
De var unge forskere, drevet av eventyrlyst og ønsket om å fordype 
seg i egne faglige perspektiver. Men så var det å komme seg hjem igjen. 
Side 12–17

Nomadene
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12: Forsker utaskjærs 
Mye hadde vært enklere i Norge. likevel angrer 
ikke Elisabeth Engebretsen på en forskerkarri-
ere som favner seks universiteter fordelt på tre 
kontinenter.

20: Leter etter vakre løsninger
professor lisa lorentzen har kjedebrøk som 
hovedforskningsfelt. Hun dyrker skjønnheten 
i matematikken.

24: Programmere, skalere, 
reparere
Datasystemene er mer innvevd i dagliglivet enn 
før, samtidig som de blir stadig mer kompli-
serte. Man kan gå på en smell om man ikke kan 
kunsten å skalere.

4: Vil se på tellekantene
Er tellekantordningen hensiktsmessig? Kunnskapsministeren og den nye forskningsmeldingen 
reiser spørsmålet.

6: – Uegnet ramme fra privat sektor
lønnsoppgjøret i offentlig sektor nærmer seg. Hovedtillitsvalgt Åge Hultgren tar til orde for å 
bryte med føringene fra privat sektor.

7: Stevner fram med ny status
13 forskningsmiljøer fikk status som Sentre for fremragende forskning i første tildelingsrunde 
for ti år siden. Bare fire av dem avvikles når perioden nå er over.

8: – Trenger integreringskurs
Norske utdanningssituasjoner må bidra mer til at utenlandske stipendiater finner seg til rette og 
dermed blir i landet. Det mener Stipendiatorganisasjonene i Norge.

9: – Urimelig streng straff
Universitetet i Bergen reagerte for strengt da en doktorgradskandidat ble permanent utestengt 
etter at han var tatt for juks. Det mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.
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Forskningsmeldingen:

Varsler oppgjør med tellekantene
Mellom linjene i forskningsmeldingen ligger en lenge etterlyst erkjennelse fra regjeringen: Tellekantene 
fremmer ikke kvalitet.

– Vi har lyktes med de resultatbaserte målsetting-
ene for utdanning og publisering av forskning, 
men spørsmålet er om finansieringen er godt 
nok egnet til å fremme kvaliteten på utdanning-
en og forskningen, sier kunnskapsminister 
Kristin Halvorsen (SV) i et intervju med For-
skerforum. 

Statsråden ønsker å gå kritisk gjennom «tel-
lekantregimet», som har dominert diskursen 
om finansiering av universitets-, høyskole- og 
instituttsektoren de siste ti årene. Med seg i 
bagasjen har hun en forskningsmelding som 
omtaler denne utfordringen i vage vendinger, 
men som sier at Kunnskapsdepartementet vil 
vurdere hele finansieringssystemet for sekto-
ren. ifølge meldingens kapittel åtte skal den 
resultatbaserte bevilgningen («tellekantene», 
journ.anm.) vurderes opp mot finansiering ba-
sert på «politiske mål og institusjonenes strate-
gier». i tillegg ønsker man å vurdere forholdet 

mellom de direkte bevilgningene og midlene fra 
Forskningsrådet og EU, samt «andre relevante 
sider ved finansieringen …»

– Sektoren har advart mot tellekantene fra 
første dag, kommer regjeringen nå etter?

– Mitt ønske er nettopp å gå gjennom de 
resultatbaserte ordningene på bakgrunn av 
meldinger fra sektoren. Vi stiller spørsmål til 
kvaliteten ved de kvantitative målemetodene, 
sier Halvorsen.

Mangler kvalitetsmål
professor Knut Holtan Sørensen ved institutt for 
tverrfaglige kulturstudier ved NTNU har studert 
regjeringens politikkutvikling på kunnskaps-
området gjennom hele Soria Moria-forløpet. 
Han finner Kristin Halvorsens uttalelser om 
resultatbasert finansiering interessante.

– Jeg tror ikke på noen reversering av tel-
lekantene før jeg får se det. Dagens styrings-

system i offentlig sektor er i første rekke inn-
rettet på revisjon. Det vurderer kvalitetssikring 
som viktigere enn kvalitet, noe vi nylig hadde 
et eksempel på da Nokut (Nasjonalt organ for 
kvalitet i utdanningen) underkjente kvalitets-
sikringssystemet for undervisning ved NTNU 
samtidig som man ikke hadde noen bemerk-
ninger til kvaliteten på undervisningstilbudet. 
Det er strengt tatt ikke mulig å lage enkle og 
pålitelige kvantitative indikatorer på kvalitet i 
forskning og utdanning, og kanskje Halvorsen 
er den rette personen til å oppdage dette, sier 
professor Sørensen.

Sveinung Skule, direktør ved forsknings-
instituttet NiFU, betegner forskningsmeldin-
gens kapittel om finansiering av universitets- og 
høyskolesektoren som «noe av det spennende» 
i dokumentet. Skule leser ikke noe klart signal 
om et oppgjør med tellekantregimet slik meld-
ingen er formulert.

Regjeringen bekrefter at den vil gjennomgå tellekantordningen. Her fra framleggingen av forskingsmeldingen i Bergen 8. mars.
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– Det ser for meg ut som at regjeringen øn-
sker å omfordele mer ressurser til de institusjo-
nene som lykkes med å skape robuste miljøer 
med høy kvalitet, og da blir det en utfordring 
at vi mangler gode måter å måle kvalitet på i 
utdanningen. Det finnes for eksempel ingen 
piSa-test ved høyskoler og universiteter, på-
peker Skule.

Forsterker SAK
ifølge Skule er behandlingen av SaK-politikken 
(samarbeid, ansvarsdeling og konsentrasjon) 
noe av det mest markante innholdet i mel-
dingen, som legger opp til at universiteter og 
høyskoler skal prioritere lokale faglige fortrinn 
skarpere, slik at institusjonene framstår som 
mer profilerte.

– Tildeling av tung forskningsinfrastruktur 
kan være en måte å forsterke faglige tyngde-
punkter på, sammen med fortsatt satsing på 
senterordninger, påpeker Skule. Overfor insti-
tuttsektoren skal Forskningsrådet spille en ster-
kere strategisk rolle, uten at stortingsmeldingen 
signaliserer økning i midlene som Forsknings-
rådet skal fordele mellom instituttene.

– regjeringen vil gi tydeligere incentiver til 
konsentrasjon og prioritering, og den vil for-
sterke dagens SaK-politikk, kommenterer Skule.

