vi ikke hatt tall for før, 
sier bjørhovde.

Stabile høye tall
Tallene viser videre at kvinner også er overre-
presentert blant midlertidig ansatte i ingeniør-
stillinger. mens kvinnene besitter 35,53 prosent 
av disse stillingene, er andelen kvinner blant 
de midlertidig ansatte 53,67 prosent innenfor 
denne gruppen.

Til gjengjeld er kvinner noe underrepresen-
tert blant midlertidig tilsatte i saksbehandler-/
utrederstillinger. De utgjør 73,1 prosent av alle 
årsverk innenfor denne gruppen, men har en 
andel på 68,5 prosent midlertidige årsverk.

Totalt var det 3876 midlertidige årsverk i 
universitets- og høyskolesektoren da under-
søkelsen ble avsluttet. bruken av midlertidig 
tilsetting har vært stabilt høy i sektoren i perio-
den 2002–2009, blir det slått fast.

– noe av det man må finne ut mer om, er 
hvorfor såpass mange kvinner også i toppstil-
linger er midlertidig ansatt, påpeker bjørhovde.

Ulike oppfatninger
Arbeidsgruppen overleverte sin rapport 1. novem-
ber til forskningsminister Tora Aasland. Grup-
pen har vært ledet av magnus rindal, direktør 
ved norsk institutt for forskning om oppvekst, 
velferd og aldring (novA). ettersom rapporten 
ikke var offentlig ennå da Forskerforum gikk i 
trykken, er det ikke mye han vil si, bortsett fra at 
han venter debatt om flere av gruppens forslag.

– Arbeidet har vært interessant og kon-
struktivt. Det er jo litt ulike oppfatninger av 
situasjonen alt etter om man er på arbeidsgi-
ver- eller arbeidstakersiden. men én ting er vi 
nok enige om, og det er at det er uhyre viktig 
at institusjonene har full oversikt over hvor-
dan man bruker regelverket når man tilsetter 
medarbeidere. Det er med andre ord en viktig 
oppryddingsjobb å gjøre, sier rindal.

Av Siri Lindstad

– Jeg overraskes nok ikke over 
de nye tallene, men jeg 
beklager dem, sier Gerd 

Bjørhovde.
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Kvinner rammes mest av midlertidighet:

– En oppryddingsjobb må til
Kvinner er overrepresentert blant midlertidig tilsatte i undervisnings- 
og forskerstillinger. Det viser nye tall.

Ny svensk rapport

 ▪ Universitets- och högskolepolitiken – avsik-
ter och konsekvenser för de nya lärosätena

 ▪ Rapporten er finansiert av KK-stiftelsen 
(svensk stifting som finansierer for-
sking ved høgskolar og nye universitet). 
Analysen er utført av Mats Benner, 
Lunds universitet, Bjørn Stensaker, 
Nifu Step, og Ingrid Unemar-öst, öre-
bro universitet.

Arbeidsgruppens mandat

 ▪ kartlegge tallgrunnlaget for midlertidige 
ansettelser

 ▪ se på om ulike lovhjemler for midlerti-
dige ansettelser ved de statlige institu-
sjonene slår ulikt ut for ulike stillinger

 ▪ foreslå og vurdere effekten av tiltak

auge på utdanningspolitikken, seier Stensaker.
Han har også sett på svensk politikk i for-

hold til tenkinga i eU om det såkalla kunn-
skapstriangelet.

– I kunnskapstriangelet er ideen at for-
sking, utdanning og innovasjon må integrerast  
tettare. men i praksis er det forsking som blir 
lagt mest vekt på, det gjeld i heile eU. I ein 
konkurranse der alt handlar om å bygge opp 
elitemiljø, er kunnskapstriangelet blitt ein 
visjon for eit fåtal universitet. Dei mindre uni-
versiteta i Sverige er svært sårbare og manglar 
breidd i forskingsfelta sine. I dagens situa-
sjon har dei ikkje midlar til å bygge opp eiga 
forsking, og slik sett blir dei berre endå meir 
avhengige av utdanningsaktivitetane.

– er ikkje dette slik også i noreg?
– effekten er tydelegare i Sverige. I noreg 

tek høgskolar og nye universitet ein større 
del av forskinga. Dette kjem ikkje minst av at 
noreg har retta ein del forskingsinnsats mot 
profesjonsforsking ved høgskolane.

Tydelegare tankegang i Noreg
Stensaker meiner universitets- og høgskolesys-
temet har ei ganske identisk utvikling i noreg, 
men politikken har vore annleis.

– I Sverige har dei ingen bestemte krite-
rium for å bli universitet, men det har skjedd 
ei akademisk drift der fleire høgskolar er blitt 
universitet over lengre tid. både i Sverige og 
i noreg meiner nye universitet at dei må få 
tilført nye midlar. men dei nye universiteta i 
Sverige kjenner seg meir tilsidesett.

– Har noreg ein meir tydeleg utdannings-
politikk?

– I noreg har politikarane ein tydelegare 
tankegang, til dømes blir det klart presisert 
at samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 
er målet. Sverige har ingen tydeleg politikk 
for konsolidering. Her i landet er kanskje det 
største problemet kva for verkemiddel som 
skal brukast for å nå måla. I noreg ser det ut 
til at ein får støtte til fusjonering, men støtta 
er meir avmålt når det gjeld realisering av 
universitetsambisjonar. begge prosessane kan 
likevel ha mykje å seie for både arbeidsdeling 
og konsentrasjon. Det er nok behov for ei gjen-
nomtenking av verkemidla politikarane har til 
rådigheit, ikkje minst når det gjeld ressursfor-
deling knytt til fagleg profilering, meiner han.

Av Johanne Landsverk
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– markedet begynner å bli ekstremt aggressivt 
og truende for kjerneverdiene i sektoren for 
høyere utdanning og forskning, sier Paul ben-
nett, seniorrådgiver i den britiske fagforenin-
gen for universitets- og høyskoleansatte The 
University and College Union (UCU).

I den britiske regjeringens statsbudsjettfor-
slag, som ble lagt frem 20. oktober, er 40 pro-
sent av undervisningsbudsjettene til landets 
universiteter kuttet. Forskningsbevilgningene 
fryses fullstendig de neste fire årene, noe som 
innebærer en realnedgang på 10 prosent. Da 
kan man begynne å snakke om hvileskjær!

– De historiske verdiene blir sendt av gårde 
til makuleringsmaskinen. De blir spist av mar-
kedskreftene, og det påvirker utdanningskvali-
teten, akademisk frihet, studenter og ansatte, 
sier bennett som opplever den nåværende 
situasjonen i Storbritannia som et uutholdelig 
eksempel på en global trend.

Kapitalismefrykt i akademia
bennett skrev oppsummeringsrapporten til 
den syvende internasjonale utdannings- og 
forskningskonferansen til paraplyorganisasjo-
nen education International som Forskerfor-
bundet også er tilsluttet. Konferansen, som 
ble holdt i vancouver i september, hadde 
tema «’The vandals are at the gates’: defend-
ing higher education and research in a time 
of crisis». Historisk sett den dystreste tittelen 
på education Internationals konferanser. Tit-
telen står som et varsel om hardere forhold for 
akademia verden over – og i Storbritannia har 
skruen nettopp blitt strammet til.

– Storbritannia er et ekstremt eksempel. 
myndighetenes svar på krisen i markedet er 
markedskreftene, og det kuttes i offentlige utgif-
ter. vårt syn er at kuttene ikke er drevet frem av 
objektive behov, men av en ekstrem ideologi om 
at alle sektorer skal åpnes for markedskreftene. 
vi mener at det ikke skal gjelde for sektorer som 
helse og utdanning, sier bennett.

UCU er svært kritiske til at regjeringen 
nå foreslår å fjerne taket på skolepenger for 
å dekke inn budsjettkuttene, og innføre full 
brukerfinansiert utdanning. organisasjonen 
mener det endrer universitetenes grunnprin-
sipper og forvandler dem til leverandører som 
må stå til rette for sine kunder, i stedet for kol-
legiale organer.

– Da er det ikke så merkelig at vi mener van-
dalene er ved portene, sier bennett.

– Frirommet minker
Frykten og kritikken som UCU fremmer, får 
også støtte her hjemme. I oktober ga historie-
professor Knut Kjeldstadli ut boken Akademisk 
kapitalisme, som er en advarsel mot utviklin-
gen utdannings- og forskningssektoren går 
mot. I internasjonal sammenheng mener han 
norge foreløpig er i den positive enden av ska-
laen, mens Storbritannia nettopp er blant lan-
dene hvor utviklingen har gått lengst.

Historieprofessoren ved Universitetet i 
oslo advarer i sin bok mot ti tendenser som er 
med på å minske «frirommet» til forsknings- 
og utdanningsinstitusjonene (se ramme).

– med minsket frirom mener jeg at tiden 
som står til rådighet for å forfølge faglige 
spørsmål eller å sette kreftene inn for sam-
funnsmessige interesser og verdier, minsker. 
Arbeidsmengden har økt i kjølvannet av «kva-
litetsreformen», og det er vanskelig å få sam-
menhengende arbeidstid til å drive med faglig 
virksomhet. Internasjonalt minsker frirommet 
også fordi det er sterke føringer på hva man bør 
forske på. Dels kreves det at det man forsker 
på, skal være økonomisk omsettbart, og dels er 

det et press mot å ta opp en del temaer. I USA 
har du noe som heter «campus watch», som 
overvåker forelesere og rapporterer til nettste-
der om man tråkker over en politisk strek, sier 
Kjeldstadli. Han frykter at internasjonale ten-
denser til kommersialisering av utdanning og 
forskning skal bre seg også i norge. 

Må forberedes på skolepenger
– Jeg mener at de allmenne tendensene som 
jeg beskriver i retning av en kommersialise-
ring, tilpassing til det internasjonale markedet, 
byråkratisering og standardisering, er aktuelle.

Kjeldstadli viser til den siste tidens debatter 
om å innføre skolepenger for høyere utdan-
ning, hvor studentene selv finansierer utdan-
ningen sin over studieavgiften.

– I Høyre har flere organisasjonsledd gått 
aktivt inn for dette. Jeg ser for meg at dette vil 
kunne komme, og det må vi være beredt på.

Forskerforbundets representant på edu-
cation Internationals konferanse i vancouver 
var informasjonsrådgiver Unn rognmo. Hun 
forteller at omstillinger etter finanskrisen brer 
om seg verden over.

– De fleste landene rapporterte 
om kutt, sier Unn Rognmo i 

Forskerforbundet.

– Frirommet minker 
internasjonalt fordi det er 

sterke føringer på hva man bør 
forske på, sier Knut Kjeldstadli.
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I finanskrisens kjølvann:

– Den akademiske friheten er truet
Markedskreftene truer den akademiske friheten verden over, mener internasjonale krefter i universitets- og 
høyskolesektoren. Frykten sprer seg til Norge.



forskerforum 9 • 2010 • side 9

– Avgjerda er oppsiktsvekkande, fordi Land-
bruks- og matdepartementet har vald å over-
prøve vurderinga til bioforsk om å seie opp ein 
av dei tilsette. Dette er noko vi sjeldan opplever, 
seier mariann Helen olsen. Ho har hatt saka 
som advokatfullmektig i Forskerforbundet.

etter at forskar Christer magnusson vart 
sagt opp frå stillinga ved bioforsk Plantehelse, 
sendte Forskerforbundet ei rettsleg klage til 
Landbruks- og matdepartementet (LmD).

– vi klaga på det rettslege grunnlaget for 
oppseiinga av magnusson og har fått medhald 
i dei viktigaste punkta i saka, seier olsen. 

Overprøvd av departementet
Leiinga ved bioforsk meinte mellom anna at 
magnusson ikkje hadde greidd å innfri kravet 
til inntening ved instituttet.

– Arbeidsgjevaren grunngav oppseiinga 
med dårleg økonomi og at det ikkje lenger 
var bruk for magnusson ved avdelinga. I ved-
taket frå departementet heiter det at det ikkje 
er påvist at bioforsk som institusjon går med 
underskott. Sjølv om det kan ha vore problem 
med innteninga ved akkurat denne eininga, er 
dette ikkje god nok grunn for oppseiing.

– er du overraska over vedtaket?
– vi har heile tida meint at det ikkje var hald 

i oppseiinga. Denne saka viser at eit fagdepar-
tement kan fungere som eit klageorgan og 
faktisk kan overprøve institusjonar som fattar 
vedtak om oppseiing på feil grunnlag, uttaler 
olsen.

– Ein stor siger
– eg er svært glad for å få jobben tilbake, og det 
er ein uendeleg stor siger for meg, seier Chris-
ter magnusson.

– eg våga nesten ikkje å tru på at det kunne 
gå den vegen. Utan støtte frå Forskerforbundet 
hadde eg ikkje hatt ein sjanse. Dette viser at 
det går an å vinne fram, og det sender eit sig-
nal til andre som er i ein liknande situasjon, 
om at dei må våge å stå på krava og ikkje gje 
seg, meiner magnusson.

– Korleis har prosessen påverka jobben din?
– Det har ikkje vore lett. Heile prosessen 

har skapt vanskar for det faglege miljøet ved 
avdelinga. mellom anna vart eg fråteke ansva-
ret som forskingsleiar i faggruppa ved avde-
linga, seier han.

Ingen kommentar
Direktør Harald Lossius ved bioforsk vil 

ikkje kommentere saka. 
– vi tek avgjerda til etterretning. Dette er ei 

personalsak, og eg har ingen fleire kommenta-
rar, seier Lossius.

– vil avgjerda føre til at de heretter blir meir 
forsiktige med å seie opp tilsette?

– eg svarar ikkje på prinsipielle spørsmål ut 
frå einskildsaker, uttaler han.

Av Johanne Landsverk

Overprøvde Bioforsk:

Får behalde jobben
Bioforsk sa opp forskar. Men etter at Forskerforbundet fekk medhald i 
klage, får han fortsetje i jobben.

– Vi visste at Magnusson 
hadde ei sterk sak, seier 

advokatfullmektig Mariann 
Helen Olsen. 

F
O

T
O

: 
JO

H
A

N
N

E
 L

A
N

D
S

V
E

R
K

Ti tendenser

Disse tendensene minsker frirommet 
ifølge Knut Kjeldstadli: 

1. Masseutdanning
2. Rasjonalisering
3. Atskilling av forskning og undervisning
4. Markedsorientering i utdanning
5. Kommersialisering av forskning
6. Internasjonal handel med utdanning
7. Internasjonal standardisering
8. Byråkratisering
9. Sterkere makt for ledelsen i institusjo-
nene overfor ansatte og studenter
10. Press mot kunnskapsbedrifter

– Følgene av finanskrisen er ulike, men de 
fleste landene rapporterte om kutt. Det er kutt 
i offentlig sektor, som fører til at ansatte sies 
opp, og at man kutter lønninger. Det går også 
ut over ansatte i universitets- og høyskolesek-
toren, sier rognmo. Hun forteller om ansatt-
representanter som fortviler over situasjonen 
i sine hjemland.

– en representant fra Latvia fortalte at de 
har fått kutt i lønningene samtidig som studie-
avgiftene øker. Snart har ikke de ansatte råd til 
å undervise, og studentene har ikke råd til å 
studere. Det er ganske kritisk.

Spår opptøyer
Flere land rapporterer om økt press på å skaffe 
eksterne midler og å øke studieavgiftene.

– Det ser vi også her i norge, men ikke 
på langt nær så mye som i andre land, sier 
rognmo.

Kjeldstadli mener utviklingen rokker ved 
grunnfjellet til høyere utdanning og forskning.

– man rører ved en moral, en etos, et grunn-
trekk ved vitenskapelig arbeid som godt kan 
ødelegges. I stedet for en åpenhet og vilje til å 
sette faget foran, kan man få en instrumentell 
egeninteresse.

Det opplever også bennett i UCU, som nå 
spår at studentopptøyene som vi har sett ellers 
i europa, vil nå Storbritannia om ikke så lenge.

– myndighetene behandler studenter og 
forskere som varer, mer enn som en del av et 
kollegialt fellesskap. Det underminerer aka-
demia og forsterker krisen som utdanning og 
forskning kunne vært løsningen på. vi må nå 
bygge allianser, skaffe støtte fra regjeringer og 
akademiske ledere og ansatte. Dette er en sak 
vi har felles med alle arbeidstakerorganisasjo-
ner – det er banksystemene som har skapt kri-
sen, mens vanlige folk lider av konsekvensene. 
Det vil bli mye sinne rundt det.

Av Aksel Kjær vidnes

Oppseiingssak ved 
Bioforsk

Forskar Christer Magnusson ved Bioforsk 
Plantehelse vart sagt opp i april 2010. 
Forskerforbundet klaga på det rettslege 
grunnlaget for oppseiingsvedtaket og fekk 
medhald i Landbruks- og matdepartemen-
tet. Magnusson får behalde jobben.
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Doktorsvikt ved NTNU
n nTnU leverer 100 færre doktorgradskandidater enn planlagt for 
2010, skriver Universitetsavisa. erfaringstall fra tidligere år gjør at 
økonomidirektør Frank Arntsen anslår at nTnU kommer ut med 
mellom 230 og 260 doktorgrader i 2010. målet var 350. Det er satt i 
gang oppfølgingsprosjekter og flere tiltak for å øke gjennomførings-
hastigheten og minske frafallet, men effekten av dette ventes ikke 
på lenge.

Dobler forskningsinfrastruktur 
n Ifølge forslaget til statsbudsjett for 2011 skal den årlige bevilgnin-
gen til satsning på infrastruktur dobles fra 140 millioner kroner til 
om lag 280 millioner kroner. Økningen kommer som følge av at 
kapitalen i Forskningsfondet økte med 5 milliarder i 2010, og at to 
tredeler av avkastningen ble øremerket infrastruktur. Statsbudsjet-
tet legger opp til at fondskapitalen skal økes med ytterligere 3 milli-
arder kroner, skriver Forskningsrådet på sine hjemmesider.

KD ønsker ikke tenure track
n Universitetet i bergen prøver for andre gang å innføre såkalte 
tenure track-stillinger, men Kunnskapsdepartementet sier nei. 
målet med stillingene er å skape et mer forutsigbart karriereløp, 
og er foreslått for å redusere bruken av midlertidige stillinger og 
for å bedre kjønnsbalansen i vitenskapelige stillinger. – Tenure 
track-stillinger er et godt alternativ til kortvarige kontrakter, sier 
professor  Anne Gro vea Salvanes til På Høyden.

Frykter misbruk av postdoktor
n bruken av postdoktorer er nesten tredoblet i løpet av de siste ni 
årene, og Forskerforbundet setter nå i gang en offensiv handlings-
plan for postdoktorer. – Postdoktor er en midlertidig åremålsstil-
ling og utgjør et unntak fra hovedregelen om at alle skal tilsettes 
fast. Det er derfor viktig med et tydelig regelverk for hva stillingen 
skal være, slik at den ikke blir misbrukt, sier bjørn T. berg i For-
skerforbundet til Universitetsavisa.