– Positiv retning
Mottakelsen av forskningsmeldingen handlet 
først om langtidsplanen for forskning, deretter 
om de 300 innstegsstillingene for talentfulle 
unge forskere. Begge forslagene blir godt mot-
tatt i sektoren, selv om det er uklart hvordan 
regjeringen vil konkretisere tiltakene.

ifølge Forskerforbundets leder petter aas-
lestad er den varslede langtidsplanen for fors-
kning et grep som gir hele forskningsmelding-
en en positiv retning.

– Dette betyr at sektoren kan uttale seg posi-
tivt og dermed sette press bak det som står, sier 
aaslestad. Han mener at regjeringen har lyttet 
til innspill, blant annet gjennom Kunnskaps- 
erklæringen, et fellesinnspill fra Forskerforbundet 
og ti andre organisasjoner, der både student-
ene, arbeidsgiverne og flere fagforeninger var 
representert.

– Enhver forsker kan bli positivt stemt til at 
regjeringen har tatt poenget med langsiktighet, 
men lakmustesten skjer i budsjettet, og det er 
alltid foruroligende, sier aaslestad.

Kristin Halvorsen sier at langtidsplanen gjør 
forskning til det tredje langsiktige politikkom-
rådet i landet.

– Oppnåelsen ligger i at vi har fått hele re-
gjeringen til å stille seg bak et nytt politikkom-
råde på høyde med Nasjonal transportplan og 
langtidsplanen for Forsvaret, sier Halvorsen. 
Hun understreker at arbeidet med planen ikke 
er kommet i gang, og at sektoren skal bli med 
i prosessen fram til den første langtidsplanen 
skal starte i 2014.

Demografisk problemstilling
petter aaslestad konstaterer at universitets- og 
høyskolesektoren står overfor en massiv demo-

grafisk problemstilling i form av aldersavgang og 
økt studentmasse de nærmeste årene. Sektoren 
er på ingen måte unntatt fra rekrutteringsproble-
mer, og aaslestad spør om forskningsmeldingen 
i tilstrekkelig grad tar innover seg hvor alvorlige 
disse problemene vil bli.

– Folk velger ingeniørjobber eller stillinger 
i skoleverket, hvor en lektor får bedre betalt 
enn for tilsvarende kompetanse i akademia, 
påpeker aaslestad. Forbundslederen er positiv 
til regjeringens varsling av innstegsstillinger, 
et forslag som innebærer 300 stillinger i en 
forsøkspott rettet mot unge og særlig talentfulle 
forskere innenfor realfag og medisin. Disse 
«tenure track»-stillingene skal kvalifisere til 
faste vitenskapelige stillinger, uten at de er nær-
mere definert i forskningsmeldingen.

– Forslaget er interessant, men uferdig, og 
det er ikke klart hvordan stillingene skal finan-
sieres, eller hva de skal lede fram til. Det kan 
se ut som om dette tilsvarer intensjonen bak 
postdoktorstillingen, og Forskerforbundet er 
avventende positivt til forslaget, sier aaslestad.

– Skal bruke
påtroppende rektor ved Universitetet i Tromsø 
(UiT) anne Husebekk sier det er gledelig at re-
gjeringen kobler forskning og undervisning. Til 
høsten innvies Norges arktiske universitet etter 
fusjonen med Høgskolen i Finnmark. ifølge 
Husebekk betyr det ekstra oppmerksomhet på 
det arktiske og forventninger om at den nye 
institusjonen vil få et utvidet ansvar når det 
gjelder nye arktiske kompetansebehov. Huse-
bekk er glad for fokuseringen på studentdrevet 
forskning og de nye innstegsstillingene.

– UiT vil dekke omtrent ti prosent av landets 

befolkning. Samtidig er vi i større grad enn 
andre universiteter avhengig av å identifisere 
og utdanne egne talenter, sier Husebekk. Hun 
mener innstegsstillingene er et godt signal om 
satsingen på yngre forskere og ungt blod, og 
hun håper å få minst 30 av de 300 innstegs-
stillingene.

– De strategiske satsingene i forskningsmeld-
ingen er tilpasset Norges arktiske universitet, 
med forskning på urfolk, ressurser og klima, 
i tillegg til nasjonale utfordringer innen profe-
sjonsutdanningene, sier Husebekk.

av andreas Høy Knudsen

Anne Husbekk mener det er gledelig at 
regjeringen kobler forsking og utdanning.

– Innstegsstillinger krever at vi tenker oss 
grundig om, sier Petter Aaslestad.

Forskningsmeldingen
Lange linjer

 ▪ Noen hovedpunkter: 
 ▪ studentdrevet forskning, tettere sam-
spill mellom undervisning og forskning 

 ▪ tiårsplan for sektoren, rullering hvert 
fjerde år, oppstart 2014 

 ▪ beholder mål om tre prosent av BNP til 
FoU, derav én prosent fra staten 

 ▪ prøveordning med 300 innstegsstillin-
ger, ikke avklart finansiering 

 ▪ varsler gjennomgang av tellekanter og 
fordeling  av basis- og programmidler
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Lønnsoppgjøret:

– Vi må lage vårt eget spor
Rammene er minimale, men argumentene for et kompetanseløft står ved lag, mener Åge Hultgren  
i Forskerforbundet.

Årets lønnsoppgjør er ventet å bli det svakeste 
på flere år etter at partene i privat sektor har 
signalisert enighet om moderasjon. NHO og lO 
klarte imidlertid ikke å nå en forhandlingsløs-
ning like før påske, og oppgjøret gikk derfor til 
mekling hos riksmekleren. Da Forskerforum 
gikk i trykken, var det ennå uavklart om mek-
lingen ville føre fram. avtalen i privat sektor vil 
uansett danne utgangspunktet når statsoppgjø-
ret starter (se faktaboks).

– Målet om å redusere lønnsgapet mellom 
privat og offentlig sektor for arbeidstakere med 
høyere utdanning står fast. Vi vil kreve sentrale 
tillegg som sikrer reallønnsvekst for medlem-
mene, sier generalsekretær Sigrid lem i For-
skerforbundet.

– Må vri oss unna
at det er lite å forhandle om i kroner og øre, gjør 
ikke behovet for et godt lønnsoppgjør mindre. 
Dette er utgangspunktet til Åge Hultgren, hoved-
tillitsvalgt for Forskerforbundet ved Universite-
tet i Stavanger og varamedlem av hovedstyret i 
forbundet. Hultgren tar til orde for å bryte med 
føringene fra privat sektor, uansett om det ender 
med marginale tillegg eller et reelt nulloppgjør.

– Det er en gammel vise vi har hørt i alle år at 

det ikke skal gis noe, og det må vi taktisk sett bare 
vri oss unna, sier Hultgren. Han konstaterer at 
universitetene og høyskolene står overfor utfor-
dringer som fullstendig overskrider hensynene 
i det private lønnsoppgjøret.