– Må investere for 
fremtiden 
n nHo mener regjeringen 
investerer for lite oljepenger 
i utdanning, forskning og 
infrastruktur, skriver Forsker-
forum.no. nHo hevder at 
oljepengene blir benyttet på 
feil måte og ikke er en inves-
tering for fremtiden. 
– Det er viktig å gi forskning 
og innovasjon for fremtidens 
arbeidsplasser et etterlengtet 
løft. Spesielt bør den viktige 
SkatteFUnn-ordningen utvi-
des, uttalte administrerende 
direktør John G. bernander 
da nHo møtte til høring i 
Stortinget om statsbudsjettet.

Nådde ikke likestillingsmål 
n nTnU er fortsatt langt unna målet om kjønnsbalanse i viten-
skapelige toppstillinger. målet om en kvinneandel på 50 prosent 
ved nytilsettinger som krever doktorgrad, er ikke nådd. Fasit ved 
utgangen av august 2010 var 30 prosent kvinner. – vi må skape 
åpenhet om hvilke følger det vil få for forskningen og samfunns-
utviklingen for øvrig, om den skjeve kjønnsbalansen oppretthol-
des, sier likestillingsrådgiver Svandis benediktsdottir ved nTnU 
til Universitetsavisa.

Samarbeider med 
Amnesty
n Forskerforbundet og 
Amnesty International har 
signert en avtale om sam-
arbeid. – Til grunn for sam-
arbeidet ligger et ønske 
fra Forskerforbundet om å 
utvide og formalisere sitt 
engasjement for mennes-
kerettigheter og solidari-
tetsarbeid, sier Jon Iddeng i 
Forskerforbundet. Han for-
teller at Amnesty og Forsker-
forbundet nå starter en 
felles aksjon for vinneren av 
nobels fredspris Liu Xiaobo, 
som også har doktorgrad i 
litteratur, i forkant av freds-
prisutdelingen 10. desember.

Vil bryte med universitetene
n vitenskapelig ansatte i Legeforeningen tar til orde for å løsrive de medisinske fakultetene fra univer-
sitetene, og overføre hele organisasjonen til helseforetakenes sykehus, skriver Universitetsavisa. Pro-
fessorene Amund Gulsvik og Anna midelfart i Leger i vitenskapelige stillinger (LvS) mener medisinsk 
forskning taper ved å ligge under universitetene. De medisinske fakultetene og sykehusene bør endre 
organisasjonsform og bryte med sine universiteter, hevder de.
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Vil ha mer til oljeforskning
n en gruppe nedsatt av olje- og energidepartementet anbefa-
ler at det offentlige investerer minst 600–800 millioner kroner i 
året til forskning og utvikling innenfor olje og gass, skriver Fors-
kningsrådet. – Petroleumssektorens egen vurdering av hva som 
er nødvendig for å opprettholde verdiskapningen fra olje og gass, 
står i kontrast til statsbudsjettet, der regjeringen foreslår å redu-
sere forsk ningsinnsatsen på området, sier divisjonsdirektør i Fors-
kningsrådet Anne Kjersti Fahlvik.

Svak vekst i FoU
n næringslivets forsknings-
innsats synker sammenliknet 
med universitets- og høysko-
lesektoren og instituttsekto-
ren, viser foreløpig statistikk 
for 2009. Ifølge nifu Step 
utgjorde den samlede FoU-
innsatsen i norge 42,8 mil-
liarder kroner i 2009, en 
økning på 1,6 milliarder fra 
2008. realveksten utgjør 
imidlertid bare 0,4 prosent. 
mye av den svake veksten 
skyldes nedgang i nærings-
livet.

Fusjonspress i 
Nordland
n Høgskolene i narvik, 
bodø og nesna har sagt nei 
til fusjon, men under et sty-
reseminar oppfordret nylig 
representanter fra KD de 
tre høgskolene til å tenke på 
sammenslåing. – De uttrykte 
at de mente at det var en god 
idé dersom de tre høgskolene 
ble fusjonert i en og samme 
enhet i fremtiden, sier rek-
tor Pål Pedersen ved Høgsko-
len i bodø til nrK nordland. 
Aasland uttaler til nrK at 
hun ikke vil presse høgsko-
lene, men sier hun aldri har 
lagt skjul på at hun er positiv 
til en sammenslåing. 

Innfører 
mentorordning
n For å minske frafallet av 
realfagstudenter innfører Det 
matematisk-naturvitenskap-
lige fakultet ved Universitetet 
i oslo en mentorordning for 
alle nye studenter. I prosjek-
tet, som skal være det før-
ste av sitt slag i norge, deltar 
ti håndplukkede forskere. 
– vi skulle ønske alle fakul-
tetene gjorde det samme. vi 
vet at 80 prosent av studen-
tene ikke har snakket med en 
professor. barrieren er altfor 
stor, sier leder av Student-
parlamentet Aksel braanen 
Sterri til Forskerforum.no.

Forskning om museer
n midlene til prosjektet «Forskning om museer og arkiv» er nå 
fordelt på elleve ulike prosjekter. våren 2010 lyste Abm-utvikling 
og norsk kulturråd ut 3,1 millioner kroner til prosjektet, og det 
kom inn 40 søknader. et viktig mål for prosjektet er å styrke den 
humanistiske og samfunnsvitenskaplige forskningen ved museer 
og arkiv, og å bidra til å etablere institusjonene som aktører på den 
nasjonale og internasjonale forskningsarenaen, skriver Abm-utvik-
ling på sin hjemmeside.

Krever 
fullfinansiering
n Forskerforbundet, norsk 
Tjenestemannslag og norsk 
studentorganisasjon krever 
fullfinansiering av de 2200 
nye studieplassene som 
regjeringen foreslår i neste 
års statsbudsjett. organisa-
sjonene mener at en opptrap-
ping av antall studieplasser 
må følges opp med en sats-
ning på flere vitenskapelige 
stillinger, samt bygg og ved-
likehold. De etterlyser en 
langsiktig opptrappingsplan, 
slik at universitetene og høg-
skolene kan rustes til å møte 
utdanningsbølgen uten å gå 
på akkord med kvaliteten.

Museumsjobbar i fare
n ein fjerdedel av dei fast tilsette ved norsk maritimt museum kan 
kome til å miste jobben. – etter at vi nok ein gong er taparar i stats-
budsjettet, så må vi vere budde på ei ganske sterk nedbemanning ved 
museet, seier museumsdirektør Per norseng til nrK. museet har 
brukt pengar frå tomtesal og eigenkapital til å forskotere venta auke 
i statlege løyvingar. når desse pengane likevel ikkje kjem, er situasjo-
nen dramatisk både for museet og tilsette, meiner direktøren.



FAG I MOTGANG 

FOTO: ERIK NORRUD



Etter festen
Det har blitt magre tider for mange universitetsfag. 

Studentene svikter. Hva nå?

Tekst: Siri Lindstad
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FAG I MOTGANG 

EN GANG STOD FAGET breibeint og bastant, 
med sin egen linje på gymnaset. I dag er tysk 
blant de akademiske fagene i krise.

– man føler seg jo som en belastning når 
man blir stemplet som et lite og utsatt fag med 
dårlig inntjening og lav produksjon. ordene er 
så entydig negative, sier Kjetil berg Henjum. 
Han er fagkoordinator for tysk ved Universite-
tet i bergen, og er bekymret for fagets framtid 
– og det med god grunn. I Stavanger var det i 
år nullopptak til tysk, i Kristiansand har faget 
lenge vært truet med nedleggelse, og i bergen 
har de nå 15 studenter på masternivå.

nå er det sultekur i vente.

Veiet og funnet for tunge
Tysk er langt fra det eneste faget med en liv-
bredde som plutselig har blitt et problem.

ved HF-fakultetet i bergen gjorde de nylig 
en total helsesjekk og utviklet en slags fagenes 
body mass index – bmI. «Fagdimensjonering 
og fagstrategi» er begrepene som ble brukt da 

en arbeidsgruppe dro fram målebånd, vekt og 
kalkulator. Hensikten var å «gjennomføre en 
nærmere analyse av fakultetets virksomhet for å 
danne et grunnlag for kortsiktige og langsiktige 
strategier», som det het i den ferdige rapporten 
som kom i mars i år. vekt versus høyde, det vil si 
antall studenter versus antall ansatte, ble målt, 
i tillegg til publikasjonspoengene. Sammen 
skulle tallene gi en pekepinn på om faget var 
underernært eller hadde litt for mye å dra på.

Tysk var blant dem som ble kløpet i side-
flesket og stemplet med «ute av form». Hør 

bare: «med 645 studiepoeng per undervis-
ningsårsverk ligger tysk ca. 52 prosent under 
gjennomsnittet ved fakultetet. Dette er blant 
de dårligste ved hele fakultetet», stod det å lese 
i rapporten.

resept: en drastisk slankekur i årene som 
kommer.

– Først mister vi to stillinger i 2012, når to 
fra kollegiet går av og ikke vil bli erstattet. etter 
det mister vi to til, senest i 2015. Da er vi tre 
ansatte igjen, sier Kjetil berg Henjum dystert.

– På grunnivå er rekrutteringen til tysk ganske jevn, så vi burde nok finne ut hvorfor studentene ikke går videre, sier Kjetil Berg Henjum, fagkoordinator 
for tysk ved Universitetet i Bergen. (Foto: Paul Sigve Amundsen)

- Fagbredden har vi av historiske 
årsaker.
Gjert Kristoffersen, dekan ved HF-fakultetet, Universitetet i bergen.
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HF-fagenes storhetstid
Han tok selv hovedfag på midten av 1990-tal-
let, da de humanistiske fagene ennå fråtset i 
studenter. Statsråd Gudmund Hernes mente 
det var bedre at folk studerte enn at de gikk 
arbeidsledige, og studentene søkte seg i hope-
tall til fag som religionshistorie og filosofi. 
noen jobb regnet de jo uansett ikke med å få 
sånn umiddelbart. I verste fall kunne de alltids 
bli lærere, om de bare tok de riktige støttefa-
gene.

Sølvi Sogner er professor emeritus i histo-
rie ved Universitetet i oslo. Hun konstaterer at 
det å ha lærergjerningen som bakvei har vært 
typisk for hennes studenter så langt tilbake 
som hun kan huske.

– man syntes ikke tanken på å skulle bli 
lærer var så festlig, og alle hadde det for seg at 
de skulle bli noe helt annet. men veldig mange 
ble likevel lærere, og fikk det jo bra som det.

Studentenes ambivalens til å skulle ende 
opp som lærere reflekterer kanskje akade-
mias eget ubesluttsomme forhold til hva som 
egentlig er institusjonens viktigste oppgave. 
Universitetshistoriker Fredrik Thue kaller det 
spenningen mellom lærdomskultur og for-
skersamfunn i akademia. neste høst kommer 
han med bok om Universitetet i oslos historie 
mellom 1945 og 1975 i anledning universitetets 
200-årsjubileum.

– Lenge hadde både realfagene og de huma-
nistiske fagene som sin viktigste oppgave å 
utdanne lektorer, som i sin tur utdannet gym-
nasiastene.

De fleste som ble professorer, hadde først 
jobbet i skoleverket. Hadde man forskeram-
bisjoner, var det noe man begynte med på 
kveldstid eller kanskje i et frisemester ved 
siden av lærergjerningen, før man eventuelt 
ble rekruttert tilbake igjen til universitetet.

– Dette kretsløpet mellom akademia og 
samfunnet for øvrig ser vi fortsatt tydelig for 
eksempel ved det medisinske fakultetet, der 
den primære oppgaven er å utdanne kandida-
ter til virke utenfor akademia, sier Thue.

Fikk forskningseffektive enheter
Denne «lærdomskulturen» som Thue kaller 
det, ble etter hvert utfordret, først innenfor 
realfagene, deretter innenfor de humanistiske 
fagene.

– etter krigen begynte man innenfor natur-
vitenskapene å oppleve koblingen til skolen 
som en hemsko for faglig utvikling, og man 
satte i gang med å reformere utdanningen. 
Den gamle realfagseksamenen, som var laget 
med tanke på skoleverket, ble fra 1950-tallet 
erstattet av en ny studiemodell inspirert av 
det amerikanske universitetssystemet. Det 
nye kurs- og vekttallssystemet skulle være mer 
effektivt for å utdanne forskere, forteller Fred-
rik Thue.

I en studie fra 1960-årene mente sosiologen 
Tore Lindbekk å kunne vise at det hadde utvi-
klet seg et hierarki i realfagene, hvor de dårlig-
ste kandidatene gikk til skolen, og de flinkeste 
ble igjen i forskningen.

– en tilsvarende utvikling fikk man etter 
hvert også innenfor de humanistiske fagene, 
men på et mye senere tidspunkt, sier Fredrik 
Thue.

men samtidig, fra rundt 1960, ble student-
tallet ved Universitetet i oslo plutselig fire-
doblet. en tilsvarende tilstrømming fant sted 
også ved de øvrige universitetene og høgsko-
lene. Det skapte en stor etterspørsel etter uni-
versitetslærere.

– man ansetter altså en masse universitets-
lektorer, som ved HF hovedsaklig rekrutteres 
fra skolen. Sakte, men sikkert utvikler det seg 
samtidig en praksis hvor førsteamanuenser, 
dosenter og professorer rekrutteres internt. 
Slik oppstår det en todeling i miljøene mel-
lom de undervisningsorienterte lektorene og 
de forskningsorienterte dosentene og profes-
sorene. Spenningen mellom dette forsker-

samfunnet og lærdomskulturen blir som en 
klassemotsetning innad på instituttene.

Forlenget ungdomstiden
nå var det ikke lenger universitetet selv som 
drev utviklingen, men en ekspansiv statlig 
utdanningspolitikk. Universitetet måtte hånd-
tere en vekst som de ikke hadde bedt om, og 
som var styrt av andre prioriteringer enn insti-
tusjonens egne, ifølge Thue. 

et flertall av de nye studentene lot veien bli 
til underveis, i alle fall på de humanistiske og 
de etter hvert framvoksende samfunnsfagene. 
Studietiden ble en livsfase der man kunne 
(fortsette å) finne seg selv, en slags forlenget 
ungdomstid. Så fikk man heller bekymre seg 
for jobbmulighetene senere.

Denne voldsomme veksten i «dannelses-
fagene» spesielt på 1980- og 1990-tallet måtte 

På 1960-tallet måtte universitetene håndtere en vekst de ikke hadde bedt om. Nå må de takle den 
sviktende rekrutteringen. (Foto: Erik Norrud)
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medføre en korreksjon, mener Thue.
– Studentenes oppslutning om kvalitetsre-

formen på begynnelsen av 2000-tallet kan tol-
kes som et ønske om en klarere sammenheng 
mellom utdanning og jobb, sier han.

Stor bredde, små fag
mange fag opplever en sviktende studentre-
kruttering. 

– Jeg er kjempebekymret, sier Gjert Kristof-
fersen, dekan ved HF-fakultetet ved Universi-
tetet i bergen.

– HF-fakultetet er karakterisert av noen 
store og mange små fag, og hvor robuste de er, 
varierer veldig. vi har for stor fagbredde i for-
hold til de ressursene vi har til å betjene disse 
fagene og studentene på en forsvarlig måte. 
Fagbredden har vi av historiske årsaker. Den 
går blant annet tilbake til en tid der vi hadde 
flere studenter og bedre finansiering. nå ser 
vi at rekrutteringen til HF-fag er synkende, og 
dette har ført fakultetet vårt ut i økonomiske 
vanskeligheter.

Gruppa som stod bak rapporten ved HF-
fakultetet i bergen, foreslo en diett som inne-
bar å kutte ut fag som musikkvitenskap, norrøn 
filologi, teatervitenskap og lingvistiske fag. 

– men hvor realistisk er det egentlig å legge 
ned et fag, kan man spørre. vi kan legge ned 
et studieprogram og overføre studieplassfinan-
sieringen til et annet program, men vi blir ikke 
kvitt lønnskostnadene av den grunn. Så lenge 
det anses som umulig å gå til så drastiske tiltak 
som oppsigelser, er det ingen løsning å legge 
ned fag.

– Så fagene vil i stedet dø med folkene?
– Ja, i den grad vi velger å ikke videreføre 

stillinger når folk går av med pensjon, sier 
Kristoffersen.

men samtidig understreker han at Univer-
sitetet i bergen skal være et breddeuniversitet.

– men hvor lite kan et fag bli?
– Ja, det er et godt spørsmål. Jeg er fristet til 

å vise til forslaget vårt til budsjettmodell, der 
vi definerer minste bemanning på et fag med 
bachelor og master til to og en halv stilling. 
Fremmedspråk må ha tre. Det blir litt tenk på 
et tall, dette her, men dette er et minimum. vi 
har studieprogram som gresk og latin der vi er 
helt nede i fem studenter på bachelorprogram-
met. men uansett hvor lav studenttilstrømmin-
gen måtte bli, mener vi at for å opprettholde et 
godt faglig tilbud må vi ha minimum tre perso-
ner, selv om fem studenter både på papiret og 
i virkeligheten ikke kan holde liv i tre stillinger 
gjennom den finansieringsordningen vi har. 
Det gjør jo at differansen mellom det vi har 
i lønnskostnader knyttet til disse fagene, og 
det vi tjener inn gjennom studiepoengbasert 
finansiering på disse fagene, må dekkes inn 
med midler fra et eller annet sted. Hvordan er 
et ennå uløst spørsmål.

– Hvor mange filologer har samfunnet 
egentlig bruk for?

– Det tror jeg ikke det er mulig å sette et tall 
på. men vi representerer en sterkt undervur-
dert gruppe i mange sammenhenger.

– Mange av fagene henter i dag sin selvforståelse og stolthet fra forskningen snarere enn fra å 
utdanne kandidater til det norske samfunnet, sier historiker Fredrik Thue. (Foto: Erik Norrud)

– HF-fagene har kanskje vært litt for selvsentrerte og ikke tenkt over hvem som er deres kunder, sier 
historieprofessor Sølvi Sogner ved Universitetet i Oslo. (Foto: Erik Norrud)

- Det er så lett å synse om HF-fagene 
og deres nytteverdi.

Sølvi Sogner, professor emeritus i historie, Universitetet i oslo.
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I utakt med samfunnet
Historieprofessor Sølvi Sogner sier at det er 
klart at man må lese skriften på veggen.

– HF-fagene har muligens ikke levd opp til 
de forventningene studentene hadde til dem. 
men det er så lett å synse om HF-fagene og 
deres nytteverdi. Jeg tror likevel at i alle fall 
mitt eget fag, historie, vil klare seg bra, etter-
som vi alle har en fortid vi ønsker å vite mer 
om.

morten bing, leder for Forsknings- og 
utstillingsseksjonen ved norsk Folkemuseum 
på bygdøy, er derimot svært bekymret på vegne 
av sitt historiske fag: etnologi. 