– at en gruppe som høyskolelektorene ligger 
70 000 kroner etter sine kollegaer i skoleverket, 
er et klart signal om at rammen fra privat sektor 
er uegnet for oppgjøret i staten, ifølge Hultgren.

Unio skriver i sin inntektspolitiske uttalelse 
rett før påske at det utvidete frontfaget, som be-
står av den samlede lønnsveksten sentralt og 
lokalt for sektorene som konkurrerer med ut-
landet, er et minstekrav ved årets lønnsoppgjør.

Problem for Norge
Forskerforbundet organiserer nærmere 2300 
høyskolelektorer, og ifølge lønnsstatistikken lig-
ger de 50 000 kroner bak skoleverket før ansien-
nitet. Med 15 års ansiennitet er lønnsforskjellen 
70 000 kroner. Noe tilsvarende gjelder gruppen 
på 1100 universitetslektorer i staten. Hultgren 
mener lektorene illustrerer problemet som må 
fram i lønnsforhandlingene:

– Vi er nødt til å skaffe folk til vår sektor, men 
vi mangler søkere på stipendiatstillinger, og vi 
har hele institutter uten en eneste norsk søker, 

sier Hultgren. Han viser til hjembyen Stavan-
ger, hvor arbeidslivet er på desperat utkikk etter 
kandidater med utdanning fra et universitet som 
ikke makter å rekruttere fagfolk på grunn av 
sviktende lønn.

– Våre medlemmer har et gjennomsnittlig 
etterslep på 100 000 kroner i forhold til andre 
områder i staten. Vi har ikke noe valg – vi må 
vise resultater, advarer Hultgren. Han under-
streker at kvalitet i undervisning er like viktig 
som i forskning.

– Når vi får dokumentert at tre av ti studen-
ter faller fra i løpet av lærerutdanningen, og at 
frafallet i videregående utdanning er opp mot 
50 prosent, så har hele Norge et problem, sier 
Hultgren.

Lik lønnsutvikling
Før årets mellomoppgjør ble partene enige om 
å legge særlig vekt på lønnsutviklingen i 2012 
i offentlig sektor sammenlignet med lønns-
utviklingen for arbeidere og funksjonærer i 
industrien. ifølge Teknisk beregningsutvalg 
er årslønnsveksten fra 2011 til 2012 om lag fire 
prosent for både industriarbeidere og for indus-
trifunksjonærer i NHO-bedriftene – det samme 
som lønnsveksten i både stat og kommune. at 
oppgjøret i fjor ikke gikk i favør av privat sektor, 
øker risikoen for et nulloppgjør i staten i år.

– Overhenget fra i fjor er dessuten stort, slik 
sett har vi begrensede rammer til disposisjon, 
sier Sigrid lem. 

Åge Hultgren mener det ikke finnes noe al-
ternativ til å kjempe for saken og ha tro på egen 
argumentasjon:

– Vi kommer til å få beskjed om at i år passer 
det ikke, men i stedet for å vente på at toget skal 
stå klar på stasjonen, så er vi nødt til å lage vårt 
eget spor. Det er en meget god investering for 
staten å legge både én, to og tre milliarder kroner 
inn i et skikkelig kompetanseløft, sier Hultgren.

av andreas Høy Knudsen

Rammene er trange for oppgjøret i offentlig sektor. Illustrasjonsfoto fra Unio i streik i 2012. 
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Mellomoppgjøret 2013

 ▪  
I et mellomoppgjør forhandles bare om 
lønn, ikke arbeidsvilkår. Oppgjøret base-
res på et svakt oppgjør i privat sektor.

 ▪ Forhandlingsstart:  

 ▪ i staten og Spekter helse: 12. april.
 ▪ KS: 18. april
 ▪ Oslo kommune: 25. april
 ▪ Forhandlingsfrist: 1. mai 

I et mellomoppgjør forhandles bare om lønn, 
ikke arbeidsvilkår. Oppgjøret baseres på et 
trolig svakt oppgjør i privat sektor.

Forhandlingsstart: 
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Ti år med SFF:

De fleste fortsetter
De første Sentre for fremragende forskning er avsluttet. Nå begynner jobben med å ta vare på det som er 
oppnådd.

– Hovedbildet er at vi har bygget sterke mil-
jøer som videreføres i en eller annen form, sier 
vitenskapsdirektør i Forskningsrådet anders 
Hanneborg.

De 13 første forskningsmiljøene som ble til-
delt status som Sentre for fremragende forskning 
(SFF) for ti år siden, er nå avsluttet. Senterordnin-
gen er ment å bidra til kvalitetsheving av norsk 
forskning ved å satse særskilt på enkelte miljøer 
og gi dem en langsiktig bevilgning på opptil ti 
år. Forskningsrådet har foreløpig ikke fullført 
sluttrapporten for den første SFF-tildelingen, 
men informasjon som Forskerforum har hentet 
inn fra sentrene, tyder på at forskningsmiljøene 
i stor grad vil fortsette sin aktivitet. Ni av fors-
kningsmiljøene fra den første SFF-runden ser 
ut til å fortsette, enten med lavere bevilgning og 
i noe mindre skala, eller som nytt SFF med nye 
problemstillinger. resten avvikles og tas opp i 
vertsinstitusjonen eller omstruktureres til nye 
miljøer.

– Avgjørende tildeling
– Jeg tror det er laget permanent gode forsk-
ningsgrupper som vi vil se verdien av i norsk 
forskning i mange år fremover. Sånn sett opp-
fatter vi senterordningen som en suksessfull 
ordning. Det oppfatter også de som har evaluert 
ordningen underveis, sier Hanneborg.

Senter for matematikk for anvendelser (CMa) 
ved Universitetet i Oslo er ett av sentrene som 
vil fortsette sin aktivitet, om enn med lavere 
budsjett. Ved avslutningen av den første sen-
terordningen opplyser Forskningsrådet at SFF-
bevilgningen har utgjort i snitt 20 prosent av de 
13 sentrenes totale regnskap. resten av midlene 

er blitt hentet inn fra vertsinstitusjonene eller 
fra eksterne bidragsytere. Der enkelte sentre 
har hentet brorparten av midlene eksternt, har 
senterleder ragnar Winther ved CMa opplevd 
SFF-tildelingen som avgjørende. Særskilt fordi 
matematisk forskning har vanskelig for å nå 
gjennom de store programtildelingene i Forsk-
ningsrådet.

– Det er for det meste frie prosjektmidler vi 
kan søke, så derfor har det betydd svært mye å ha 
SFF-bevilgningen. Midlene og tittelen har gitt oss 
muligheter til å hente inn eksterne midler. Det 
blir spennende å se om vi klarer det også som et 
tidligere SFF, sier Winther.

– For tidlig å konkludere
Hvorvidt SFF-ordningen har vært vellykket ut-
over tiårsperioden, mener Winther er for tidlig 
å si. 

– Det er først etter ti år at man kan se om det 
har hatt en avgjørende betydning. Det er lett å se 
at miljøene har opplevd en positiv effekt i disse ti 
årene, men ambisjonen må være at det skal være 
langsiktige effekter, sier han.

Ved Senter for molekylærbiologi og nevro-
vitenskap ved UiO jobber man nettopp for å 
sikre den langsiktige effekten av SFF-perioden. 
Senteret er ett av dem som skal omstruktureres 
og opphører å eksistere i dagens form. Ut fra 
senteret har det blitt dannet tre forskningsmiljøer 
som har sendt hver sin søknad om ny SFF-status, 
hvorav én gikk til finalen. Selv om ingen fikk ny 
tildeling, har Det medisinske fakultet valgt å satse 
på de tre gruppene som tre tematiske områder, 
som de kaller Scientific Excellence research The-
matic areas (SErTa).

– Det er en genistrek av fakultetsledelsen. 
Man investerer så mye i slike SFF-søknader, så da 
er det positivt at vi kan få en merverdi av den inn-
satsen, både for forskerne, Forskningsrådet og 
for institusjonen, sier senterleder Tone Tønjum.

– Livet er mer enn SFF
Hver SErTa får en liten bevilgning i opp til ti år 
fremover, mens resten av midlene må hentes inn 
eksternt. Det bekymrer ikke Tønjum, som fortel-
ler at det opprinnelige senteret har omsatt for 
1,15 milliarder de siste ti årene. SFF-bevilgningen 
har bare utgjort 15 prosent. Selv om hun gjerne 
skulle sett at søknadene gikk igjennom til nye 
SFF-bevilgninger, er hun fornøyd med utfallet.

– Vi er nå i en spennende reorienteringsfase. 
Vi kan velge og vrake i nasjonale og internasjo-
nale kontakter. Vi har blitt motivert til å gå fra 
excellent til outstanding forskning. Vi har fått 
fram mange nye unge forskningsledere som har 
fått tro på seg selv og rom til kreativitet. Forsknin-
gen har fått et løft. 

Om senterets oppløsning til tre nye satsings-
områder lykkes, blir også Hanneborg i Forsk-
ningsrådet fornøyd. 

– Det ville vært uheldig å bygge opp en sterk 
forskningsgruppe over ti år for at den så skal opp-
høre. poenget er at vi skal skape varig endring, 
sier han og blir besvart med stor optimisme fra 
Tone Tønjum:

– Det er frydefullt å se hva vi har fått til, og 
vi griper begjærlig nye muligheter. livet er mer 
enn SFF.

av aksel Kjær Vidnes

– Vi håpet å utdanne 25 ph.d.-er. Nå har vi passert 60, forteller senterleder Ragnar Winther.
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– SFF-bevilgningen har utgjort 15 prosent av 
vårt budsjett, sier Tone Tønjum.
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– Må lære seg kulturen
Det må leggast betre til rette for at doktorgradsstipendiatane får lære seg norsk språk og kultur,  

meiner Stipendiatorganisasjonane i Noreg. 

– ansvaret for å integrere seg i det norske sam-
funnet ligg hjå utlendingane sjølve. Men norske 
utdanningsinstitusjonar må leggje betre til rette 
for at utanlandske doktorgradsstipendiatar skal 
kunne lære å forstå og setje pris på kulturen og 
normene i Noreg, seier Julien S. Bourrelle, leiar 
i Doktorgradskandidatanes interesseorganisa-
sjon ved NTNU (DiON). Han sit også i styret 
for Stipendiatorganisasjonane i Noreg (SiN).

i førre nummer av Forskerforum uttalte 
Bourrelle at utanlandske stipendiatar må lære 
seg norsk språk og kultur om dei ønskjer å 
bli verande etter fullført doktorgrad. Og i ei 
ny spørjeundersøking utført av analysefirmaet 

Damvad svarar heile 46 prosent av tidlegare og 
noverande utanlandske doktorgradsstipendiatar 
i Noreg at språklege og kulturelle barrierar er 
ein hovudgrunn til ikkje å søkje jobb i Noreg 
etter doktorgraden.

– Eg prøver å få gjennomslag for – både på 
nasjonalt nivå og på institusjonsnivå her ved 
NTNU – at stipendiatane skal få kurs i kulturfor-
ståing heilt i starten av opphaldet. Særleg viktig 
er dette for dei som kjem frå kulturar som er 
svært forskjellig frå den norske, seier Bourrelle, 
som også representerer SiN i Universitets- og 
høgskolerådet.

– Kurs i skatt
Melania Borit, som er leiar i SiN, er også opp-
teken av dette.

– Det kan vere vanskeleg å lære norsk, og 
norsk kultur er ofte svært forskjellig frå kulturen 
stipendiatane kjenner frå sitt eige land. Difor 
bør dei få tilbod om norskkurs og integrerings-
kurs, som bør inkludere alt ifrå informasjon om 
det norske skattesystemet, korleis dei skal finne 
fram i byråkratiet, og korleis dei skal «date» i 
Noreg, seier Borit. 

– Men dei fleste institusjonane gjev vel tilbod 
om norskopplæring? 

– Ja, men inntrykket mitt er at norskkursa 
ved universiteta er tilpassa bachelor- og master-
studentar, og tek ikkje omsyn til doktorgrads-
stipendiatane. 

ricardo rosado, som er nestleiar i DiOV, 
stipendiatorganisasjonen for veterinærmiljøa, 
er einig.

– Eg tok eit fire vekers intensivkurs i norsk, 
men kunne ikkje gjere det som ein del av ar-
beidstida, noko som førte til eg måtte arbeide 
tre timar ekstra kvar kursdag. Dette tilbodet var 
betalt av Noregs Veterinærhøgskole, men er 
seinare trekt inn på grunn av manglande midlar.

Kjenner seg diskriminerte
i den nye spørjeundersøkinga svarte 18 prosent 
av dei utanlandske doktorgradskandidatane at 
immigrasjonsregelverket for opphald og arbeid er 

Utanlandske stipendiatar
Forskerforum kastar lys over temaet utanlandske stipendiatar i ein ny artikkelserie. Serien vart innleidd av hovudsaka i nr. 3/12. 