– Som selvstendig fag har det forsvunnet 
mer og mer i løpet av en 10–15-års periode. I 
dag er det nesten ikke undervisning lenger i 
etnologi i oslo, som i utgangspunktet hadde 
det største fagmiljøet i landet. Det skjedde en 
utvikling på 1980-tallet der faget fikk et veldig 
behov for å orientere seg vekk fra materiell 
kultur og i stedet mot mentalitetshistorie. Der-
med orienterte det seg også vekk fra museenes 
behov, altså fra sitt primære arbeidsmarked. 
Først ble etnologi slått sammen med folkloris-
tikk. Det var greit nok. ved sammenslåingen 
var folkloristene redd for å bli slukt av etnolo-
gene, men det ble langt på vei folkloristene og 
religionshistorikerne som slukte etnologene.

bing mener at etnologiens skjebne er et 
godt uttrykk for hvordan universitetet ikke kor-
responderer med samfunnet rundt seg.

– På norsk Folkemuseum i dag har vi rett 
og slett problemer med å få kvalifiserte folk 
med kunnskap om materiell kultur. Tenker 
man at høyere utdanning bør forholde seg til 
samfunnets behov, ja, da forholder universite-
tet seg her bare til egne tanker og ikke til sam-
funnets behov.

Behøves fortsatt
Kjetil berg Henjum, fagleder for tysk ved Uni-
versitetet i bergen, mener på sin side at det 
fortsatt er behov for tysklærere. 

– Det har vært endringer i hvor stort tysk-
tilbud skolene har, det er sant. men tilbake-
meldingene vi får, vitner om behov for flere 
tysklærere i årene som kommer, spesielt når 
den store gruppen med 50–60-åringer som nå 
er tysklærere, går av med pensjon.

Selv er han ikke sikker på hvor lenge han 
blir værende.

– I teorien har jeg tretti år igjen her ved 
universitetet. Det er mye bra ved denne job-
ben. men om man i de tretti årene skal leve 
med merkelappen «utsatt fag med dårlig inn-
tjening», blir det veldig utrivelige og uinspi-
rerende arbeidsforhold. Jeg kan være enig i at 
ting kan gjøres bedre også hos oss. men det er 
kriteriene for hva som er bra og mindre bra, 
som er problematiske for min del. Til syvende 
og sist er det uansett snakk om politiske valg. n

- Vi har rett og slett problemer med å 
få kvalifiserte folk.
morten bing, leder for Forsknings- og utstillingsseksjonen ved norsk Folkemuseum.

I mange år var det å kjempe om lesesalsplass en selvfølgelig del av HF-studentenes hverdag. Nå er det plass til alle, som her ved UiO. (Foto: Erik Norrud)  

Når er et akademisk fag i 
krise?

ANNE LISE H. TARROU
Professor emeritus, Høg-
skolen i Akershus
– Det er krise når fagene 
ikke har handlingsrom 
og muligheter til rekrut-
tering av vitenskapelig 
ansatte. Institusjonene 

og samfunnet må tenke lenger enn bare til 
fagenes popularitet, som vil gå i bølger. Det 
tar veldig kort tid å rive ned et fag, og lang 
tid å bygge det opp. 

PETTER NAFSTAD
Dekan, Universitetet i 
Tromsø
– et fag kan være i krise 
som undervisningsfag 
og ikke som forsknings-
fag, eller omvendt. Det 
er ikke nødvendigvis en 

sammenheng. vi har eksempler på fag 
som rekrutterer dårlig på bachelornivå, 
for eksempel lingvistikk, men som gjør 
det veldig bra forskningsmessig. 

KRISTILN LOFTHUS 
HOPE
Forsker II, Uni Rokkan-
senteret
– Jeg vil heller oppfordre 
til å tenke nytt enn å 
snakke om kriser. Jeg er 
jo sosiolog og tilknyttet 
et forskningsinstitutt og 

har jobbet tverrfaglig i mange år. med et 
slikt utgangspunkt blir det mindre aktuelt 
å snakke om kriser.
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UTLAND

INDIA

Verdens største universitet vokser
n verdens største universitet regnet i antall studenter er Indira 
Gandhi national open University. Siden 2006 er antallet studen-
ter nesten tredoblet, fra 1,1 til 3,2 millioner, melder Indo-Asian news 
Service. Universitetet har i dag 56 studiesteder i 35 land, og plan-
legger nå å utvide med ytterligere fem–seks studiesteder innen juli 
2011. Aktuelle land skal være Frankrike, Tyskland, Østerrike og ned-
erland.

VERDEN

Skal rangere 
universitets-
rangeringene
n Populære og innflytelses-
rike universitetsrangeringer 
som Shanghai-listen og Webo-
metrics kan snart selv oppleve 
å bli målt og rangert, skriver 
The Chronicle of Higher edu-
cation. For noen år tilbake 
ble The IreG observatory on 
Academic ranking and excel-
lence opprettet for å utvikle 
kvalitetskontrollmekanismer 
for rankinglister. og nylig 
annonserte de at en prøveran-
gering av to eller tre universi-
tetsrangeringer snart er på vei.

IRAN

Boikotter Unesco-
arrangement
n Unesco får omfattende kri-
tikk for å ha lagt sin årlige 
Congress for World Philo-
sophy Day til Teheran. et 
økende antall internasjonalt 
anerkjente akademikere vars-
ler ifølge Universityworld-
news.com at de vil boikotte 
arrangementet i november 
for å vise solidaritet med iran-
ske akademikere. blant pro-
minente kritikere både av 
konferansestedet og den pågå-
ende undertrykkelsen av iran-
ske humanioraprofessorer 
er sosiolog og filosof Jürgen 
Habermas.

KENyA

Samfunnsnyttige 
fag prioriteres
n I Kenya kan studenter i 
fag som historie og antropo-
logi snart måtte ta hele utdan-
ningsregningen selv. For nå 
risikerer alle andre utdannin-
ger enn de teknisk-naturvi-
tenskapelige å miste offentlig 
støtte, skriver Universityworld-
news.com. I forbindelse med 
at regjeringen vurderer hvilke 
utdanninger som skal finnes 
ved de statlige lærestedene, vil 
de nemlig innføre en tydeli-
gere kobling mellom finansier-
ing og såkalt samfunnsnytte. 
Det langsiktige målet skal være 
å sikre landets økonomi.

KINA

Lokker internasjonale studenter
n For seksti år siden var det bare 20 utenlandske studenter i Kina. 
Innen 2020 skal tallet være en halv million, håper det kinesiske 
utdanningsministeriet. Lettere tilgang til visum, flere stipend og 
flere engelskspråklige kurs er blant tiltakene som skal bidra til å nå 
målet, skriver The Independent. Allerede er landet et stykke på vei: 
I fjor studerte hele 240 000 internasjonale studenter fra 190 land i 
Kina. De fleste av dem sørkoreanere, med amerikanere og japanere 
på andre- og tredjeplass.

TySKLAND

Studenter uten å 
studere
n en undersøkelse av 
arbeidsvanene til bachelorstu-
denter ved fire tyske univer-
siteter slår hull på myten om 
den hardtarbeidende student, 
melder Spiegel.de. Prosjektle-
der robert Schulmeister ved 
Universitetet i Hamburg måtte 
overrasket konstatere at den 
gjennomsnittlige student bru-
ker 26 timer i uken på studier. 
og en fjerdedel av studentene 
viste seg kun å bruke 20 timer 
totalt i hele semesteret. Hen-
sikten med undersøkelsen var 
for øvrig å rette fokus mot det 
angivelige arbeidspresset stu-
denter jobber under.

FRANKRIKE

Tilpasser seg digital ungdom
n I 2008 slo en rapport fast at Frankrikes høyere utdanning ikke 
levde opp til kravene fra generasjonen studenter som er «født digi-
tale». De siste årene har regjeringen derfor satset 10 millioner euro 
på et storstilt digitaliseringsprosjekt, skriver Universityworldnews.
com. I dag har nesten 80 prosent av universitetsbygningene tråd-
løst Internett, og nettstedet Université numérique tilbyr 2000 fritt 
tilgjengelige nettjenester innen 35 emner – deriblant 6700 videofil-
mer og 9000 fullstendige kurs. 
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DANMARK

Oppfordrer til 
kvinnejakt
n Universitetene i Køben-
havn og Aarhus forsøker 
å leve opp til regjeringens 
ønske om å øke andelen kvin-
nelige forskere, og belønner 
derfor fakulteter som anset-
ter kvinner. ordningen har 
resultert i kritikk fra Dansk 
Industri, som mener univer-
sitetene på den måten ikke får 
de best kvalifiserte kandida-
tene. viserektor Louise Gade 
ved Aarhus universitet poeng-
terer imidlertid overfor ber-
lingske Tidende at alle søkere 
behandles likt, men at fakul-
tetene oppmuntres til å lokke 
fram flere kvinnelige søkere.

UKRAINA

Sikkerhets tjenesten arresterte forsker
n Historikere fra hele verden har skrevet under et opprop til støtte 
for en arrestert ukrainsk historiker, melder Kyiv Post. ruslan Zabi-
liy jobbet med et forskningsprosjekt om Ukrainas frigjøringsbe-
vegelse og opprørshær på 1940- og 50-tallet da han fikk landets 
sikkerhetstjeneste (SbU) på nakken. SbU mente Zabiliy bedrev 
ulovlig innhenting av statshemmeligheter, og arresterte ham i 
begynnelsen av september.

STORBRITANNIA

Stipend hjelper 
ikke 
n Talentfulle tenåringer fra 
Storbritannias fattigste fami-
lier unngår toppuniversite-
tene også når de tilbys gode 
stipendordninger. Det viser 
en ny undersøkelse fra the 
office for Fair Access (offa), 
omtalt i The Guardian. De 
siste årene har universiteter 
som oxford og Cambridge 
hatt stipend rettet spesielt 
mot svakerestilte grupper, 
men ifølge offa har dette 
vært tilnærmet forgjeves. nå 
oppfordrer de i stedet uni-
versitetene til å avstå fra å ta 
skolepenger fra de fattigste 
studentene.

PAKISTAN

Universitetene 
må vike for 
flommen 
n Da flomkatastrofen ram-
met Pakistan i sommer, 
besluttet myndighetene å 
omfordele utdanningsmid-
ler til flomoppryddingsar-
beidet. Sammenslutningen 
The federation of all pakis-
tan universities academic 
staff associations (FAPU-
ASA) mener imidlertid at 
myndighetene både da og 
senere har brukt flommen 
som påskudd for å gjennom-
føre politisk motiverte kutt i 
utdanningsbudsjettet, skri-
ver Universityworldnews.
com. og da bevilgningene til 
høyere utdanning ble kuttet 
ytterligere i september, svarte 
FAPUASA med en landsom-
fattende streik.

VERDEN

Utdannings-
kvalitet viktigst
n Det er ikke økonomi som 
er utslagsgivende for valg 
av studiested når studenter 
skal studere utenlands. Det 
kommer fram i en ny studie 
fra the british Council, som 
baserer seg på informasjon 
fra 115 000 studenter i 200 
land. over halvparten opp-
gir derimot utdanningskvali-
tet som sentral faktor i valget 
av studieland, melder Inside 
Higher education. Aller vik-
tigst er denne for dem som 
vil til Storbritannia, mens 
USA tiltrekker seg de karri-
erebevisste.

VERDEN

Fellesmål på kvalitet
n 17 land i europa, Asia, oseania og nord-Amerika har blitt enige om felles retningslinjer for å vur-
dere kvaliteten i høyere utdanning på master- og ph.d.-nivå, melder the Council of graduate schools på 
sitt nettsted. retningslinjene er resultat av en samling i regi av den australske organisasjonen for fors-
kningsuniversiteter Group of eight og den amerikanske organisasjonen Council of Graduate Schools.

SVERIGE

Ødeleggende overkvalifisering?
n en rapport fra Svenskt näringsliv viser at 43 prosent av unge 
med høyere utdanning ikke har nytte av utdanningen i jobben sin. 
Samtidig konkluderes det med at utdanningssektorens ekspansjon 
synes å ha forbigått arbeidsmarkedets etterspørsel. men på nett-
stedet Utredarna.nu poengterer Kristina Persdotter i Tjänstemän-
nens Centralorganisation at rapporten inkluderer studenter med 
deltidsjobb. og i 2008 fant Statistiska centralbyrån at tre år etter 
endt høyere utdanning, mente 89 prosent at denne var nødvendig 
i arbeidet.
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Det lyser ikkje nett maktmenneske av Anne Karine nymoen1: Ho er ei 
stillfaren, roleg, sakleg og nøktern ung dame. Like fullt er ho leiar for eit 
av noregs største forbund: norsk studentorganisasjon (nSo), talerøyret 
for studentane ved alle norske universitet og høgskular. Det gjev ei viss 
makt. I statsbudsjettet i haust kom det ei endring i utbetalingsordninga 
for studiestøtta. «Dårleg forslag», sa nymoen. nokre timar seinare 
droppa Tora Aasland forslaget.

− Er det slik det blir heretter? Du knipsar, og statsråden lyder?
− eg tviler på at noko slikt skjer igjen med det første. men det var 

betryggande at statsråden lytta og tok oss på alvor, seier Anne Karine 
nymoen.

− Da eg jobba i studentavis på 1990-
talet, tykte eg studentpolitikken var det mest 
keisame i verda. Men for deg har det blitt 
eit tilvære. Du må ha vore desperat etter å 
kome deg unna studia dine?

− eg er faktisk ferdig med studiet 
mitt, eg. eg har levert masteroppgåva, så 
for meg er denne jobben meir ein måte 
å forlenge studietida på. For meg er stu-
dentpolitikk utruleg spennande. eg har 
gått alle gradane frå instituttillitsvald og opp, og lært enormt mykje på 
vegen.

− No skal du vere leiestjerne for 200 000 studentar. Er det eit problem for 
NSO at studentane, studia og institusjonane deira er så ulike?

− Det er sant at vi representerer ei veldig mangfaldig gruppe. Sentralt 
måvi prioritere det som er felles og generelt, som betre studiestøtte eller fleire 
studentbustader. men vi blandar oss ikkje opp i kor bustadene bør liggje. 
nSo er resultatet av årets fusjon mellom det som var norsk Student-
union (universitet og vitskaplege høgskular) og Studentenes Landsfor-
bund (andre høgskular). nymoen er på line med kronprins Haakon, 
som sa dette ved stiftinga av nSo: «Jeg tror det er nok splittelse i ver-
den, også mellom mennesker og grupper som kanskje har liknende 
mål og visjoner.»

− eg synest det var godt sagt. eg trur ein oppnår meir saman enn ved 
å kjempe for sine små særinteresser.

Det har tidlegare vore to mislukka forsøk på å slå saman dei to stu-

dentorganisasjonane. Før var skilja mellom universiteta og høgskular 
større, men mange av skilnadene er no borte, meiner nymoen.

− No er jo snart alt universitet uansett. 
− nSo er for mangfald i sektoren, det er ikkje noko mål at alle skal 

bli like. men fram mot landsmøtet vårt i mars skal vi diskutere kva som 
skal vere studentane sitt syn på organiseringa av høgare utdanning.

− Kor demokratisk er studentdemokratiet når så få av studentane røystar 
i vala?

− Det er dessverre altfor få som røystar, sjølv om oppslutnaden vari-
erer veldig. Somme stader er deltakinga i studentvala under 10 prosent, 
medan til dømes noregs handelshøgskole har opp mot 40 prosent del-

taking. eg skulle ønskt det var 
høgare overalt, men det er van-
skeleg å mobilisere studentane 
til å røyste i val.

− De har det same problemet 
som EU. Legitimiteten blir usik-
ker når så få av dei de skal repre-
sentere, har støtta dykk aktivt?

− ein kan sjølvsagt stille 
spørsmålet, men eg meiner vi 

er ein veldig demokratisk organisasjon. Studentrepresentantane har 
forankring i dei demokratiske institusjonane som finst. og spørjeun-
dersøkingar viser at studentane er opptekne av dei spørsmåla vi arbei-
der med. 

Tidleg på 90-talet gjekk mange tusen sinte studentar i norske gater, 
dei ropa «Hernes må fjernes» og protesterte mot dårleg studiefinansie-
ring og reformplanar.

− Slikt ser vi ikkje lenger i Noreg. Er det bra eller dårleg?
− eg vel å tolke det positivt. eg meiner at vi no blir lytta til og får 

påverke politiske prosessar tidleg og kan dreie dei i ei studentretning. 
men vi skal ikkje sjå bort frå at det kan kome situasjonar der studen-
tane vil mobilisere på same måte som før, om vi opplever at vi ikkje blir 
lytta til. Samtidig veit vi at studentane no har andre måtar å reagere på. 
mange brukar sosiale medium til å uttrykkje engasjementet og meinin-
gane sine.

− Dei sosiale media er veldig uforpliktande. På Facebook kan du erklære 
kjærleiken din til buhund og hevde at mulla Krekar bør skytast, men ingen 

SAMLING I SENTRUM
ANNE KARINE NyMOEN I SAMTALE MED PER ANDERS TODAL

FOTO: ERIK NORRUD

HO HAR 200 000 MENNESKE I RyGGEN OG KAN Få TORA AASLAND TIL å SNU På EIN FEMøRING.

1 Anne Karine Nymoen er 28 år gammal, kjem frå Rælingen og har ein 
mastergrad i allmenn litteraturvitskap frå NTNU. Ho skreiv oppgåve om 
romanen Farlige forbindelser av Pierre Choderlos de Laclos, ei soge om 
svik og manipulasjon. «Eg trur ikkje det er så mykje i den romanen eg 
kan bruke i vervet mitt», seier ho sjølv.

2 Eit døme frå i vår fortel noko om dette: Ein student starta eit Facebook-
opprop for at studiestøtta skulle bli utvida til 11 månader. Han fekk raskt 
støtte frå eit tusental studentar på Facebook. Men da han ville arrangere 
ein demonstrasjon for same sak, møtte det opp berre ein handfull. 

− Vi har ikkje ein politisk situasjon no som 
gjer det naudsynt å gå i demonstrasjonstog.
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av delane kostar særleg innsats.2

− Det er ikkje sikkert det kostar folk så mykje å gå i demonstrasjons-
tog heller. Det er mange måtar å vise haldningane sine utan å leggje så 
mykje arbeid i det. men vi har ikkje ein politisk situasjon no som gjer 
det naudsynt å gå i demonstrasjonstog, seier nymoen.

Ho vedgår at tusenar av demonstrantar i gatene gjer seg godt visuelt, 
men meiner effekten av å jobbe i det stille kan vere vel så stor.