Bekymret for diskriminering
– Svært alvorlig om doktorgradsstipendiater forlater Norge på grunn av diskriminering og regelverk, 
sier UiB-rektor. Statsråden vil følge opp saken.

– Det er meget beklagelig og svært alvorlig. Det 
er noe vi må ta tak i fra universitetenes side, 
samtidig som det nok også er en del forhold 
utenfor vår rekkevidde som andre må ta tak i.

Det sier rektor ved Universitetet i Bergen 
Sigmund Grønmo, som viser til Damvad-
undersøkelsen (se også egen sak) som er 
gjennomført blant tidligere og nåværende 
utenlandske doktorgradskandidater.

Problemer med myndighetene
Undersøkelsen avdekker at diskriminering 
og immigrasjonsregelverk er blant hoved-

årsakene til at utenlandske doktorgradskan-
didater ikke vil søke videre jobb i Norge. 
18 prosent av kandidatene oppgir immi-
grasjonsregelverket, og 14 prosent oppgir 
diskriminering på grunn av etnisitet eller 
landbakgrunn, som en hovedårsak.

Selv om dette ikke er årsakene som flest 
respondenter oppgir, er det alvorlig, mener 
Grønmo.

– Én er en for mange. Jeg er redd for at de 
opplever så store vanskeligheter med å få opp-
hold at de ikke føler seg velkomne i Norge, sier 
Grønmo, som understreker at universitetet 

flere ganger har opplevd problemer med im-
migrasjonsmyndighetene når internasjonale 
studenter og gjester skal komme på besøk.

– Vi har gjentatte ganger påpekt overfor 
myndighetene at det er uforståelige og unød-
vendige vanskeligheter rundt å få tillatelser 
for studenter, stipendiater og gjester, sier han.

– Godt Frp-innspill
Bekymringen har også nådd opposisjonen. 
Stortingspolitiker Tord lien i Fremskrittspartiet 
sier til Forskerforum at han ønsker en ordning 
hvor utenlandske studenter som fullfører en 
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– Språkkursa er ikkje tilpassa arbeidsdagen til ph.d.-stipendiatane, meiner Ricardo Rosado, 
Melania Borit og Julien S. Bourrelle i styret for SiN.
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Forskningsfusk:

– Ulovlig strenge sanksjoner
Doktorgradsstudenter som er tatt i forskningsfusk, må få levere på 
nytt, mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

– Slik jeg forstår Sivilombudsmannen, reiser 
han spørsmålet om Universitetet i Bergen i 
det hele tatt har adgang til å vedta regler med 
så strenge sanksjoner overfor fusk i doktor-
gradsavhandlinger. Min vurdering er at det har 
universitetet klart nok ikke.

Det sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt, 
som gir Sivilombudsmannen rett i at Univer-
sitetet i Bergen (UiB) reagerte for strengt da 
de utestengte en doktorgradskandidat på per-
manent basis.

– Oppsiktsvekkende
Mannen ble i 2010 anklaget for plagiat da han 
leverte inn sin doktorgradsavhandling, og det ble 
påvist at det manglet siteringer i innledningen 
til avhandlingen. Universitetet har senere mode-
rert anklagen fra fusk til grov uaktsomhet, men 
mannen ble likevel kastet ut av universitetet for 
alltid. i et brev til universitetet, sitert i universi-
tetsavisen på Høyden, sier Sivilombudsmannen 
klart ifra om at reaksjonen i alle tilfeller var for 
streng. UiB-professoren mener UiBs oppførsel 
er uakseptabel.

– Det ville være svært oppsiktsvekkende om 
departementet og domstolene ville akseptere at 
UiB kan se bort fra de strenge rammene som er 
trukket for saksbehandling. Eller at sanksjoner 

i saker om fusk ikke skulle gjelde også for dok-
torgradsarbeider, og at UiB her skulle stå fritt 
til å lage sine egne og langt strengere regler for 
disse, sier Bernt.

– Urimelig strengt
ifølge Bernt er permanent utestengelse lovstri-
dig fordi mannen er å anse som student.

– i universitetsloven er det fastsatt at studen-
ter bare kan utvises for inntil ett år på grunn 
av juks. Den bestemmelsen må, slik jeg leser 
loven, gjelde også for doktorgradsstudenter. 
Denne ph.d.-studenten er ikke lenger ansatt, 
han ønsker å fullføre sin doktorgrad ved å levere 
inn avhandlingen på nytt, men får beskjed om 
at han er kastet ut for alltid av doktorgradspro-
grammet, uten mulighet til å innlevere avhand-
lingen på nytt. Etter min oppfatning er dette 
både en ulovlig og urimelig streng reaksjon.

– Betyr ikke det at man står fritt til jukse fordi 
man uansett kan få en ny sjanse?

– Hvis man ikke syns det er strengt nok, må 
man se på regelverket. Men personlig tror jeg 
dette er avskrekkende nok for dem det gjelder.

av aksel Kjær Vidnes

At doktorgradskandidaten ved UiB ble kastet ut, er urimelig, mener Jan Fr. Bernt. 
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ein hovudgrunn til ikkje å søkje arbeid i Noreg. 14 
prosent svarar at diskriminering på grunn av etni-
sitet eller nasjonalitet er ein av hovudgrunnane.

Bourrelle meiner det er viktig å tilpasse im-
migrasjonsreglane slik at utlendingane og fami-
liane deira kan få tid til å finne arbeid i Noreg 
etter doktorgradsperioden.

– Å tvinge dei ut av landet straks doktor-
gradsperioden er over er ingen god strategi om 
vi ønskjer å ta vare på dei gode talenta i Noreg. 

– Men ein del stipendiatar kjenner seg dis-
kriminerte?

– Det at nokre stipendiatar ser på seg sjølve 
som offer for rasistisk diskriminering, trur eg 
ofte handlar om å misforstå. Ein person som 
ikkje lærer språket eller tileignar seg kulturen, 
blir kanskje ikkje så attraktiv på arbeidsmark-
naden som andre, men dette har ingenting med 
etnisitet eller nasjonalitet å gjere. Det handlar 
om kompetanse, seier Bourrelle.

Får for lite norsktrening 
Dekan Morten Dæhlen ved Det matematisk-
naturvitskapelege fakultet ved Universitetet i 
Oslo seier at fakultetet tilbyr godt med kurs og 
opplæring i norsk. 

– Men det er den daglege bruken som er 
viktig. Når vi i stor grad snakkar engelsk på 
jobb, får dei utanlandske mindre trening enn 
dei burde. Men eg har ikkje noko godt svar på 
kva vi kan gjere med dette. Eg trur vi er på veg 
over til engelsk som arbeidsspråk, ikkje berre 
hjå oss, men i arbeidslivet samla. 