− vi arbeider opp mot institusjonar som Lånekassen, nokut og 
andre organ der vi er representerte. Det er veldig langsiktig arbeid, vi 
legg stein på stein. Så brukar vi media om vi vil setje fokus på saker. og 
vi samarbeider med Forskerforbundet og andre organisasjonar for å få 
støtte til sakene våre.

− Kor finn du best gehør for synspunkta dine blant politikarane?
− når det gjeld høgare utdanning, er det ganske små skilnader mel-

lom partia. I dagens situasjon er det openbert viktig å påverke regje-
ringspartia. men vi snakkar med alle partia, og alle er interesserte i å 
lytte til oss. Det er òg ein styrke at organisasjonen vår har folk som står 
frå ytste høgre til ytste venstre.

Sjølv er nymoen ein stad i midten. nSo har ein utprega pragmatikar 
som leiar. reform, ikkje revolusjon. Samarbeid framfor konfrontasjon.

− eg meiner ein viktig del av det å vere studenttillitsvald er å jobbe 
med politikarane og finne gode løysingar i fellesskap, det handlar ikkje 
berre om å verne om det ein har.

− Er det politiske og ideologiske engasjementet til studentane  svakare enn 
før, eller er det berre meir fragmentert?

− eg vil ikkje seie at det har blitt svakare. veldig mange studentar er 
engasjerte, men dei brukar engasjementet på mange ulike ting: i ung-
domsparti, friviljuge organisasjonar eller på studentkultur. men sjølv-
sagt skulle eg ønskt at fleire engasjerte seg i studentpolitikken.

− Du er sjølv eit Venstre-menneske. Det er vel nesten for apolitisk å rekne?
− eg røystar venstre, i alle fall. men eg har ikkje vore partipolitisk 

aktiv.
− Omforminga av studieløpa gjennom kvalitetsreforma kan ha gjort noko 

med mentaliteten til studentane. Har de blitt greiare å ha med å gjere?
− Somme hevdar at engasjementet for studia har blitt svakare, at vi 

berre glir gjennom, men eg opplever det ikkje slik. eg meiner at kva-

litetsreforma var ei viktig og god reform, der vi fekk gjennomslag for 
ting som har vore viktige for studentorganisasjonane i mange år, med 
betre oppfølging og nye læringsformer. og det var rett å gjere grep for 
få fleire studentar gjennom på normert tid.

− Skjervheim-biograf Jan Inge Sørbø har hevda at alliansen mellom stu-
dentar og tilsette frå 1970-talet er borte.3

− Det kan vere noko i det, og det er i så fall uheldig. eg trur vi har 
stor nytte av å samarbeide meir med dei tilsette. men vi samarbeider 
veldig godt med Forskerforbundet sentralt, dei er av våre aller viktigaste 
allierte. vi har hatt fleire felles utspel og står ofte saman i kampen for 
verne om kjerneaktivitetane, utdanning og forsking.

Ute på institusjonane er det  langt dårlegare samarbeid mellom stu-
dentar og forskarar, meiner nymoen.

− eg har spekulert mykje på kva det kan kome av. Iblant har jo stu-
dentar og tilsette ulike interesser. men det kan òg vere at når alle kjem-
par om ressursar til sitt og budsjetta er pressa, endar vi med å kjempe 
på kvar vår kant. Det er uheldig. vi bør sjå på forsking og utdanning 
som ein heilskap.

nSo ønskjer verkeleg at forskarane skal få meir midlar og tid til 
forsking, forsikrar ho.

− men den tida og dei pengane må takast frå noko. og vi ser at det 
ofte blir teke frå undervisninga, og da protesterer vi. Studentane vil all-
tid kjempe for meir ressursar til undervisninga, og forskarane vil verne 
forskingstida si. men vi treng ikkje vere motstandarar. om ein ser stort 
på det, jobbar vi for same mål.

− Men kan det likevel vere endra alliansar her? I samband med kvalitets-
reforma såg vi vel at dei politiske målstyrarane og studentane fann saman 
mot forskarane?

− og det finst andre døme på at dei tilsette og politikarane har stått 
saman og studentane har trekt kortaste strået. Det er ei stor utfor-
dring å rette på dei tinga forskarane seier frå om, utan at det går på 
kostnad av kvalitetsreforma. Dei gjennomslaga vi fekk på oppføl-
ging og rettleiing, var heilt naudsynte, og det vil vi ikkje lempe på. 
nymoen trur at mange kritikarar av kvalitetsreforma ikkje eigentleg kri-
tiserer det som var kjernen i reforma.

− Det mange er mest kritiske til, er styringsreformene som kom i 
tillegg. vi har sett noko av det same i samband med bologna-prosessen. 
Det er mange utfordringar med reformene, men løysinga er ikkje å 
ønskje seg attende til tida før kvalitetsreforma. men kanskje bør mindre 
av finansieringa vere resultatbasert. Grunnløyvingane bør vere store 
nok til at ein både kan drive god forsking og god undervisning.

Dei to tinga er det fullt mogleg å sameine, meiner nymoen.

− I dag er det få insentiv for å satse på 
kvalitet i undervisninga.

3 På eit seminar om boka Hans Skjervheim – ein intellektuell biografi hausten 
2002 framheva Sørbø den tapte alliansen mellom studentar og tilsette 
som ein av grunnane til at Skjervheims kamp mot målstyringa mislukkast 
(Forskerforum 8/2002).
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− mange av dei beste utdannings-
institusjonane i andre land set inn dei 
beste forskarane sine i grunnunder-
visninga for å skape entusiasme og 
rekruttere til forskinga. Det bør ein 
gjere i noreg òg.

− For dei største norske universiteta 
er kanskje dobbeltrolla deira eit problem: 
Dei vil både hevde seg internasjonalt  og 
kome høgt på rangeringa til The Times 
Higher Education, samtidig skal dei vere masseuniversitet? 

− Det er ei krevjande rolle å fylle, og ofte blir undervisning nedprio-
ritert til fordel for strategiske forskingssatsingar som gjev fleire poeng 
på rangeringa eller utløyser meir midlar. I dag er det få insentiv for å 
satse på kvalitet i undervisninga. ein blir belønt for å fylle opp kursa og 
forelesingssalane, men ikkje for å levere verkeleg god undervisning. 
Det gjeld å gjere akkurat nok til å få studentane gjennom. Dette er eit 
problem både for studentane og dei tilsette. eg trur mange gjerne ville 
gjeve betre undervisning om dei hadde kapasitet til det.

«Lærere ved universiteter og høyskoler undergraver hele kvalitets-
reformen med sine negative holdninger», sa nymoen nyleg til Dagens 
næringsliv. Utgangspunktet var ei nokut-undersøking som synte at eit 
fleirtal av dei vitskapleg tilsette meinte at ein hovudgrunn til låg kvalitet 
i utdanninga er «studentenes nivå og deres manglende innsats».

− eg vart veldig overraska da eg såg resultatet av den undersøkinga, 
og håpar ho ikkje er representativ, seier nymoen. 

− om haldninga er at innsatsen til studentane er hovudproblemet, 
har vi ikkje noko godt utgangspunkt for forbetring. Skal vi kome vidare, 

må vi sjå på kva andre faktorar som 
påverkar utdanningskvaliteten: meir 
seminarundervisning og rettleiing, 
betre høve til å studere på heiltid. og 
mange forelesarar kunne ha godt av 
å evaluere undervisningsmetodane 
sine og lytte meir til studentevalu-
eringar. Det var det eg tykte var mest 
uheldig i nokut-undersøkinga: vel-
dig mange forelesarar tek ikkje stu-

dentevalueringane på alvor. Her har Forskerforbundet òg eit ansvar, ved 
å bidra med haldningsskapande arbeid.

− Men kan du vere sikker på at manglande innsats frå studentane ikkje er 
ei viktig årsak til låg utdanningskvalitet?

− eg trur mange studentar kunne lagt ned meir tid på studia sine. 
Somme studentar er nok late, for andre strekk ikkje tida til fordi dei 
jobbar ved sida av studia. men mange ville kanskje lagt ned ein større 
innsats om dei fekk tettare oppfølging.

− I same undersøkinga sa mellom 70 og 80 prosent av dei spurte at dei var 
«godt eller meget godt fornøyd med sin egen undervisningsgjerning». Trur du 
70–80 prosent av forelesarane har grunn til å vere så nøgde?

− Tilbakemeldingane eg får frå studentane, tyder ikkje på at det er 
tilfelle. eg trur som sagt at mange har forbetringspotensial og bør lytte 
meir til evalueringane dei får.

− Dei fleste bilførarar meiner òg at dei er betre enn gjennomsnittet.
− Ja. og spør du studentar om dei er nøgde med innsatsen sin, vil nok 

dei fleste svare omtrent som forskarane, seier Anne Karine nymoen. n

− Vi samarbeider veldig godt med 
Forskerforbundet sentralt, dei er av våre 

aller viktigaste allierte.
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FELTRAPPORT

Prosjekt eit todelt prosjekt, der målet er å kartlegge og dokumentere brannartar og sjeldne artar av sopp, lav og insekt etter Frolands-brannen, 
og å auke den økologiske kunnskapen om korleis brannsuksesjonane fungerer. Institusjonar: norsk institutt for naturforskning (nina) og 
norsk institutt for skog og landskap. Fagretning: bevaringsbiologi/taksonomi (artskunnskap). Finansiering: Artsprosjektet har finansiert 
dokumentasjon av artsmangfald, men den økologiske forskinga er eigenfinansiert. Uunnverlege verktøy: Insektfeller, lupe, mikroskop. 
Publiseringsform: rapportar, vitskaplege artiklar er avhengige av finansiering. ny kunnskap: betre kunnskap om kva brannartar som finst 
i noreg etter skogbrann, og spesielt kva for artar som finst i gammal eikeskog.

Avhengige av brann

Kven: Tor Erik Brandrud, Anne Sverdrup-Thygeson og Anders 
Endrestøl, Norsk institutt for naturforskning, og Harald Bratli, 
Norsk institutt for skog og landskap.

Kva: Dokumentasjon av artsmangfald for sopp, lav og insekt 
etter skogbrannen i Froland i Aust-Agder og økologiske studium 
av effekten av brann på ulike naturtypar.

Korleis: Innsamling i ulike prøvefelt både i fattig furuskog og 
gammal eikeskog, i brend og ubrend skog og i verna og ikkje-
verna skog. 

Av Johanne Landsverk

Gulbrunt bålbeger og fiolett brannbegersopp 
er avhengige av skogbrann og dukka raskt 
opp i den brende furuskogen i Froland. 
(Foto: Anne Sverdrup-Thygeson)



forskerforum 9 • 2010 • side 25

I dei indre skogane i Aust-Agder står ein gam-
mal volkswagen Transporter. Utanfor bubi-
len sit ein forskar og sorterer boksar fulle av 
insekt, som alle er fanga i løpet av sommaren. 
Det var her, i mykland i Froland kommune, at 
det i 2008 brann ned 26 000 mål skog.

– vi studerer artsmangfaldet etter brannen 
i Froland, som er den største skogbrannen i 
noreg på hundre år. vi har samla inn sopp, lav 
og insekt i område med skrinn furuskog som 
er hardt nedbrend, og i område som inneheld 
mykje gammal eikeskog. vi har ulike studie-
område i brend og ubrend skog og i verna og 
ikkje-verna skog, seier Anders endrestøl, som 
er forskar ved norsk institutt for naturfors-
kning (nina). over senga i bubilen ligg tusen-
vis av insekt stabla i kasser.

Han fortel at det etter skogbrannen i Fro-
land vart verna heile 10 600 mål skog, og dette 
gjev forskarane ei unik moglegheit til å stu-
dere kva som skjer med artsmangfaldet etter 
ein brann.

– Dette området i Aust-Agder er lite under-
søkt frå før. Her finst det mange ulike skog-
typar, og spesielt gammal eikeskog er rik på 
insekt. Difor vonar vi å finne insektartar som er 
ukjende i noreg, seier endrestøl.

Han viser veg opp bratte lier med nesten 
halvveges nedbrend furuskog. På nokre av dei 
svartsota trestammene blinkar det i gjennom-
siktig plast.

– Dette er vindaugsfeller, som vi bruker for å 
fange flygande insekt som blir tiltrekt av brend 
ved. vi nyttar ulike typar feller til ulike artar. 
For å fange blant anna edderkoppar og løpebil-
ler tek vi i bruk fallfeller, forklarer endrestøl, 
som no skal ta inn dei siste insektsfellene før 
hausten.

– etter ein brann er det nokre insekt som 

kjem veldig kjapt. Det dukkar opp biller som 
kan sanse røyk og flammar, som ein aldri ser 
elles. Slike artar som er avhengige av brann, 
får ein svært sjeldan dokumentert, og nettopp 
difor var det viktig å kome i gang med doku-
mentasjon raskt etter brannen, seier han.

Har sex når det brenn
Tor erik brandrud, som har ansvar for doku-
mentasjon og identifisering av sopp etter bran-
nen, har kome lengst med forskingsarbeidet 
etter brannen.

– I dei brende områda har vi funne mange 
sjeldne brannsoppar. nokre artar dukkar opp 
av oska like etter ein brann, og berre då, seier 
brandrud, forskar ved nina.

– nokre brannsoppar, som gulbrunt bålbe-
ger, er avhengige av brann. etter å ha venta i 
hundre år på brann tek dei seg ein durabeleg 
fest med ekstrem produksjon av fruktlekamar. 
Du kan seie at dei har sex kvar gong det brenn, 
seier han.

– Kvar er dei elles – i dvale?
– ein har lurt på dette. men nyleg viste eit 

doktorgradsarbeid at nokre soppartar, som til 
dømes gulbrunt bålbeger, finst i bakken heile 
tida, der dei lever i symbiose med trerøtene i 
bakken. Det vi lurer på no, er om også andre 

artar har det på same måten. nokre soppar-
tar som normalt har mykje sporar i lufta, blir 
nemleg også favorisert av brann.

– Har de gjort overraskande funn?
– eitt funn som overraska, var kolklokke-

hatt, ein sopp som er avhengig av brann, og 
som ein ikkje har funne tidlegare i noreg.

brandrud fortel at forskarane kom svært 
raskt i gang med å registrere sopp etter bran-
nen.

– vi kom i gang same sommaren, og difor 
har vi fått høve til å sjå suksesjonen over tid. 
Dei første åra etter ein brann aukar pH-verdien 
i humuslaget kraftig, og det høge næringsinn-
haldet er svært gunstig for sopp. I nedbrende 
område oppstår det konkurranse mellom 
soppartane, og pionerartane, som gulbrunt 
bålbeger, kjem først.

– I Froland har vi funne 24 ulike artar av 
brannsoppar, dei fleste som er knytt til brann, 
er funne i brend furuskog der humuslaget har 
brent ned. eikeskogen er i mindre grad ned-
brend, og der ser vi at også andre soppartar, 
som har eit normalt liv utan brann, formeirar 
seg mykje meir enn i ubrend skog. Så skal 
ein plukke matsopp i Froland, bør ein gå i dei 
brende områda, seier han.

– I vindaugsfellene fangar vi flygande insekt som jaktar på brend ved, seier Anders Endrestøl ved Nina. 
(Foto: Johanne Landsverk)

Avhengige av brann
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FELTRAPPORT

Unike verna område  
brandrud meiner mykje tyder på at fleire 
sjeldne brannsoppartar har gått tilbake i noreg.

– etter skogbrannen har vi vurdert talet på 
såkalla raudlisteartar, det vil seie artar som står 
i fare for å døy ut i noreg. Denne lista vil nok 
innehalde fleire artar enn tidlegare, meiner 
han. 

Prosjektet i Froland er todelt. brandrud 
seier verneområdet i Froland er heilt unikt, 
både på grunn av storleiken på området og den 
store variasjonen av skogtypar, som gammal 
eikeskog.

– Dette er eit heilt spesielt område med 
såkalla boreonemoral skognatur, det vil seie 
varmekjære skogtypar med mykje eik og andre 
typar edellauvtre. I nordisk økologi har vi ikkje 
tidlegare erfaring med brann i gamle eike-
skogsområde.

Han fortel at ein i noreg har lite kjennskap 
til brannartar samanlikna med Sverige, der det 
er gjort ein god del studiar.

– Her hjå oss brenn det mykje mindre enn 
før. vi prøver å sløkkje skogbrannar, og det er 
slutt på bråtebrenning. I Sverige driv dei med 
bevisst påtenning av brannar, både i naturre-

servat og etter hogst. Forskarane meiner dette 
er viktig av omsyn til artsmangfaldet. men i 
noreg har det vore ei meir forsiktig haldning 
i naturforvaltinga, og skjøtselbrann har ikkje 
vore vurdert.

Brann endrar økosystemet 
Harald bratli, forskar ved norsk institutt for 
skog og landskap, har vore leiar for samar-
beidsprosjektet. bratli har hatt ansvar for lav 
og karplanter. Han fortel at dei økologiske for-
holda etter ein skogbrann blir kraftig endra.

– Der skogen brenn hardt, kan også jords-
monnet brenne opp, og det fører til kraftige 
endringar i økosystemet. opne område gjev 
høgare innstråling frå sola og gjer det varmare 
og lysare, seier bratli. Han har studert førekom-
sten av lav på ulike brende underlag og endrin-
gar i bakkevegetasjon etter skogbrannen.

– Samanlikna med ein del branntilknytte 
sopp og insekt bruker lav lengre tid på å eta-
blere seg på nedbrende underlag, som tre-
stammer, stokkar og mark. vi har òg registrert 
at nokre lavartar, som er ganske sjeldne, har 
overlevd på stader der det er mindre brent, 
seier han.

– I Norden har vi lite erfaring med brann i gammal eikeskog, seier Nina-forskarane Tor Erik Brandrud og Anne Sverdrup-Thygeson. (
Foto: Johanne Landsverk)

Norsk institutt for 
naturforskning

 ▪ driv natur- og miljøforsking på oppdrag 
frå stat, kommune og næringsliv 

 ▪ driv også med miljøovervaking, utgrei-
ingar og rådgjeving

 ▪ er ei privat stifting
 ▪ har om lag 200 tilsette 

Norsk institutt for skog 
og landskap 

 ▪ driv forsking og skaffar fram informa-
sjon om skog, jord, utmark og land-
skap

 ▪ formidlar kunnskap for å sikre berekraf-
tig forvalting knytt til naturressursane

 ▪ er organisert under Landbruks- og mat-
departementet

 ▪ har om lag 220 tilsette 
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– Har de gjort spesielle funn?
– Året etter brannen fann vi bråtestorke-

nebb to stader. bråtestorkenebb er ein eittårig 
art som er avhengig av brann eller sterk varme 
for at frøa skal spire. Han blomstrar, set frukt 
og spreier frøa sine i løpet av eitt år. Frøa kan 
så leve i bakken i hundre år for så å spire etter 
neste brann. bråtestorkenebb lever i søraust-
lege delar av noreg, og det er første gong vi 
har oppdaga blomen så langt vest. bråtestor-
kenebb står på «raudlista» over artar som står i 
fare for å døy ut, seier han.

bratli fortel at geitrams er ein typisk pioner-
art som etablerer seg raskt etter skogbrann.