Dæhlen synest det er ille at nokon opplever 
diskriminering som ein grunn til å søkje seg ut 
av landet etter fullført doktorgradsutdanning.

– Men i norsk arbeidsliv har det vore ein viss 
skepsis til menneske med innvandrarbakgrunn, 
seier han.

av Johanne landsverk

mastergrad eller en doktorgrad i Norge, skal få et 
halvt års oppholdstillatelse. Oppholdstillatelsen 
skal gi studentene mulighet til å søke seg jobb 
i Norge og få videre opphold. Det syns Kristin 
Halvorsen er et godt innspill.

– Det er ikke noen dårlig idé. Det ser jeg 
gjerne videre på. Det hender vi har noen veldig 
leie historier om hvordan folk er stoppet på 
norsk grense, og jeg tror nok at sånne opple-
velser kan føre til at man ikke føler seg velkom-
men. Dette er et spørsmål jeg kan følge opp. 
Slike tilbakemeldinger kan vi ikke være bekjent 
av, sier Halvorsen.

av aksel Kjær Vidnes
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INNLAND

TVERRFAGLIG KLIMAFORSKNING: 

Stor respons fra nye miljø
 ■ Forskningsrådet fikk inn 93 søknader da nye miljø, som hu-

maniora og samfunnsfag, ble invitert inn i klimaforskningen. 21 
av dem får midler til å utarbeide forprosjekter før sommerens 
utlysning på tema klimaomstilling. – Vi er overveldet over de 
mange spennende ideene både fra nye og gamle miljøer i kli-
maforskningen, forteller direktør for klima- og polarforskning 
i Forskningsrådet, Camilla Schreiner. De innvilgede prosjektene 
kommer fra fag som medisin, lingvistikk, pedagogikk og arkitektur.FORSKNINGSMELDINGEN: 

Møre og Romsdal faller utenfor
 ■ Det trengs en ny regional politikk for forskning, mener direk-

tør for Møreforskning, roar Tobro. Tiltakene i den nye forsknings-
meldingen rettes i hovedsak mot universitetene, og FoU-miljøene i 
Møre og romsdal faller utenfor selv om regionen har et næringsliv 
i verdensklasse, skriver han i en kronikk i romsdals Budstikke: «Jo 
mer kunnskapsbasert Norge blir, jo sterkere krav stilles det til sam-
menheng mellom næringspolitikk, utdanningspolitikk, forsknings-
politikk og regionalpolitikk.»

FREMRAGENDE UTDANNING: 

Tre nye sentre
 ■ Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) utlyser mid-

ler til å opprette tre Sentre for fremragende utdanning (SFU). 
– SFU skal være en prestisjeordning som premierer fremragen-
de utdanningsmiljøer. Samtidig skal resultatene av ordningen 
komme hele universitets- og høgskolesektoren til gode, sier di-
rektør Terje Mørland. Sentrene får tre millioner kroner årlig som 
toppfinansiering. Status som SFU gis for fem år med mulighet til 
forlengelse til ti år etter en evaluering. Søknadsfristen er 12. mai.

FORMIDLING: 

Entusiasme ga 
TV-tid

 ■ romforsker ragnhild 
Schrøder Hansen ved det nye 
Birkelandsenteret i Bergen 
vil heller formidle direkte til 
publikum enn å skrive kro-
nikker. Nå er hun valgt ut til 
å formidle forskningen sin 
via en filmsnutt på det ameri-
kanske nettstedet phDetours, 
opplyser på Høyden. – For-
midlingsarbeid er inspireren-
de og gjør at jeg blir mer ef-
fektiv når jeg først jobber. Jeg 
opplever at jeg utvikler meg 
selv som formidler og som 
person. Dette gir meg mye 
mer enn å skrive en kronikk, 
sier Schrøder Hansen. 

 
NyTT FORSKNINGSFOND: 

Mer langsiktighet 
i nord

 ■ Fylkeskommunene i 
Nordland, Troms og Finn-
mark skal vedta felles strate-
gidokument for et regionalt 
forskningsfond som forval-
ter 30 millioner kroner årlig, 
opplyser Finnmark Dagblad. 
Målet med ett felles fond er 
å øke omfanget og kvaliteten 
på forskningen, få mer lang-
siktighet og forutsigbarhet, 
samt styrke rekrutteringen 
av yngre forskere. Det regio-
nale fondet åpner for like-
verdige muligheter til å søke 
forskningsmidler på tvers av 
de nordligste fylkene. Det er 
ventet at strategien blir ved-
tatt i mai.

HøGSKOLEN I SøR-TRøNDELAG: 

Ny styreleder
 ■ Tidligere generalsekretær for Forskerforbundet og ekspedisjons-

sjef i Kunnskapsdepartementet, Kari Kjenndalen (61), blir ny sty-
releder ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Kjenndalen er i dag 
avtroppende direktør ved Høgskolen i lillehammer. HiST-rektor 
Trond Michael andersen er fornøyd med valget. – Kjenndalen har 
bred bakgrunn som vil være svært nyttig for høgskolen. Hun har 
politisk erfaring, kjenner arbeidet i departementene og har solid 
bakgrunn fra sektoren, sier andersen til adressa.no.

TARIFF 2013: 

Redd menn blir lønnstapere
 ■ i et innspill til Kunnskapsdepartementet om årets mellomopp-

gjør uttrykker Universitetet i Oslo bekymring for at de statlige fø-
ringene for likelønn over tid vil slå negativt ut for mannlige ansatte. 
lokallagsleder i NTl ved UiO, Ellen Dalen, reagerer: – Det de i reali-
teten sier, er at menn skal ha mer enn sin pro rata i de lokale lønns-
forhandlingene. Men menn er ikke en lidende gruppe på UiO, sier 
hun til Uniforum. En oversikt viser at kvinner leder lønnsmessig i 
21 stillingskoder og menn i 35.
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MUSEUMSFORBUNDET:

Ny general- 
sekretær

 ■ liv ramskjær blir ny ge-
neralsekretær i Norges muse-
umsforbund. Hun kommer 
fra stillingen som senior-
rådgiver i Kulturrådets mu-
seumsseksjon. ramskjær 
trekker fram sluttføringen 
av museenes konsoliderings-
prosesser, samt faglig arbeid 
med forvaltning, forskning, 
formidling og fornying som 
fortsatt sentrale saker for 
sektoren, ifølge museums-
forbundet.no. Hun er cand.
philol. i historie og har bak-
grunn fra riksarkivet, Norsk 
Teknisk Museum og aBM-
utvikling. ramskjær etterføl-
ger Tron Wigeland Nilsen, og 
tiltrer 1. juni.