– På bakken er det likevel moseartane som 
kjem først, og i brannområdet i Froland er det 
no eit grønt teppe av mose. I mosematta duk-

kar det no opp småplanter med røsslyng, og 
treslag som osp, selje og bjørk. I tida framover 
skal vi studere korleis bakkevegetasjon og lav 
på ulike underlag utviklar seg i dette området, 
seier bratli, som kan fortelje at norsk institutt 
for skog og landskap har planar om å følgje 
utviklinga av vegetasjonen på bakken i fleire år.

Insekta flyg sin veg
I Froland er forskaren Anders endrestøl i ferd 
med å avslutte insektfangsten. Han går gjen-
nom det mosegrøne skoglandskapet, fram til 
bilen der tusenvis av insekt ligg og ventar.

– Dei må nok førebels berre ligge i frysaren. 
I fjor fekk vi pengar gjennom Artsprosjektet 
til å samle inn insekt, men i år har vi ikkje 
fått ekstern finansiering. Så innsamlinga i år 

må førebels finansierast over eige budsjett. vi 
vonar likevel å kunne følgje opp og har søkt 
om pengar frå Artsprosjektet for å kunne 
dokumentere materialet vi har samla inn dei 
to siste åra, seier han.

ved nina jobbar også forskar Anne Sver-
drup-Thygeson med å dokumentere insekt 
etter brannen. Ho meiner det burde vore eit 
fond ein kunne søke finansiering frå når det 
skjer slike omfattande naturkatastrofar som 
skogbrannen i Froland.

– ved slike akutte hendingar er det viktig for 
forskarane å kome på banen før det er for seint, 
og då er det behov for rask finansiering. Skulle 
vi ha venta lenger, hadde jo branninsekta floge 
sin veg, seier Sverdrup-Thygeson. n

Sinoberbilla er tilpassa eit liv mellom borken og veden på osp som nyleg har døydd, anten av brann eller av andre grunnar. (Foto: Anne Sverdrup-
Thygeson)
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Bildet viser studenter i et veksthus ved Norges Landbrukshøgskole (NLH), nåværende Universitetet for 
miljø- og biovitenskap (UMB). Fotografiet er med i NLHs jubileumsbok 100 år fra 1959. I billedteksten heter 
det: «Nye veksthus ble bygget 1897–1900. De tjente omfattende formål og inneholdt blant annet en ganske 
rikholdig plantesamling av hensyn til undervisningen.» Studentene på bildet er fra kullet 1902–04, og blant 
dem er Sophie Frølich, den første kvinnelige studenten ved NLH. De andre personene er trolig studentene 
Jon Hjelde, Olav Skard og Iver Øverby, samt en lærer og en assistent. Skard ble senere professor ved NLH.

Bildet er utlånt fra det digitale fotoarkivet ved UMB.

HISTORISKE BILDER
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10 kjappe

Nysgjerrig på mennesker – og dyr
– Hva jobber du med nå?
– Jeg holder på med siste året på doktorgraden min, om risikofaktorer 
og beskyttende faktorer når det gjelder barseldepresjoner.

– Hvor tenker du best?
– noen ganger på kontoret, og andre ganger når jeg er på tur med hun-
den.

– Hva er den viktigste fagboken i ditt akademiske liv?
– Det er nok Why We Do What We Do. Understanding Self-Motivation av 
edward L. Deci, fordi den kan være med på å forklare en rekke psyko-
logiske prosesser.

– Hva er tabu i ditt fag?
– Det er et veldig skarpt skille mellom ikke-klinikere og klinikere på 
faget. Derfor er det litt tabu å diskutere muligheten for at de som har 
master, skulle kunne ta et påbygg for så å kunne bli klinikere.

– Hva skal til for å bli en god forsker innen psykologi?
– At man er veldig nysgjerrig på mennesker.

– Hvem er den beste læreren du har hatt?
– richard Koestner, som underviste i «human motivation» ved mcGill 
University i montreal. Han var alltid tilgjengelig og inspirerende, og 
satte teori ut i praksis ved å bidra til å styrke den indre motivasjonen 
hos oss studenter.

– Dersom du måtte velge deg et annet fagfelt, hva ville du falt ned på?
– veterinær. Jeg er veldig glad i dyr.

– Om du var forsknings- og høyere utdanningsminister, hvilket enkelt-
tiltak ville ha vært viktigst for deg å få gjennomført?
– Jeg ville gjort det lettere å gå fra midlertidig til fast stilling.

– Hvor var du EU-avstemmingskvelden 1994?
– Da var jeg femten år, så jeg husker ikke den kvelden, men jeg var vel 
sammen med venninner.

– Hva vil du lese mer av i Forskerforum?
– Jeg skulle veldig gjerne lest mer om forskningen som foregår, og min-
dre om forskningspolitikk.

Av Siri Lindstad

20 nøtter
1. I kva for norsk by finn ein sentrumsområda Pollen og Tyholmen?
2. Kven er kjærasten til robin Hood?
3. Kor er artisten Wyclef Jean fødd?
4. Kven fekk Gullballen som beste spelar under fotball-vm i Sør-

Afrika?
5. I kva for europeisk land fekk partiet Jobbik, med nære band til ei 

høgreekstrem paramilitær rørsle, over 16 prosent av stemmene 
ved sist val?

6. Kva heitte den narkomane karakteren spelt av egil birkeland i 
Åpen post på nrK?

7. Kva for dyreart er inndelt i rasar som manx, russisk blå, burmesar 
og ragdoll?

8. Kva song blir rekna som Skottlands nasjonalhymne, og sunge ved 
midnatt på nyttårsaftan?

9. Kva kallast verkstaden til glasblåsarar?
10. Kva for gruppe med David byrne i spissen fekk ein hit med Bur-

ning Down the House?
11. Kor mange stjerner kan ein restaurant maksimalt få i michelin-

guiden?
12. Kva slags produkt kan ha namn som AstroTurf, mondo, Green-

fields eller Limonta?
13. Kva slags handverkar vart på grunn av Ludvig Holberg kopla til 

politisk dilettanteri?
14. Kven vart kurtisert av Tony Curtis og Jack Lemmon i Some Like It 

Hot frå 1959?
15. Kva for giftig og hardfør plante på opptil tre meter ønskjer mange 

å utrydde frå nord-noreg?
16. Kven var forsvarsminister i USA under invasjonen av Irak i 2003?
17. Kor kjem fotballaget benfica frå?
18. Korleis sette den australske journalisten Julian Assange dagsorden 

for verdspressa i juli?
19. Kva for industri har hovudsetet sitt i San Fernando valley i California?
20. I kva for svensk by er sommaren prega av Almedalsveckan, Stock-

holmsveckan og medeltidsveckan?

Svar:
1. Arendal
2. Jomfru marian eller marion
3. På Haiti
4. Diego Forlán, Uruguay
5. Ungarn
6. Jarle
7. Katten
8. Auld Lang Syne
9. Glashytte
10. Talking Heads
11. Tre (han er då «verd ei eiga reise»)
12. Kunstgras
13. Kannestøypar
14. marilyn monroe
15. Tromsø-palme
16. Donald rumsfeld
17. Lisboa
18. Han står bak nettstaden Wikileaks, som frigav rundt 90 000 hem-

melege dokument om krigen i Afghanistan
19. Pornoindustrien
20. visby

Silje marie Haga
medlemsnummer: 40130858
Stilling: Stipendiat i psykologi 
ved Universitetet i oslo (Uio)
Utdanning: master i psykologi 
ved Uio fra 2006.
Første stilling etter fullført 
utdanning: Universitetslektor 
ved Uio. 
Karrieremål: Jeg har lyst til å 
fortsette med forskning, hvor 
enn det måtte bli.

Kor er artisten Wyclef 
Jean fødd?
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«vi skal byggje dansegolv slik at folk kan 
danse sine eigne liv.» nokolunde slik vert 
den tidlegare svenske statsministeren Tage 
erlander attgjeven. Denne komprimeringa av 
den sosialdemokratiske oppgåva er noko Jens 
Stoltenberg har ynda å sitere, har eg merkt 
meg. men ikkje berre han: Hadia Tajik, Trond 
Giske, odd eriksen og den gamle kjenningen 
Øystein Djupedal, ser eg på Internett. Her har 
vi poesien og himmelen over livet som norske 
sosialdemokratar vil ha.

Det kan verke ei aning paradoksalt, men 
med Keynes-inspirert motkonjunkturpolitikk 
bruker staten ekstra mykje pengar i nedgangs-
tider. no som finanskrisa er så godt som avblå-
sen her til lands, skal ein tilbake til normalen 
og handlingsregelen. Innstrammingane vart 
nok mindre enn venta på mange felt i framleg-
get til statsbudsjett for 2011. Like fullt: eg har 
dessverre vent meg til fråveret av visjonære, 
samfunnsbyggande dansegolv frå Stoltenberg-
regjeringane.

Framlegget til statsbudsjett - er 
det dansbart for forsking og høgare 
utdanning? Dei tabloidiserte karak-
teristikkane spende frå budsjett-
vinnar (statsråd for forsking og 
høgare utdanning Tora Aasland) til 
svarteper (Forskerforbundet).

Her er nokre av enkeltdelane i 
budsjettet: 2200 nye studieplassar. 
ein auke på 60 millionar til frie for-
skingsmidlar i noregs forskingsråd 
(nFr). 40 millionar til såkalla små-
forsk vert overført frå nFr til institusjonane. 
50 millionar skal gå til ein av darlingane til 
det sitjande forskingspolitikkregimet: framleis 
satsing på SAK - samarbeid, arbeidsdeling og 
konsentrasjon. Høgskulane 
og universiteta skal ha øko-
nomiske gulrøter for å finne 
saman − ikkje sysle med det 
same overalt, men bruke 
godfoten.

når det gjeld makrotala, er 
røyndomsoppfatningane og 
framstillingane svært ulike. 
Slik klang det i ei presse-
melding frå Kunnskapsde-
partementet: «regjeringa 
sitt forslag til statsbudsjett 
inneber offentlege investeringar i forsking og 
utvikling på om lag 24,3 milliardar kroner. Det 
tilsvarar ein nominell vekst på 550 millionar 
kroner frå saldert budsjett for 2010.»

Forskerforbundet peikar på at justert for 
prisvekst fell auken til fattige 0,18 prosent. 
reknar ein inn lønsut-
viklinga, må ein forvente 
ein realnedgang. «Dette 
innfrir imidlertid på langt 
nær regjeringens egne 
løfter gitt i Soria moria 
2 om forskningsvekst», 
ytra leiar bjarne Hodne 
i Forskerforbundet. ein 
tilsvarande dom kom frå 
administerande direktør 
Arvid Hallén i Forsknings-
rådet (nFr): «Statsbudsjettet innebærer en 
svak realnedgang i forskningsbevilgningene, 
noe som betyr at vi ikke utnytter vår sterke stil-
ling til å investere i fremtidig verdiskaping.» 
60-millionarsauken til frie nFr-midlar har 
elles vorte godt motteken, men det er like fullt 
eit stykkje opp til framlegget frå nFr sjølv om 

ein auke på 150 millionar.
Ute på institusjonane har fleire 

leiarfigurar vore opptekne av sjølve 
nøkkelomgrepet i diagnostiseringa 
av stoda i sektoren det siste året: 
handlingsromet. Dét vart ikkje utvida 
no heller, påpeika Inga bostad, 
prorektor ved Universitetet i oslo. 
rektor Torunn Lauvdal ved Univer-
sitetet i Agder jubla ikkje: «Til vår 
kamp for forskning og stipendiater 
ligger det ingenting inne. vi er fort-
satt finansiert som en høyskole.» 

Ho meinte at denne manglande prioriteringa 
av UiA og Universitetet i Stavanger fører til at 
ein ikkje frå utnytta forskarutdanningane, og at 
fagmiljøa ikkje får gjort nytte av ressursen som 

stipendiatar står for.
reaksjonane frå 

toppfolka i sektoren 
har hatt desse to tyng-
depunkta: 1. ei viss 
tilfredsheit med 2200 
nye studieplassar, 
sjølv om ein allianse 
av Forskerforbun-
det, norsk Tjeneste-
mannslag og norsk 
studentorganisasjon 
krev fullfinansiering 

av desse studieplassane. 2. Status quo for for-
sking, det vil seie framleis tronge tider.

Det som er sikkert er at regjeringa med 
dette budsjettframlegget ikkje tok tak i dei 

store utfordringane knytt til handlingsro-
met for institusjonane i sektoren. Problemet 

med underfinansi-
erte studieplassar vil 
leve vidare, og tida til 
forsking vil vere like 
pressa som før. Det 
vert nok like fint å for-
ske som å danse, men 
ikkje takk vere budsjet-
tet.

budsjettet for for-
sking i næringslivet 
har òg fått ei lunken 

mottaking. budsjettet vil ikkje gje drakraft 
til FoU-investeringar i næringslivet, fastslo 
Tekna-president marianne Harg. Paul Chaf-
fey i Abelia etterlyste blant anna styrking av 
næringsretta forsking og auka basisløyving til 
forskingsinstitutta. Den sistenemnde delsek-
toren vrir meg over til siste tema, og eit pro-
blem som ikkje vart løyst gjennom framlegget 
til statsbudsjett.

Forskerforum melde i førre nummer om 
korleis den norske instituttsektoren vegrar seg 
for å delta i eU-forskingsprosjekt av økono-
miske grunnar. Høge kostnader ved å søkje, og 
eigendelar på minst 25 prosent av prosjektut-
giftene har ført til at slike satsingar har kosta 
meir enn det har smaka. Store institutt som 
nifu Step og Sintef har derfor trappa ned på 
søkinga til eU - stikk i strid med forskings-
politikken til regjeringa. Direktør Sveinung 
Skule i nifu Step viste til at universitet og 
høgskular får 1,80 kroner av staten for kvar 
krone dei dreg inn frå eUs rammeprogram, 
medan institutt som nifu Step får 3 øre for kvar 
eU-krone. «våre eU-støttede prosjekter går i 
gjennomsnitt med 5–8 prosent tap i forhold til 
budsjett – et regnestykke som er vanskelig å 
håndtere», sa Aris Kaloudis ved nifu Step.

Dagsavisen tok opp tråden frå saka i For-
skerforum, og konfronterte Tora Aasland 
med den uheldige utviklinga: «Hvis dette er 
et så stort problem som det later til at det er, 
er vi nødt til å vurdere ulike virkemidler» sa 
ho til Dagsavisen. Ifølgje avisa seier statråden 
det kan verte aktuelt å trø til med meir stat-
leg støtte til eU-prosjekt for å stimulere fleire 
institutt til å søkje: «Jeg kan ikke love noe, men 
dette er noe vi vurderer. eU-forskningen er vik-
tig for oss, derfor må vi følge godt med på de 
økonomiske utfordringene instituttene har.»

eg kan love at vi skal fylgje med på den saka. 
eg vonar Aasland byr opp til ein annan dans.

Eit dansegolv for forsking

Det vert nok like fint å for-
ske som å danse, men ikkje 
takk vere budsjettet.

redaktør 
Kjetil A. brottveit

Dei tabloidiserte karakte-
ristikkane spende frå bud-
sjettvinnar til svarteper.
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KRONIKK

Samfunnsliv og privatliv endres raskt som 
en følge av stadig nye anvendelser av IT. Som 

en konsekvens 
av dette råder en 
generell oppfat-
ning om at fors-
kning innen IT 
(også kalt IKT eller 
informatikk) gjør 
raskere fremskritt 
og derved også blir 
raskere utdatert 
enn forskning på 
andre fagfelt. Dette 
er feil.

et mål på hvor 

raskt forskningsfronten flytter seg på et fag-
felt, er gjennomsnittsalderen på siterte arti-
kler. Dette kalles «citing half-life» i litteraturen 
som måler og analyserer forskningslitteratur. 
Jeg har gjennomført en studie av dette målet 
i 8300 tidsskrifter innen samtlige vitenskape-

lige fagområder i den anerkjente siteringsda-
tabasen Institute for Scientific Information 
(ISI) Web of Knowledge. I diagrammet som 
viser gjennomsnittlig alder på siterte artikler, 
fremgår det at forskningslitteraturen blir ras-
kest utdatert i immunologi, molekylærbiologi 
og genetikk, og senest i økonomi, business og 
matematikk. Informatikk/IT ligger nær gjen-
nomsnittet, som er 7,7 år. Dette indikerer at 
IT-forskningen arbeider med komplekse pro-
blemer som det tar mange år å løse. (Se figur.)

Forskningsminister Tora Aasland sa i et 
foredrag på Litteraturhuset i oslo tidligere 
i høst at vi må bort fra oppfatningen om at 
forskning med kort tidshorisont, som tekno-
logiforskning, er nyttigere enn fag med lang 
tidshorisont, og at vi må fjerne skillet mellom 
anvendt forskning og grunnforskning. når det 
gjelder informasjonsteknologi (IT), er tidshori-
sonten på forskningen både kort og lang. Den 
er ofte kort når det gjelder tiden frem til de 
første anvendelser. Det er anvendelsene som 
motiverer og igangsetter forskningen. Det er 
ikke snakk om å løse «naturens gåter» eller 
forstå «menneskets natur»; det er anvendel-
sene som legitimerer IT-fagets eksistens.

men tidshorisonten på problemstillingene 
er like lang som i andre, klassiske fag. De 
fundamentale utfordringene varer lenge, og 
det kreves store ressurser for å løse dem. For 
eksempel har det alltid vært, og kommer anta-

Av Dag Sjøberg, 
professor, Institutt 

for informatikk, 
Universitetet i oslo

«I universitetsmiljøer blir IT eller informatikk ofte 
ikke ansett som «vitenskapelig» nok.»

Inntrykket av at utviklingen innen IT-forskningen går svært raskt og der-
ved blir raskt utdatert, er feil. Misoppfatningen hindrer finansiering av 
forskning på fundamentale problemstillinger, mener kronikkforfatteren. 

IT-forskningen er treg

Gjennomsnittlig alder på siterte artikler i forskningslitteraturen per fagområde
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kelig alltid til å være, en stor utfordring å utvi-
kle datasystemer som er pålitelige, effektive, 
brukervennlige, tilpasningsdyktige og utvid-
bare i tråd med endrede krav og behov. Altså, 
selv om anvendelsene er åpenbare og motive-
rer forskningen, så er den likevel langsiktig.

De mange IT-anvendelser og -produkter 
som stadig tilbys, gjør at det er liten forståelse 
for langsiktigheten i IT-forskningen. I andre 
fag klarer man å skjelne mellom teknologiut-
vikling og fundamental forskning. Ingen tror 
at forskningsfronten i fysikk flytter seg raskt 
fordi det hvert år kommer nye bilmodeller.

IT-forskningens fokus på både anvendelser 
og grunnleggende problemstillinger rimer 
med Aaslands ønske om å fjerne skillet mel-
lom anvendt forskning og grunnforskning. 
men hva er egentlig forskningsministerens 
ærend? man kan mistenke henne for å ønske 
å fjerne begrepet «grunnforskning» fordi det 
er vanskelig å skaffe midler til slik forskning. 
eller er det som Knut olav Åmås i Aftenposten 
antydet i en kommentar til Aaslands foredrag, 
et bakenforliggende ønske om å kamuflere at 
nesten alle midlene til norges forskningsråd 
er programstyrte?

Det er for øvrig slående hvor lite debatt det 
har vært om hvordan og av hvem temaene i 
de øremerkede programmene bestemmes. 
For eksempel er det en gåte at det ikke finnes 
forskningsprogrammer som omhandler hånd-
tering av kompleksitet i store IT-systemer og 
IT-utviklingsprosjekter, når media har berettet 
om «IT-skandaler», ikke minst i offentlig sek-
tor, jevnlig i omtrent 20 år. 

Telenor har ikke hatt noen «IT-skandale», 
men som alle store organisasjoner, deriblant 
en rekke offentlige etater og sykehus, har de 
store utfordringer knyttet til komplekse IT-
systemer. når Telenor spør meg om hva fors-
kningslitteraturen sier om hvordan man skal 

måle, kontrollere og redusere kompleksitet i 
porteføljer av opp til flere hundre IT-systemer, 
da må jeg bare svare at det nærmest ikke finnes 
forskning på dette på grunn av lite ressurser 
og manglende prioritering. I Forskningsrådets 
hovedprogram innen IT, verdikt, er kjernepro-
blematikk i IT absurd nok definert utenfor pro-
grammet. Derfor går IT-midlene i stor grad til 
forskere innen andre fagfelt som for eksempel 
arkitektur & design og samfunnsvitenskap.

Hovedsatsingen til Forskningsrådet innen 
IT er altså så fokusert på anvendelser at de 
fleste norske informatikkmiljøer ikke kan 
søke. På den annen side, i universitetsmiljøer 
blir IT eller informatikk ofte ikke ansett som 
«vitenskapelig» nok. I konkurranse med andre 
realfag om grunnforskningsmidler ved uni-
versitetet møtes IT-forskningen med at siden 
den er så nyttig for forvaltning, næringsliv og 
industri, så må de da selv kunne finansiere slik 
forskning. Argumenter om at forskningen vil 
være langsiktig og kreve større ressurser enn 
enkeltorganisasjoner kan finansiere, faller på 
stengrunn. en informatikers utfordring er å 
argumentere for samfunnets behov, for å for-
svare fagets relevans, samtidig som det må 
argumenteres for at IT er en grunnforsknings-
tung disiplin, for å oppnå faglig respekt i aka-
demia.

men forskere i faget selv bidrar også til å 
spre myten om flyktigheten av IT-forskningen. 
Det hevdes stadig blant informatikere at publi-
seringssystemet til akademiske tidsskrifter er 
i krise fordi det angivelig går så lang tid fra 
innsending av en artikkel til den blir publi-
sert at resultatene blir uaktuelle. min studie 
viser at det i informatikk tar gjennomsnittlig 
20 måneder fra innsending av første versjon 
til publisering. Siden gjennomsnittsalderen 
på siterte IT-artikler er 7,5 år, er forsinkelsen 
lite problematisk. I tillegg blir manuskriptet 
forbedret underveis i vurderingsperioden, og 
det blir mer og mer vanlig at artiklene legges 
ut på Internett rett etter at de er akseptert, før 
papirutgaven utgis.

en konsekvens av den feilaktige oppfatnin-
gen om at forskning innen IT blir raskt utda-
tert, er at det foreligger lite midler til langsiktig 
forskning på grunnleggende problemstillin-
ger. Derfor står faget på stedet hvil på mange 
kritiske områder. Gitt samfunnets avhengig-
het av IT-systemer på nærmest alle områder, 
som koster titalls milliarder årlig å utvikle og 
tilpasse, er det ingen grunn til at satsingen 
på fundamental, relevant forskning skal være 
mindre i IT enn i klassiske, etablerte vitenska-
per.

«Ingen tror at forskningsfronten i fysikk flytter 
seg raskt fordi det hvert år kommer nye 
bilmodeller.»



Pompøst om døden

Per Fugelli
Døden, skal vi danse?
Universitetsforla-
get, 2010
249 sider
rettl. pris: kr 319

Per Fugelli hadde lenge vore fag-
leg interessert i døden, og då han 
fekk tjukktarmskreft i 2009, baud 
døden seg fram på ein måte han 
ikkje kunne motstå.

Han har skrive ei bekjennande 
bok om kolonoskopi og blod i 
avføringa, om venners trøyst, 
sjukehusets kalde behandlings-
kvardag og sin eigen kamp med 
frykta. Han vil få fram sidene ved 
sjukdom og død som helsevesenet 
ikkje klarer å sjå, eller ikkje vil sjå.

Fugelli er skeptisk til det sys-
temdrivne helsevesenet i noreg, 
der behandlinga ofte blir kald og 
klinisk og folks dødsangst og sosi-
ale behov under ekstremt psykisk 
stress ikkje blir skjøtta ordentleg. 
Han er indignert over pasient-
foreiningane som berre dyrkar 
identiteten som kreftsjuk eller 
astmatisk. Han vil ha eit rausare 
helsevesen, der folk blir aktivi-
serte som individuelle menneske 
og ikkje berre som pasientar.

Fugelli prøver naturleg nok å 
blanda dei personlege erfaringane 
med kreftsjukdom med diagnosar 
av helsevesenet i noreg. Ideen er 
god, men forsøket mislykkast på 
grunn av den klisjéfylte og spring-
ande skrivestilen han har lagt seg 
til.

Han skriv eit språk som er for 
fargerikt og assosiativt til at det 
blir klart kva han vil seia. overalt 
er det ordspel som «kreftghetto», 
«spøkelsessprenging», «syk-
domsfred» og «utenforskapet». 
Dersom han hadde vald nokre 
få omgrep som han brukte gjen-
nom heile boka, så ville dei kunna 
fått eit ordentleg innhald. men 
han kastar ut omgrep og sitat og 
påstandar i hytt og pine, og bruker 
dei sjeldan igjen.

nokre menneske blir vidsynte tid-
leg i livet. Andre seint. Atter andre 
av oss kjem aldri dit, men lever 
livet innestengt i tankeskjema 
som stenger for utvikling og opp-
leving, som menneske som lever 
inst i ein trong dal, utan auge for 
anna enn seg og sitt.

Den 42-årige Aasmund olavs-
son vinje var blitt ein vidsynt 
mann då han i 1860 skreiv Fer-
daminne. Her reiser han frå oslo 
via Sverige og over rondane til 
Trondheim, først med jarnve-
gen som han hyllar i panegyrisk, 
nesten Whitmansk begeistring, 
seinare til fots og med skyss. Han 
gjev detaljerte skildringar av men-
neska og skikkane han møter, ofte 
med varme, av og til med spott, 
men alltid innlevd i menneska 
sitt strev med å vere menneske. 
For vinje går skiljemerka mel-
lom menneska djupast sett mel-
lom kvalitetar på tvers av stender 
og andre sosiale skilnader. Han 
skriv med respekt om skikkane til 
svenske adelsmenn, om bakaren 
som gjer yrket til kunst, og om 
vakre seterjenter som set fram 
mjølk og mat. Gje kvinnekjønnet 
hadde berre ein rosemunn, så ein 
kunne kysse dei alle! og han skriv 
nøkternt nedsetjande om rik-
mannssøner som drikk bort gard 
og grunn, og fulle fattigfolk som 
bankar koner og barn og lever i 
sjølvpålagt, uopplyst fattigdom.

Skildringane er spekka med 
referansar til storverk i europeisk 
litteratur. Så er då også Ferda-
minne ei bok der vi på ei og same 
tid møter fortida og det allmenn-
menneskelege. ord og veremåtar 
kan vekke gjenklang gjennom 
tidene. ei og anna bok gjer det 
same. Ferdaminne er ei slik bok.

vinje hadde gode føresetna-
der for å skrive slik. eit flogvit, 
ein husmannsson som vart ein 
av noregs fremste intellektuelle 
i si tid, samtidig med og ven av 
slike som Ibsen og Sars. vinje 
gjorde det som i vår tid har fått 
nemninga «klassereise», og som 
i vår tid har gjeve opphav til ein 
eigen sjanger av sjølvbiografiske 
og ofte sjølvdyrkande skildringar 

frå dei som trur at ei tilbakeleg-
ging av dei sosiale og geografiske 
avstandane i norden på 60-talet 
er mykje å skrive heim om. vinje 
kunne nok vere sentimental − 
ikkje minst i skildringa av natur 
og kvinner – men boka er blotta 
for sjølvdyrkande sentimentalitet. 

Så innleier han også Ferdaminne 
med å skrive at han vil «kjennin-
gar finna og gløyma meg sjølv».

Den som vil gjere ei gjenreise 
etter vinje, kan ha vanskar med å 
gjenfinne den faktiske reiseruta, 
mange av dei konkrete stadane og 
personane han skriv om, er gjort 
anonyme og omskapt til litte-
rære arketypar. men den litterære 
vegen er godt varda, og med stab-
besteinar som skal verne vandra-
ren mot å falle ned i moralske og 
litterære juv.

Jon Severuds Ei gjenreise føl-
gjer vinjes fotspor, men først og 
fremst gjer han ei litteraturhisto-
risk gjenreise. Han plasserer vinje 
i ein historisk samanheng, er i 
dialog med, og går til rettes med, 
andre tolkingar av vinjes litteratur 
allment og Ferdaminne spesielt.

På sitt beste speglar Severuds 
bok studieobjektet. ein slik spe-
gel er den medvitne innskrivinga 
i tradisjonen vinje var med å 

etablere, det å skrive med eit 
personleg preg, med innfall og 
medviten blanding av litterære 
utrykksformer. ein annan spegel 
er skrivekunst som opplysing: å 
vere kunnskapsrik og formidle 
denne kunnskapen på ein klar 
måte, å fortelje noko til andre på 
ein slik måte at forteljinga står i 
sentrum og den som les og lyttar, 
er likeverdig.

men det å skrive «personleg» 
− å synleggjere kven ein «er» − er 
ein vrien sjanger. Han lar seg tru-
leg alltid forsvare når han er ikledd 
eit særprega, rikt språk. Han lar 
seg truleg ofte forsvare når det 
personlege uttrykket skaper gjen-
klang og seier noko allment som 
lesaren både kjenner igjen og opp-
lever som tankeutvidande − eller 
når skrivaren medvite detroni-
serer seg sjølv og skaper eit uro-
vekkande skilje mellom person og 
tekst. eg veit ikkje om det er tida 
eller skribenten, men eg opplever 
ofte vinjes personlege vurderin-
gar av samtida som pregnante og 
Severuds ofte som trivielle.

men Severud er sjeldan triviell 
når han skriv personleg om histo-
rie og litteratur. boka hans er eit 
omfattande arbeid, leseverdig for 
oss som er interessert i litteratur og 
historie – som sambandet mellom 
Heine og vinje, og vinjes bruk av 
dynamisk presens partisipp.

Dei som ønskjer å kjenne sen-
trale verk i norsk litteraturhistorie, 
slik ein kjenner sin Holberg og 
sin Garborg, bør lese vinjes Fer-
daminne. Dei som ønskjer å lese 
noko av det betre i norsk sakprosa 
dette året, bør lese Severuds Ei 
gjenreise. Dei som ønskjer å gjere 
begge deler, og å tenke gjennom 
skilnaden – og mogleg likskap – 
mellom den litteraturen som skil-
drar samtida på eit vis som seier 
noko allment om menneska, og 
den litteraturen som rettar seg 
mot fortida, men med referan-
sar til den akademiske samtalen 
om denne fortida, bør lese begge 
bøkene. Først vinje. Så Severud.

Av oddgeir osland

BøKER

Aasmund olavsson vinje
Ferdaminne frå sumaren 1860

Samlaget, 2010 (jubileumsutgåve)
287 sider

rettl. pris: kr 349

Jon Severud
Ei gjenreise 

Ferdaminne etter A. O. Vinje
Samlaget, 2010

428 sider
rettl. pris: kr 399

Vinjes vidsyn
Ei bok som vekker gjenklang gjennom tidene.
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Kort fortalt
Jan Tøssebro
Hva er funksjonshemming
Universitetsforlaget, 2010
144 sider
veil. pris: kr 159

Hvordan møter samfunnet per-
soner med nedsatt funksjons-
evne? boka tar opp sentrale 
spørsmål innenfor forskning, 
politikk og forståelse av funk-
sjonshemming. Det legges vekt 
på hvordan menneskeskapte 
omgivelser funksjonshemmer 
når samfunnet bygges med 
for lite hensyn til menneskelig 
variasjon. Forfatteren er profes-
sor i sosialt arbeid ved nTnU i 
Trondheim.

Thomas brandt og ola nordal
Turbulens og tankekraft 
Historien om NTNU
Pax, 2010
552 sider
veil. pris: kr 499

nTnU har fylt 100 år. nTnU 
ble etablert i 1996, men en av 
forløperne, norges tekniske 
høyskole, ble opprettet i 1910. 
boka forteller om institusjonen, 
om bygg, fag og om mennes-
ker med sine agendaer, ønsker, 
forventninger og forestillinger. 
begge forfatterne er utdannet 
som historikere ved nTnU.

barbara Gentikow
Nye fjernsynserfaringer. Teknologi, 
bruksteknikker, hverdagsliv
Høyskoleforlaget, 2010
340 sider
veil. pris: kr 429

Hvordan har fjernsynet omstilt 
seg fra analog til digital tekno-
logi? Hvilke forventninger har 
folk til den nye tv-verdenen, og 
hvordan er forholdet mellom 
fjernsynstitting og Internett? 
boka er basert på intervjuunder-
søkelser av folks holdninger til 
fjernsynets utvikling. Forfatteren 
er professor emerita ved Institutt 
for informasjons- og medieviten-
skap, Universitetet i bergen.

mari rysst
Myten om den tapte barndom
Unipub, 2010
228 sider
veil. pris: kr 329

er barn i dag forskjellige fra 
barn i tidligere generasjoner? 
Har de sluttet å leke? vil jenter 
se ut som sexy popstjerner og 
modeller? Forfatteren har inter-
vjuet og observert femteklassin-
ger i oslo, og hun diskuterer på 
dette grunnlaget barndommens 
vilkår i dag. mari rysst er for-
sker ved Statens institutt for for-
bruksforskning.

I nokre sekvensar skriv han 
korthogd og sindig Markens grøde-
prosa om gleda ved havet, og i 
atter andre med nietzscheansk 
villskap og raseri om menneskets 
svakheiter. Så skriv han i magisk 
realisme-stil om telefonsamtalar 
med kreftsvulsten sin og nattlege 
diskusjonar med Døden. Igjen 
kan det henda at slike stilistiske 
grep kunne fungert for å få fram 
den desperasjonen ein døyande 
mann føler, men då måtte han ha 
brukt dei med måte, og med eit 
klart formål.

boka er prega av at Fugelli vel 
lettbeinte løysingar, ikkje berre 
stilistisk, men også moralsk. 
Fugelli ser ein reklame for kat-
temat og rasar over at ressursane 
ikkje heller blir brukte til fattige 
barn i mali. «Det er en stor trist-
het å dø midt i dette sviket», skriv 
han veldig pompøst.

verre er det at han innimel-
lom blir skinheilag utan å merka 
det sjølv. Han har ein tirade mot 
velståande nordmenn i Holmen-
kollåsen, men han tenkjer ikkje 
over kor godt han sjølv passar 

inn i «den herskende klasse, rike 
på penger, makt og trygge selv-
bilder». Seinare i boka er han på 
Tanums bokhandel på Karl Johan. 
Han kan ikkje finna den viktige 
boka Helse på norsk, som han 
nettopp har gitt ut saman med 
benedicte Ingstad. Derimot er 
helseavdelinga full av bøker om 
sjølvhypnose og andre alternative 
behandlingsmåtar: «Hva kom-
mer det av at dette landet løper fra 
forstanden – inn i natt og tåke.» 
Her kjennest det som han er mest 
indignert over at den nye boka 
hans ikkje står i hyllene.

Fugelli krev ein døyande 
manns privilegium, nemleg å 
få seia akkurat det han vil. Han 
kunne ha forvalta dette privilegiet 
mykje betre, og Universitetsforla-
get kunne ha hjelpt han.

Av Lars nyre

ForskningssjeF i kiFo

StiftelSen KirKeforSKning Kifo
• driver fler- og tverrfaglig forskning, utred-

ning og utviklingsarbeid innen feltet kirke, 
religion og livssyn i samfunnet, med hoved-
vekt på empirisk forskning

• er organisert som et forskningssenter med 
en fast forskerstab, og har dessuten elleve 
samarbeidende medlemsinstitusjoner

• finansieres gjennom statstilskudd og 
eksterne oppdragsmidler

stillingen som forskningssjef 
i kiFo er ledig. 

Se fullstendig utlysning www.kifo.no

www.kifo.no
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Karl marx og i tillegg forfattarar 
med globale posisjonar som Jür-
gen Habermas, Pierre bourdieu 
og Ulrich beck, sit me att med 
totalt 3 referansar av 48 som 
syner til forfattarar som ikkje 
har engelsk som morsmål. I til-
legg må det presiserast, og det 
gjer det heile kanskje endå meir 
graverande, at tre av dei fem arti-
klane nytta empiriske døme frå 
ikkje-engelsktalande land som 
vietnam, mexico og Guatemala. 
Av alle dei til saman 241 refe-
ransane i dei fem artiklane var 
det ikkje ein einaste referanse til 
tekstar skrivne på eit anna språk 
enn engelsk. Då vel eg aktivt å 
sjå vekk frå den eine som hadde 
referert til 1905-utgåva av Die pro-
testantische Ethik und der Geist des 
Kapitalismus av max Weber.

mykje av kongstanken bak 
inter nasjonaliseringa av forskinga 
er at forskarar skal lære av kvaran-
dre. Dei skal møte andre måtar å 
tenke på og oppleve korleis praksis 
og teori skil seg i ulike kontekstar, 
det vere seg kulturelle, historiske, 
materielle og endå klimatiske kon-
tekstar. Dei skal finne inspirasjon 
til å oppdage teoretiske opningar 
som kan bidra til nye forståingar 
og styrke den totale kapitalen i eit 
samfunn som til dømes england.

me skal lære av kvarandre sine 
røynsler, av kvarandre sine feil 
og suksessar. Av svenskane skal 
me lære trafikktryggleik, me skal 
lytte til røynslene dei har hatt med 
nullvisjonen for trafikkdrepne. 
Kanskje kan britiske forskarar ta 
med seg kunnskapen attende til 
england og formidle han vidare 
der, slik at dei kan ta avgjerande 
steg i sin eigen kamp mot trafikk-
død. Kanskje kan engelskmen-
nene spare millionar av pund på 
helsebudsjettet om forskarane 
deira hadde lytta til norske fri-
luftslivs- og utmarksforskarar. Det 
kunne hjelpt dei til å finne måtar 
å implementere alternative ord-
ningar til allemannsretten og gitt 
dei stadig drygare engelskmen-
nene høve til å gå av seg «the Sun-
day roast». russiske og ukrainske 
forskarar kan fortelje om datsjaen 
si rolle i matforsyninga etter Sov-
jetunionens samanbrot og gi nyt-
tig kunnskap og korreksjon til 
den britiske middelklassen sin 
romantiske versjon av «urban 
agriculture». 

men så lenge britiske akademi-
karar ikkje orkar høyre «Globish», 
og så lenge dei ikkje har tolmod 

til å lese mindre elegante tekstar 
av forskarar som ikkje beherskar 
herrefolkets vidd og ironi, vil dei 
halde fram sin intellektuelle inn-
avl og arrogante språklege onani.

bjørn egil Flø, 
norsk senter for bygdeforskning.