Ny BOKLOV:

– Faglitteratur trenger fastpris
 ■ Det er markedet for akademisk litteratur som har mest behov for 

en boklov, mener ansvarlig redaktør i Bok og samfunn, Dag H. Neste-
gard. – Vi tror en boklov med fastpris som kjerne er ekstra viktig for 
det akademiske markedet. Hvorfor? Fordi det er avgjørende for kvali-
teten på høyere utdanning i dette vesle landet, sier han i en kommen-
tar. Fristen for innspill til ny boklov er utgått, og Forskerforbundet er 
blant dem som ønsker fastprisordning for å sikre mangfoldet av fag-
bøker med mindre opplag.

UNIVERSITETET I NORDLAND: 

Knytter seg til EU
 ■ Gjennom en ny avtale skal Universitetet i Nordland (UiN) få in-

formasjon fra Nord-Norges Europakontor om EUs organer og nett-
verk innen forskningspolitikk og utdanning. – UiN har behov for å 
knytte våre studenter og ansatte tettere til europeisk utdanning og 
forskning. Derfor er det nærliggende å koble oss på det omfattende 
nettverket som Nord-Norges Europakontor har i Brussel, sier rektor 
pål a. pedersen til avisa Nordland. Europakontoret er et samarbeid 
mellom fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

DOKTORGRAD:

Vil ha offentlig 
IKT-doktor

 ■ Etter mønster av nærings-
ph.d.-ordningen vil forny-
ings- og administrasjonsmi-
nister rigmor aasrud ha en 
offentlig iKT-doktorgrad. – Jeg 
er opptatt av å få flere kloke 
hoder inn i det offentlige. En 
offentlig iKT-doktorgrad er et 
grep for å beholde kompetan-
sen internt i det offentlige og 
for å overføre kunnskap mel-
lom akademia og offentlig 
sektor, sier aasrud i en pres-
semelding. Målet er å utlyse 
opp til tre doktorgradsstipend 
våren 2014.

KJøNNSBALANSE: 

Ønsker nyskaping
 ■ Forskningsrådets satsning 

på likestilling i akademias topp-
sjikt, BalaNSE, utlyser 15 mil-
lioner kroner til prosjekter ved 
forskningsinstitusjoner og fors-
kningstungt næringsliv som 
kan bidra til økt rekruttering av 
kvinner til toppstillinger og fors-
kningsledelse. – i denne runden 
ønsker vi prosjekter som kan gi 
oss et tilfang av nye virkemidler. 
Selv om ikke alt kan være nytt, 
så ønsker vi nye typer av virke-
midler for å bedre kjønnsbalan-
sen, sier programstyrets leder, 
professor Knut liestøl. 
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FREMRAGENDE FORSKNING:

Får støtte tross 
avslag

 ■ Forskningsrådet finansier-
er tre søkere til Det europeis-
ke forskningsrådets advanced 
Grants som ikke kom gjen-
nom nåløyet selv om søknade-
ne oppfylte kvalitetskravene. 
De tre forskerne som får rea-
lisert sine prosjekter, er pro-
fessor Nils Christian Stenseth 
ved Universitetet i Oslo, pro-
fessor Kristian Seip og pro-
fessor Menno Witter, begge 
NTNU. Forskerne får til 
sammen 38,9 millioner kro-
ner fra Forskningsrådet, som 
finansierer inntil 75 prosent 
av beløpet.

KJøNNSBALANSE:

– Kvinner gir 
bedre refleksjon
■ Når Gunnar Bovim i 
august tiltrer som ny NTNU-
rektor, er fem av elleve i 
ledergruppen hans kvinner, 
skriver adresseavisen. – Jeg 
tror vi får bedre refleksjon og 
et videre perspektiv med større 
kvinnelig deltagelse i ledelsen, 
sier Bovim til avisa. Det er 
blant dekanene kvinneandelen 
øker. prorektorene vil være de 
samme som under Torbjørn 
Digernes. NTNU er for øvrig 
eneste norske universitetet 
som har innført ansettelse, og 
ikke valg, på alle nivå, og i tiden 
framover skal 52 instituttledere 
ansettes.
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Forskermobilitet er et honnørord. Men blir man for lenge 
utaskjærs, kan det bli vanskelig å komme hjem igjen.
                                                                                                                           Av Siri Lindstad

I evig transitt
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– Selvfølgelig hadde mye vært enklere om 
jeg hadde blitt værende i Norge, slår Elisabeth 
Engebretsen fast. 

Men hun ble ikke værende. i stedet begynte 
sosialantropologen fra arendal et nomadisk liv 
allerede etter cand.mag, en tilværelse som nå 
har vart i mer enn 15 år. Denne fredagsmorge-
nen snakker vi med henne på telefon fra Fin-
land, der hun nå har en toårig kontrakt ved 
Helsingfors universitet.

– Jeg er glad for det jeg har gjort, men det 
betyr ikke at jeg har lyst til å gjøre alt om igjen, 
sier hun.

Snarturer ut
internasjonalisering er et honnørord når Norges 
forskningsframtid tegnes opp. Man ivrer for 

faglig samarbeid, nettverksbygging og nye per-
spektiver. Så norske akademikere drar på kon-
feranser, deltar i tverrnasjonale forskningspro-
sjekt og forsøker å få i stand noen opphold som 
gjesteforskere her og der i løpet av karrieren. 
Disse oppholdene varer imidlertid sjelden mer 
enn ett år.

Engebretsen er derimot på alle vis en aka-

demisk nomade. Kina, Storbritannia, USa, Ca-
nada, Finland. Mer enn femten år etter at hun 
dro fra Oslo, har hun bodd og jobbet på tre ulike 
kontinenter og vært ved seks ulike universiteter. 
Men det har en pris.
Underveis har hun søkt jobber i Norge, men 
ikke fått noen.

– Etter hvert blir man jo sliten av å reise så 
mye. Det er så mye praktisk å ordne hele tiden. 
Bare skattemyndighetene i USa og Canada 
er noe jeg har brukt en uendelighet av tid på. 
Dessuten har jeg en gammel far på Sørlandet 
som jeg ikke har lyst til å være for langt unna. 
Men når jeg søker jobber i Norge, blir jeg nok 
sett på som en utlending, en de ikke kjenner til 
og som det dermed er mer forbundet med risiko 
å satse på. Ettersom jeg har lite faglig nettverk 
i Norge, innser jeg at det er ingen som snakker 
for meg når stillinger lyses ut.

Utenfor komfortsonen
Samtidig er det mye bra ved stadig å være på 
vei, mener Engebretsen.