La ord bli handling
MUSEUMSFORSKING: I smått 
lattermild glede las eg Johanne 
Landsverk sitt intervju i For-
skerforum nr. 8/2010 med Axel 
Christophersen frå nTnU vit-
skapsmuseet, Sigmund Spjelka-
vik frå Agder naturmuseum og 
generalsekretær Tron Wigeland 
nilsen i norges museumsfor-
bund. eg vart glad fordi det vart 
sett fokus på meir forsking ved 
musea, og eg vart nok litt latter-
mild over at slike prominensar 
hiver seg frampå for å slå inn 
opne dører. La no det vera.

Som eit resultat av museums-
reforma, der institusjonane skulle 
gjerast sterkare for å kunne opp-
fylle alle delar i museumsdefini-
sjonen, er det i stor grad forskinga 
som no lyt løftast fram. eg trur 
den gode Axel Christophersen har 
heilt rett i at her kan universitets-
musea gå føre, nettopp fordi uni-
versiteta med sine museum har 
ein heilt annan forskingstradisjon 
enn dei natur- og kulturhistoriske 
musea i noreg. Tettare samarbeid 
må til: Ja visst.

men når Axel Christophersen 
hevdar at for å få til tettare samar-
beid så må det «gjerast nokre stra-
tegiske grep sentralt», da kjem det 
snikande ein tvil hos meg: er det 
eigentleg samarbeid han vil? og 
det blir verre. ei visse dukkar opp: 
om vi skal gå og vente på at sen-
trale styresmakter skal ta initiativ 
til tettare samarbeid over departe-
mentsgrensene, så blir ikkje dette 
samarbeidet noko av!

eg har levd i museumsverda 
i meir enn tretti år. I alle desse 
åra har eg hørt velmeinande folk 
frå fleire departement preike om 
å opne dei vasstette skotta sine. 
eg har opplevd signingsferdene 
til Kulturdepartementet og mil-
jøverndepartementet for kanskje 
ti år sia, der kulturvern og kul-
turminnevern skulle gå i hop. eg 
har lese hyrdebreva deira, år etter 
år. Av og til trur eg på julenissen, 
men på samarbeid mellom depar-
tementa: aldri.

Why England 
doesn’t rule

«Mykje tyder på at britiske 
akademikarar, særleg innan 
samfunnsfaga, driv ein utprega 
heimleg kunnskapsinnavl.»

SPRåKVANSKAR: nokon hadde 
hengt opp ein kommentar frå 
Financial Times Weekend maga-
zine over kaffimaskina - «Why 
proper english rules oK» var tit-
telen. Framom hadde det samla 
seg ei klynge middelaldrande 
og litt slitne mannlege akademi-
karar, gråe i andletet og ikledde 
beige fløyelsbrøker og rutete pull-
overar. ei lita gruppe britar, alle 
like mimikklause og evig skadde 
av streng kostskuledisiplin som 
har teke frå dei det vesle dei ein 
gong hadde av kroppsspråk. Der 
stod dei altså, rett opp og ned 
med armane langs sida, og har-
selerte over ikkje-engelsktalande 
sin «Globish», som kunne gjere 
sjølv dei beste konferansane om 
til eit sant mareritt for desse top-
pane av den globale intellektuelle 
elite.

Sjølv skulle eg berre hive i 
meg ein rask kopp kaffi før eg 
skulle inn og halde mitt fyrste 
seminarinnlegg ved dette ærver-
dige London-colleget eg no skulle 
tilbringe dei neste månadane 
ved. eg kjente det neppe var godt 
for sjølvkjensla, men vart likevel 
ståande og lytte til småsnakket 
dei velrenommerte professorane 
og amanuensane hadde seg imel-
lom. 

Den eine hadde nett vore på 
ein konferanse med forskarar 
frå heile nord-europa, kunne 
han fortelje, alle hadde halde 
innlegga sine på engelsk, eller 
som han sa: «a sort of english». 
Det monotone språket og dei 
distraherande aksentane hadde 
fått dei til å høyrast ut som om 
dei snakka med ein diskett i ryg-

gen. Kvar nye talar miste fleire 
og fleire av publikum. og «the 
native (english) speakers went 
first», sa han. 

når det kom til dei engelskta-
lande sjølve, derimot, var situa-
sjonen heilt annleis. Kvar gong 
nokon av dei opna munnen, vakna 
nemleg publikum. Dei evna å vere 
både morosame og nyanserte, dei 
«sounded conversational», som 
han sa. nett derfor hadde han 
hengt opp denne aviskommenta-
ren, der Simon Kuper kjem med 
påstanden om at «they weren’t 
more intelligent than the foreig-
ners, but they sounded it, and so 
they were heard». På kort sikt og 
på eit reint individuelt plan har 
han nok rett når han skriv : «The 
global rise of bad english is hel-
ping us native speakers rise.» men 
på lengre sikt vil den sjølvgode bri-
tiske arrogansen som utspelte seg 
ved kaffimaskina, ikkje berre råke 
den einskilde britiske akademika-
ren, men også heile det britiske 
samfunnet.

mykje tyder på at britiske 
akademikarar, særleg innan 
samfunnsfaga, driv ein utprega 
heimleg kunnskapsinnavl. ein 
gjennomgang av siste vitskaplege 
artikkel til kvar av dei kjepphøge 
forskarane framom kaffimaskina 
vitna også om ei utbreidd sjølv-
bestøving ved det prestisjefylte 
London-colleget.

Dei fem artiklane hadde i gjen-
nomsnitt 48 referansar kvar, derav 
berre 7 referansar som synte til 
forfattarar som var fødde eller 
oppvaksne i eit ikkje-engelsk -
talande land. Trekker ein ifrå 
klassikarane som max Weber og 

Forts. s. 39
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Forskerforbundets livsforsikringer:

Høyere ytelser til lavere priser!
Siden 2003 har forsikringssummen økt med 34 %. Samtidig har prisen sunket med 11 %. * 
*  Eksempelet gjelder medlem 40 år. Tilsvarende prisnedgang for øvrige alderstrinn.

Forskerforbundets livsforsikringer vil ha uendret pris neste år. 
Men forsikringssummen vil fortsette å øke.

Forskerforbundets forsikringskontor
21 02 34 30 forsikring@forskerforbundet.no www.forskerforbundet.no/forsikring 

Ta kontakt så får du vite mer!     
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U.S.-Norway Fulbright Foundation

“2011-12 Fulbright Arctic Chair Award”: 
Fulbright-stipend for norske forskere 

Et eget “Fulbright Arctic Chair Award” for 2011-12 er nå tilgjengelig for norske forskere 
som ønsker et opphold i USA innen Polar- og Nordområderelaterte forskningstemaer.  
Fagfelt:  geologi, fysikk, geofysikk, ingeniørfag og miljøvitenskap eller lignende.

Forskningsoppholdet må være i samarbeid med et amerikansk vertsuniversitet, som 
stipendiaten selv velger.  I tillegg til forskning, forventes det at stipendiaten gir 
forelesninger/foredrag om sitt tema, veileder Master og PhD studenter og knytter 
kontakter innen fagfeltet generelt.

Forskningsoppholdets lengde: 6-7 måneder. Fulbright-
stipendiet er på NOK 100.000,- pr måned.

   For mer informasjon, se: www.fulbright.no

   Søknadsfrist: 30. november 2010

Ledig stiLLing ved 
HøgskoLen i Finnmark

DEKAN ved Avdeling for pedagogiske og humanistiske fag

HIF søker etter dekan til Avdeling for pedagogiske og huma-
nistiske fag. Stillingen er en 4-årig åremålsstilling med 
mulighet for forlengelse i to perioder etter utlysning. 
Maksimal samlet tilsetting på 12 år. 

TILSETTING ER FRA 1. MAI 2011.

Avdelingen tilbyr grunnskolelærerutdanninger, førskolelærer-
utdanning og yrkesfaglærerutdanning. Videre gir avdelingen 
utdanning innen idrett og friluftsliv, samfunnsfag og språk.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
høgskoledirektør Pål Markusson, tlf.: 78 45 02 15 eller 
rektor Ketil Hanssen, tlf.: 78 45 04 54.

Se www.hifm.no/stilling for fullstendig utlysning og 
registrering av søknad og CV.

Registrert søknad og CV, samt vitnemål/attester og 
vitenskaplige arbeider sendes:

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

SØKNADSFRIST: 17. NOVEMBER 2010 
www.gu.se

Professorship in Social  
Anthropology
Position in the School of Global Studies

Ref.nr: E 311 3020/10

Closing date for applications: 2010-11-22

For more information visit:  

www.gu.se/ledigaanstallningar

With about 37 000 students and a staff 
of 5 300, University of Gothenburg is one 
of the major universities in Europe. Most 
of its eight faculties are located in central 
Gothenburg. The University’s education 
and research maintain a breadth and 
quality that have earned recognition in 
the form of numerous awards, including a 
recent Nobel Prize, and a steady stream of 
applicants at all levels.
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I snart tjue år har eg vore fagleg tilsett i høgare 
utdanning. Før dette arbeidde eg som lærebokre-
daktør i eit kulturforlag. På begge arenaer har eg 
fått erfare at det trengst eit vakent auge på tek-
sten og språket i det ein kan kalle kunnskapens 
tekstar. I forlagstida mi hadde både forlaget og 
eg store tankar om korleis ein 
kunne lage gode lærebøker 
for skule og høgare utdan-
ning. vi leita etter forfattarar 
som kunne treffe lesaren. 
vi ville ha tekstar med høgt 
fagleg nivå, men også med 
metaforar, anekdotar, tempo 
og andre retoriske grep. etter 
kvart oppdaga vi at lærarar 
ikkje ville ha slikt språk i lære-
bøkene. Dei ville ha fakta, 
som det heiter. og dei ville 
ha oppgåver til alle tekstar. 
Grunnen var ikkje vanskeleg å 
forstå. med faktaprega tekstar 
og oppgåver til desse kunne 
dei setje elevane til å arbeide 
med å svare på oppgåvene, 
helst kvar for seg, slik at det 
vart ro i klassen, for det skulle 
det vere den gongen. I høgare 
utdanning kunne ein ane ein viss aksept for eit 
dristigare språk, om boka elles heldt eit aksepta-
belt fagleg nivå. 

Dette var på den tida då lærebøker for grunn-
skulen og den vidaregåande skulen måtte godkjen-
nast både fagleg, språkleg og pedagogisk og ut frå 
eit likestillingsperspektiv. Godkjenningsordninga 
var ei kvern ein måtte få bøkene gjennom, og 
helst så fort som mogleg. 
Ulike konsulentar gran-
ska sine område, men 
ingen var opptekne av lit-
terære kvalitetar  i bøkene. 
Det vart etter kvart stor 
motstand mot denne ord-
ninga, ikkje minst fordi 
ho vart oppfatta som ei 
form for sensur, og i år 
2000 vart ordninga oppheva. no var det forlaga 
som skulle ha ansvar for å kvalitetssikre lærebøker, 
i samarbeid med marknaden, som det heitte. 

Det er grunn til å bekymre seg for tilstanden til 

lærebøkene i norsk skule og i høgare utdanning. 
Fleire forskingsrapportar peikar på at lærebø-
kene styrer undervisninga i alle skuleslag, også i 
høgare utdanning. I grunnskule og vidaregåande 
skule vert elevane sitjande og gjere oppgåver og 
finne fakta i teksten, og det er lagt lite vekt på å 

arbeide med å fremje forstå-
ing av teksten frå læraren 
si side. Tekstane er ofte like 
komprimerte som vanskeleg 
lyrikk, og mykje er teke for gitt 
og må lesast mellom linjene. 
Ikkje berre elevar, men også 
studentar i høgare utdanning 
strevar med å lese lærebøker 
og fagtekstar. 

I dag er det er truleg ingen 
som saknar godkjenningsord-
ninga frå før år 2000, men på 
same tid er det mange teikn 
på at det trengst eit vakent 
blikk på aktørar som er ute 
etter å tene raske pengar ved å 
by fram fagleg «tynne» bøker 
og nettstader med frisk layout, 
stor skrift og fancy illustrasjo-
nar som eit svar på ønsket om 
enkle løysingar på vanskelege 

problem. også i høgare utdanning kan ein erfare 
at forfattarane ikkje er rause nok. Dei gløymer 
lesarane sine og gjev dei steinar for brød. 

etter mi meining treng vi eit nasjonalt sen-
ter som gjennom forskings- og utviklingsarbeid 
kan ha som oppdrag å fremje fagleg, språkleg og 
pedagogisk kvalitetssikring for læringsressursar, 
eit senter som kan få fart på lærebokkritikk, fag-

bokkritikk og nettstad-
kritikk, og som kan vere 
på parti med framtida og 
med elevar og studentar. 
Ikkje minst er dette eit 
behov i ungdomssku-
len og på yrkesfaglege 
studieprogram, der det 
trengst meir konkretise-
ring og mindre abstrak-

sjon i både trykte og digitale læremiddel. eit 
nasjonalt senter kan gje råd om korleis ein kan 
treffe lesaren utan å skyte han ned og utan å gå på 
akkord med det faglege, også i høgare utdanning.

GJESTESKRIBENTEN

Å treffe lesaren

norunn Askeland, 
førsteamanuensis ved 

Avdeling for lærarutdanning, 
Høgskolen i vestfold

«Tekstane er ofte like 
komprimerte som 
vanskeleg lyrikk»

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

nei, Axel, om vi skal vente på dei 
strategiske grepa frå Kunnskapsde-
partementet, Kulturdepartementet 
og miljøverndepartementet for å få 
til det samarbeidet vi alle ønskjer 
oss, så kjem i alle fall ikkje eg til 
å få oppleva det – og kanskje ikkje 
du heller. eg er meir på line med 
Sigmund Spjelkavik, som ikkje 
ser «institusjonelle hindringar for 
auka samarbeid». Heilt rett. Det er 
berre å sette samarbeidet i gang. 
vi må finne vår eigen veg i ulike 
delar av landet. Det treng ikkje 
vera straumlineforma, standardi-
sert og departementsstyrt, dette 
samarbeidet. Legg viljen til grunn, 
og la samarbeidet utvikle seg slik 
det høver best. når vi så er godt i 
gang, kan vi invitere departementa 
og seie: Sjå kva vi har fått til! eg 
trur dei vil bli glade.

ved Kystmuseet i Sør-Trøn-
delag har vi eit samarbeid med 
vitskapsmuseet. eit forskings-
prosjekt førte til ei permanent 
utstilling, og rundt arkeologistu-
dentane sine årlege feltkurs har 
vi god kontakt. men enno kan vi 
gjera mykje meir i lag. La oss løfte 
fram samarbeidsprosjekt, både 
innan forsking og formidling.

La oss gjera ord til handling, 
Axel.

Svein bertil Sæther, 
museumsdirektør, 
museene i Sør-Trøndelag/Kyst-
museet

«Av og til trur eg 
på julenissen, 
men på 
samarbeid 
mellom 
departementa: 
aldri.»
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Søknadsfrist er 1. februar 2011

Hver institusjon kan sende inntil 3 søknader. 
Les mer på NOKUTs hjemmesider

Søk på Utdannings-
 kvalitets prisen

1 million 
kroner

Kunnskaps -
departementets  

pris for fremragende  
arbeid med 

utdannings  kvalitet  
i norsk høyere  

utdanning

www.nokut.no

Fra 1.8.2011 har vi ledig stilling som dekan ved:

• Avdeling for teknologi- og nautikkfag
• Avdeling for biologiske fag

Tilsetting på åremål for en periode på fire år med 
mulighet for forlengelse i ytterligere to perioder.

Fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema på høg-
skolens hjemmeside www.hials.no.

Søknadsfrist:  29.11.2010

Høgskolen i Ålesund, Larsgårdsvn. 2, Tel: 70 16 12 00

Høgskolen i Ålesund har 2000 studenter og 200 ansatte. 
Vi er et sentralt kompetansemiljø i regionen og holder til 
i flotte lokaler 4 km fra Ålesund sentrum.

DEKANER
ved Høgskolen i Ålesund

  

 

Rektor – åremålsstilling
En spennende og utfordrende lederjobb 
som rektor er ledig ved Høgskolen i 
Nord-Trøndelag (HiNT). Tiltredelse 01.08.2011. 
Åremålsperioden er fi re år, med muligheter til 
forlengelse i en periode. 

Rektor er daglig leder for høgskolens samlede 
faglige og administrative virksomhet, og 
rapporterer til høgskolens styre. Det forventes at 
rektor utvikler et lederteam som bidrar til god 
ledelse, positiv organisasjonskultur og godt 
arbeidsmiljø. Vi søker etter en høgt utdannet 
person med undervisnings– og forsknings-
erfaring og innsikt i samspillet mellom høgskolen 
og samfunnet omkring.

Nærmere omtale av stillingen fi nnes på 
www.hint.no under ”Ledige stillinger”.

Kontaktpersoner:
• Høgskoledirektør Beate Aspdal, 
 tlf  907 77 681 / e-post: beate.aspdal@hint.no
• Visindi ved Jo Skjelstad, tlf 414 31 954 /   
 e-post: jo.skjelstad@visindi.no

Søknadsfrist: 6. desember 2010
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Høgskolen i Nord-Trøndelag
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I
Studenter og forskere 
krever fullfinansierte 

studieplasser fra dag én 
Forskerforbundet, norsk Tjenes-
temannslag og norsk studentor-
ganisasjon krever fullfinansiering 
av de 2200 nye studieplassene 
som regjeringen foreslår i neste 
års statsbudsjett.

– mange av utdanningsinstitu-
sjonene har ikke kapasitet til å ta 
inn disse studentene dersom de 
ikke fullfinansieres, sier leder i 
Forskerforbundet bjarne Hodne, 
forbundssekretær i norsk Tjenes-
temannslag Thomas Sandvik og 
leder i norsk studentorganisasjon 
Anne Karine nymoen. Forskerfor-
bundet, nTL og nSo mener at en 
opptrapping av antall studieplas-
ser må følges opp med en satsning 
på flere vitenskapelige stillinger, 
samt bygg og vedlikehold. 

II
Statsbudsjettet: 
realnedgang i 

forskningsbevilgningene 
Forslaget til statsbudsjett for 2011 
innebærer en realnedgang i fors-
kningsbevilgningene for neste år 
sammenliknet med nivået for 2010. 
Dette er et løftebrudd fra regjerin-
gen, skriver Forskerforbundet i et 
notat til Stortingets Kirke-, utdan-
nings- og forskningskomité. Det 
må lages en opptrappingsplan for 
økt satsning på forskning og høy-
ere utdanning, som kan bringe oss 
opp på nivået i de andre nordiske 
landene. Les notatet på www.for-
skerforbundet.no.

III
Statsbudsjettet: Forskning 

trakk svarteper 
– Forskning har trukket svarteper 
i forhold til regjeringens politiske 
plattform og vi beklager at fors-
knings- og høyere utdannings-
minister Tora Aasland ikke fikk 
utdelt bedre kort på hånden, sa 
bjarne Hodne, leder i Forskerfor-
bundet da forslaget til statsbud-
sjett for 2011 ble lagt fram. 

regjeringens forslag til stats-
budsjett står ikke i forhold til 
forskningsløftene i Soria moria 
2. Faktisk er det en tilnærmet 
nullvekst i forskningsinnsatsen i 
statsbudsjett for 2011. en slik poli-
tikk er lite fremtidsrettet, mener 
Forskerforbundet. 

Iv
Ønsker dialog om hva vi 
skal leve av etter oljen 

Forskerforbundets leder bjarne 
Hodne har sendt brev til represen-
tanter for de rødgrønne partiene 
Sosialistisk venstreparti, Senter-
partiet og Arbeiderpartiet der han 
appellerer til regjeringen om å 
ta initiativ til et partssammensatt 
utvalg/ekspertutvalg for å se på 
tiltak for hva vi skal leve av etter 
oljen. Les brevet på www.forsker-
forbundet.no.

v
Høring – ny noKUT-

forskrift
noKUT har sendt på høring et 
forslag til ny forskrift som bl.a. 
omhandler standarder og kriterier 
for å bli akkreditert som universi-
tetet. Den kanskje viktigste endrin-
gen som foreslås er knyttet til en 
tydeligere definisjon av hva som 
ligger i begrepet «stabil forsker-
utdanning». Tydeliggjøringen kan 
gjøre veien frem til universitetssta-
tus lengre enn hva tilfellet er i dag.

Som grunnlag for Forsker-
forbundets uttalelse ber vi om 
innspill og kommentarer fra lokal-
lagene innen fredag 20. november.

vI
Høring – akkreditering av 

doktorgradsstudier
Kunnskapsdepartementet har 
sendt på høring et forslag til 
nye regler for akkreditering av 
doktorgradsstudier. Det stilles 
kvantitative krav til størrelsen på 
fagmiljøet og antall stipendiater 
for å sikre at utdanningen skjer i 
sterke fagmiljøer som gir god kva-
litet for studentene. 

endringen innebærer særlig 

en innskjerping av kravene til nye 
doktorgradsstudier basert på stør-
relse på fagmiljø (min. 8 årsverk) 
og antallet doktorgradsstudenter 
(min. 20). Forskerforbundet har 
bedt om innspill og kommentarer 
fra lokallagene til denne høringen 
innen mandag 8. november.

vII
oppdatert statistikk – 

lønnsutvikling og antall 
tilsatte

Forskerforbundet har publisert 
oppdatert statistikk over antall til-
satte, lønnsnivå, lønnsutvikling og 
en del andre forhold som berører 
våre medlemmer. I tillegg til lønns-
utvikling og lønnsnivå for aktuelle 
stillinger finner du bl.a. statistikk 
over antall årsverk i ulike stillings-
grupper, studenter per årsverk, 
publikasjonspoeng og aldersforde-
ling. Statistikken finner du på www.
forskerforbundet.no/statistikk.

vIII
Handlingsplan for 

postdoktorer 2010–2012 
Hovedstyret har vedtatt en hand-
lingsplan for Forskerforbundets 
arbeid for postdoktorer i perioden 
2010–2012. Planen er en samling 
av mål og tiltak som Forskerfor-
bundet mener bør gjennomfø-
res for å oppnå bedre lønns- og 
arbeidsvilkår for postdoktorer.

Forskerforbundet vil med 
denne handlingsplanen følge opp 
bruken av postdoktorstillingen for 
å sikre at den brukes i henhold til 
intensjonen og regelverket. Hand-
lingsplanen er utgitt i Forsker-
forbundets skriftserie som notat 
6/2010 og kan lastes ned fra www.
forskerforbundet.no/skriftserien.

IX
Økning i avlagte 

doktorgrader 
I første halvår 2010 fant det sted 
620 doktorgradsdisputaser ved 
norske universiteter og høgskoler, 
mot 587 i første halvår 2009. Det 
melder nIFU STeP i nyhetsbrevet 
«Doktorgrader i tall».

Universitetet i oslo hadde flest 
disputaser første halvår 2010 og 
viste størst økning fra tilsvarende 
periode i 2009. Universitetet i 
bergen økte også og hadde like 
mange disputaser som nTnU 
hvor økningen var mindre. ved 
Universitet i Tromsø var det en 
betydelig nedgang i første halvår.

X
nye kriterier og prosedyrer 

i Lisboa-konvensjonen 
Lisboa-konvensjonen om god-
kjenning av utenlandsk utdan-
ning er en avtale som er inngått 
mellom land i UneSCo og euro-
parådet for å legge til rette for 
større akademisk mobilitet lan-
dene imellom. I en ny utgave har 
Kunnskapsdepartementet samlet 
både norsk og engelsk tekst av 
konvensjonen. I tillegg er også 
revidert anbefaling om kriterier og 
prosedyrer for å vurdere utenland-
ske kvalifikasjoner tatt med, både 
på engelsk og i norsk oversettelse. 

XI
Gjestemedlemskap

medlemmer som reiser på fors-
kningsopphold i Sverige, Dan-
mark, Finland, USA, Canada, 
Irland eller Storbritannia får sine 
rettigheter ivaretatt av Forsker-
forbundets søsterorganisasjon 
i det aktuelle landet. Det sørger 
avtaler om gjensidig gjestemed-
lemskap for. På samme måte vil 
utenlandske gjesteforskere som 
er medlem av en søsterorganisa-
sjon i et av disse landene få sine 
rettigheter ivaretatt av Forskerfor-
bundet under et forskningsopp-
hold i norge. Ta kontakt med det 
sentrale sekretariatet dersom du 
trenger mer informasjon.

XII
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 

FORSKERFORBUNDETS KURSTILBUD

Forskerforbundet arrangerer følgende kurs i november og desember 
2010:
•	 17.–18.11.10: Kurs i opphavsrett
•	 24.–26.11.10: Grunnopplæring trinn I
•	 02.12.10: Dagsseminar for postdoktorer
Program og påmeldingsinformasjon blir lagt ut på www.forskerfor-
bundet.no/kurs.

RESEARCH AND HIGHER EDUCATION IN NORWAy
Forskerforbundet (The norwegian Association of researchers – 
nAr) has published a new report presenting the union, the norwe-
gian system for wage negotiations and the sector of education and 
research in norway. You may download this report from our website 
www.forskerforbundet.no/english.

INFORMASJON FRA FORSKERFORBUNDET
For kontinuerlig oppdatering, besøk våre hjemmesider www.forskerforbundet.no
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En grå bekreftelse – 
og en utfordring
et grått statsbudsjett ble lagt fram 5. oktober. Penger til utstyr, bygg, stu-
dieplasser og en god økning av norges forskningsråds pott til frie pro-
sjekter må føres på pluss-siden. men studieplass-satsingen er for liten 
til å håndtere yngrebølgen, universitetene og høyskolene har ikke fått 
styrket sine basisbevilgninger og heller ikke i år er det satt av midler til 
rekrutteringsstillinger. Forskning og høyere utdanning har fått bevilg-
ninger i 2011 som utgjør en mindre del av det totale statsbudsjettet enn 
tilfellet var i 2010-budsjettet. Tildelinger over statsbudsjettet til høyere 
utdanning og forskning har nominelt økt fra 2010 til 2011, men reelt er 
det en nedgang. I sum er statsbudsjettet for neste år en bekreftelse på 
regjeringens manglende evne og vilje til å innfri de forventninger den 
selv har skapt gjennom sin egen retorikk («Kunnskap trumfer alt»), og 
ikke minst gjennom Soria moria II og forskningsmeldingen «Klima for 
forskning». 

Politikk realiseres ved kombinasjon mellom visjon og økonomi – ikke 
ved ord alene.

Statsbudsjettet for neste år er i for liten grad preget av perspektiver 
på de utfordringer samfunnet står overfor når vi nå ser ut til å ha lagt 
de verste virkningene av finanskrisen bak oss. Spørsmålet om hva vi 

skal leve av etter oljealderen, melder seg med 
økt styrke. For å gi et konstruktivt bidrag til å 
løfte forskningsdebatten videre har Forsker-
forbundet sendt et brev til samtlige stortings-
representanter fra de rød-grønne partiene, til 
regjeringsmedlemmene, statssekretærer og 
rådgivere og oppfordret flertallsregjeringen 
til å ta et initiativ til å nedsette et partssam-
mensatt utvalg / ekspertutvalg som får i opp-
drag å drøfte problematikk og tiltak knyttet til 
overgangen fra petroleumsøkonomi til kunn-
skapsøkonomi. Så langt har vi fått positive til-
bakemeldinger fra sentrale representanter for 
to av regjeringspartiene. Svar fra Sp mangler i 

skrivende stund.
Lederne for de tre regjeringspartiene ble i samband med valgkampen 

i 2009 utfordret av forbundet til å komme med en forskningsappell. 
Alle tre responderte positivt. Forskningens betydning for «å møte mor-
gendagens utfordringer» ble poengtert av Halvorsen, «en offensiv sat-
sing på forskning er difor grunnleggande for å sikre framtidig velferd og 
verdiskaping» (navarsete), «Kunnskap er trygt å satse på, helt uavhengig 

av hva det så viser seg at vi bruker den til om 40 år. og derfor skal vi 
satse mer på forskning framover» (Stoltenberg).

regjeringen har altså ambisjoner om økt forskningsinnsats for å 
møte fremtidens utfordringer. Det skulle derfor være god grunn til å 
håpe på en positiv respons på Forskerforbundets utfordring om et parts-
sammensatt utvalg. vi tror dette vil være et godt virkemiddel for å få 
bred forståelse for forskningens betydning for byggingen av kunnskaps-
samfunnet – der man blir nødt til å kombinere visjon og økonomi for å 
nå målsettingen.

Vox Academica 
revisited
Knut Kjeldstadli har skrevet en interessant og viktig bok, Akademisk 
kapitalisme. Her løfter han fram internasjonale trender innenfor fors-
kning og høyere utdanning, mange av disse er gjenkjennelige fra dagens 
virkelighet i norge, og andre kan komme til å bli det. Kjeldstadli viser 
også til mobiliseringen i 2003–2005, da ryssdal-utvalgets forslag om å 
gjøre universiteter og høgskoler til selveiende stiftelser ble slått tilbake. 
mobiliseringen ble organisert av nettverket vox Academica, med For-
skerforbundet og nTL, spesielt lokallagene ved Universitetet i oslo, i 

spissen. viktige seire ble vunnet den gangen, 
og bred mobilisering i tide var avgjørende.

Hva er det å kjempe for i dag? Det politiske 
engasjementet fra de styrende myndigheter 
ser ut til å være begrenset til å forsvare nivået 
på forskningsinnsatsen i norge, som fortsatt 
er lavest i norden og godt under gjennomsnit-
tet i oeCD målt i andel av bnP (ifølge Indi-
katorrapporten 2010), videreføre den store 
detaljeringsgraden i målstyringen og avfeie 
bekymringer fra både institusjonsledere og 
ansatte som sutring og manglende evne til å 
prioritere innenfor eget budsjett. Jeg ønsker 
meg politiske visjoner for forskning og høyere 

utdanning på et annet nivå enn dette.
Det finnes flere forhold som bør vekke et politisk engasjement fra 

sektorens ansatte. Landet har fått flere universiteter, men hvordan står 
det til med forskningstiden? og hva med sammenhengen mellom tid til 
forskning og forskningsbasert undervisning? Det må være en selvfølge 
at vitenskapelige ansatte som underviser, har tid til selv å forske, men 
slik er det ikke. Forskningstiden er under press, og medlemmer på et 
av våre nyeste universiteter rapporterer at de faktisk har fått dårligere 
vilkår med hensyn til forskningstid. Tilstrekkelig forskningstid hand-
ler både om arbeidsvilkår og om kvalitet på undervisningen som skal 
være forskningsbasert, i tillegg til forskningens betydning i seg selv. 
omfanget og detaljeringsgraden i målstyring og rapporterings-
krav tar for stor plass på bekostning av kjerneoppgavene forskning, 
undervisning og formidling, og det er skuffende at Handlingsrom-
utvalgets innstilling og statsrådens uttalelser om at det var grunn 
til å se på graden av byråkratisering i sektoren, ikke er fulgt opp. 
Det er ingen grunn til å la nostalgien ta overhånd, men det er inspira-
sjon å hente i mobiliseringen fra noen år tilbake. Det var en politisk 
glød og et engasjement som handlet om universitetenes og høgskolenes 
plass i samfunnet, den frie forskningens betydning og verdien av kol-
lektive organer og et demokratisk styresett. La oss holde debatten om 
de virkelig viktige spørsmålene levende, og utfordre både oss selv og 
politikerne til å kjempe for de kvalitetene som skal kjennetegne univer-
sitetene og høgskolene våre.

Av randi Halveg 
Iversby, nestleder i 
Forskerforbundet

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.

XIII
verv en kollega
 – få vervepremie

Alle medlemmer som verver ett 
eller flere nye medlemmer til 
Forskerforbundet får vervepre-
mie. Du velger selv om du ønsker 
premien for én verving, eller om 
du ønsker å spare til tre eller fem 
vervinger. Har du vervet fem med-
lemmer får du en iPod Touch eller 

en Tivoli DAb-radio i vervepremie. 
mer informasjon på www.forsker-
forbundet.no/vervepremier.

XIv
Følg Forskerforbundet 

på Facebook
nå kan du følge Forskerfor-

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

Av bjarne 
Hodne, leder i 

Forskerforbundet
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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:
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
Rådgiver Elin Havelin Rekdal
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
Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen
Seksjonsleder Elisabeth Tindeland
Organisasjonskonsulent Natasa Duric
Sekretær Gerd Sandvik
Seksjonsleder/kontorsjef Aina Nilsen
økonomikonsulent Siri Johannessen (vikar)
Regnskapskonsulent Bjørn Jensen
Regnskapssekretær Elisabeth Johansen
Organisasjonssekretær Turid Cordtsen 
Førstesekretær Linda Pettersson
Sekretær Hans Askildsen 
Sekretær Seija Hjelteig
Sekretær Lena Holum
Sekretær Inger Marie Højfeldt
Sekretær Tore Sandnes

 Aktuelle presseklipp:

Midlertidig fast ansatt?
– Stillingene har til en viss grad 
blitt uforpliktende for arbeidsgi-
ver, mener avdelingssjef bjørn T. 
berg i Forskerforbundet.

– De senere årene har stadig 
flere postdoktorstillinger blitt opp-
rettet over statsbudsjettet. Det er 
i utgangspunktet positivt at for-
skere har denne muligheten til å 
drive forskning, men det er noen 
utfordringer knyttet til stillingene. 
Postdoktor er en midlertidig åre-
målsstilling og utgjør et unntak 
fra hovedregelen om at alle skal 
tilsettes fast. Det er derfor viktig 
med et tydelig regelverk for hva 
stillingen skal være, slik at den 
ikke blir misbrukt, mener berg.

Universitetsavisa 3. oktober

Fusjonsfrustrasjon
9. desember fattes vedtaket om 
sammenslåing av Hio og HiAk. 
Forskerforbundet ved Hio er 
skeptiske. 

– vi som jobber på Høgskolen 
i oslo har ikke noe å vinne, sier 

Gunhild Salvesen, nestleder i 
Forskerforbundet ved Hio. Hun 
mener enheten er stor nok fra før.

– en slik fusjon koster mye 
penger. vi kan ikke regne med 
ekstra midler fra staten, så dette 
må tas fra det ordinære budsjet-
tet, sier Salvesen.

Journalen (HiO) 6. oktober

Studenter underviser studenter
også i Forskerforbundet er man 
urolig for kvaliteten. 

– Hvis ikke budsjettene økes, 
betyr det enten at studentene ikke 
får plass eller at universiteter og 
høyskoler presser inn flere stu-
denter uten at de fullfinansieres, 
noe som igjen vil gi en økt belast-
ning på dem som jobber ved insti-
tusjonene. vi er bekymret for at 
kvaliteten på undervisningen skal 
gå ned fordi de ansatte ikke får 
forskningstid i en slik situasjon, 
sier leder bjarne Hodne.

Aftenposten 6. oktober

HØGSKOLEN I BODØ
Vi bygger 
Universitetet i Nordland

Ved Høgskolen i Bodø er det ledig stilling som:

Førsteamanuensis/førstelektor 
i matematikk
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til dekanus
Arne Fjalstad, tlf. 75 51 75 15, og fagdekan Ann Gøril Hugaas, tlf. 75 51 77 39

Søknadsfrist: 12. november 2010

Se fullstendig utlysing og søk stillingen elektronisk på vår 
hjemmeside www.hibo.no under «Ledige stillinger».
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Returadresse:
Forskerforbundet
Postboks 1025 Sentrum
0104 Oslo

B-post abonnement

Cresco Unique 
2,25 % sparerente fra første krone
Cresco Unique er en konto som tilbys medlemmer i Forskerforbundet. Cresco Unique 
kan brukes både som sparekonto og kredittkonto, alt etter behov. Uavhengig av hvordan 
du bruker kontoen, er vilkårene blant de beste i markedet:

• 2,25 % sparerente fra første krone   • Gebyrfrie varekjøp over hele verden
• Gebyrfri nettbank   • Kredittreserve på inntil kr 75 000

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

Betingelser pr. november 2010. Nominell kredittrente 9,15 % årlig. Effektiv rente: kr 10.000 (12,85 %), kr 25.000 (10,86 %), kr 50.000 (10,20 %). 

– et produkt fra DnB NOR Bank ASA
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