– Jeg liker fleksibiliteten ved å være noen år 
her og der. at jeg for tiden er single, gjør det 
enklere å flytte på meg. Det som er bra ved å 
være nomade, er at du får mulighet til å møte 
veldig mange hyggelige mennesker rundt om-
kring i verden. De du ikke synes er noe særlig, 
er det lettere å styre unna. Venner, det være seg 
i Norge eller Kina, holder jeg kontakten med via 
Facebook og andre sosiale medier. Treffer jeg 
dem i tillegg fysisk et par ganger i året, fungerer 
det for meg.

Nomadetilværelsen gjør at hun må holde seg 
akademisk skjerpet, tror Engebretsen.

– Jeg lever hele tiden utenfor den komfortso-
nen en fast stilling ville ha innebåret. Dessuten 
tror jeg det er bra for akademisk forskning å 
skifte beite nå og da. Jeg utfordres stadig i å defi-
nere relevansen av arbeidet mitt i møte med nye 
kollegaer, studenter og andre, og må diskutere 
på tvers av disipliner og normer i ulike miljøer. 
Sist, men ikke minst er det nyttig å kunne skrive 
og forelese på ulike språk.

Snart på vei igjen
Engebretsen tok master- og doktorgraden ved 
The london School of Economics and political 
Science (lSE), inkludert et opphold ved Colum-
bia University i New York. Deretter hadde hun 
en ettårig postdoktorstipend ved Duke Univer-
sity i North Carolina, USa, før hun dro mot nord 
og over grensa. i to år var hun ved McGill Uni-
versity i Montreal, Canada. Foreløpig siste post 
er altså en toårig forskerstilling i Helsingfors. 
Hva hun gjør fra høsten av, vet hun ikke. Men 
hun kan jo alltids dra til Kina, som er forsknings-

– Jeg ville gjøre bruk av postmodernistisk kjønnsteori i Kina-studiene. Det var ikke så aktuelt i Norge, 
sier Elisabeth Engebretsen.

– Lenge trodde jeg at det var i Nord-
Amerika det skjedde.

Elisabeth Engebretsen

AKADEMISKE NOMADER
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feltet hennes. Der har hun allerede oppholdt seg 
i flere omganger.

– Jeg tok cand.mag. både i kinesisk og so-
sialantropologi ved universitetet i Oslo og var 
ferdig med det i 1997. andreåret av cand.mag.-
en hadde jeg tilbrakt i Kina, og da jeg var ferdig 
med graden, tenkte jeg at kinesisken min ennå 
kunne bli mye bedre. Derfor dro jeg tilbake dit 
på stipend fra Forskningsrådet og ble halvan-
net år ved Xiamen-universitetet sørøst i landet.

Etter det kom hun ikke tilbake igjen til Norge. 
For Engebretsen ville gjerne fortsette å jobbe med 
Kina som fagfelt, men med et mer samfunnsvi-
tenskapelig perspektiv enn hva UiO kunne tilby.

– på kinesisk i Oslo leste vi først og fremst 
skjønnlitteratur og studerte språket. Men jeg var 
mer interessert i for eksempel spørsmål rundt 
menneskerettigheter og globalisering. Derfor 
søkte jeg meg til lSE etter Kina-oppholdet. Jeg 
følte nok at Norge var litt for lite for meg, og at 
Kina-perspektivene jeg var opptatt av, ikke var 
særlig ivaretatt i Norge, heller ikke på antropo-
logi. Og så hadde jeg vel rett og slett fått smaken 
på å være utaskjærs.

Reiste under tvil
For Oslo-jenta Negar Mottahedeh startet den 
akademiske nomadetilværelsen enda tidligere. 
Ettersom hun hadde gått den såkalte iB-linja 
ved Berg videregående skole og dermed fått en 
internasjonal artium, var Mottahedeh allerede 
da kvalifisert for studier på college i USa, noe 
hun under tvil valgte å benytte seg av.

– Jeg gikk iB-linja fordi den var den beste, 
ikke fordi jeg egentlig hadde planlagt å dra 
utenlands. Men jeg hadde lyst til å studere in-
ternasjonale relasjoner, og det måtte jeg den 
gang – i 1987 – til USa for å gjøre. Dermed ble 
det et college i Massachusetts. Jeg ville til et sted 
der det var kaldt klima, ettersom jeg var vant til 
det fra Norge. 

Massachusetts skulle vise seg å bare bli før-
ste etappe på en lang ferd som til slutt førte 
Mottahedeh til en fast jobb ved det prestisjefylte 
Duke University, der hun en kort periode var 
kollega med Engebretsen. 

– Jeg tenker absolutt på meg selv som en 
nomade, selv om jeg har vært relativt bofast nå 
de siste ti årene. Følelsesmessig var det ikke 
helt ukomplisert å skulle takke ja til jobben ved 
Duke og slå rot her. Det var jo ikke disse omgi-
velsene jeg hadde sett for meg at jeg skulle bli 
boende i. North Carolina har et for meg veldig 
eksotisk og utrolig varmt og fuktig klima, og 
som norsk er jeg vant til fjord, fjell og kulde. 

Kan forske på hva man vil
Da hun var ferdig på college, dro Mottahedeh 
hjem til Norge igjen.

– Jeg var ikke helt sikker på hva jeg ville – om 
jeg ville fortsette å studere i Oslo eller begynne 
å jobbe. Men så fikk jeg høre at University of 
Minnesota kunne tilby et interdisiplinært pro-
gram i «cultural studies and critical theory», 
som jeg tenkte var midt i blinken. Selv i USa 
var tverrfaglige programmer fortsatt sjeldne på 
begynnelsen av 1990-årene. 

Dermed pakket Mottahedeh igjen koffer-
ten og dro over dammen, og denne gangen ble 
hun værende. Etter avlagt master- og doktor-
grad i Minnesota fulgte et toårig vikariat ved 
Ohio Wesleyan University, der hun underviste 
i kvinnelitteratur og postkolonial teori. Deret-

ter hadde hun en ettårig postdoktorstilling ved 
rutgers University i New Jersey, før hun fikk 
en såkalt innstegsstilling ved Duke, der hun 
kvalifiserte seg til fast stilling. Her forsker hun 
på film, sosiale medier og Midtøsten.

– Jeg har liten kontakt med norsk akademia. De vennene jeg har i Norge som er akademikere, omgås 
jeg av sosiale og ikke faglige grunner, sier Negar Mottahedeh. (Foto: Jared Lazarus, Duke Photography)

– Det å ha bodd flere steder under 
oppveksten, har sikkert gjort det lettere 
for meg å flytte på meg som voksen.

Negar Mottahedeh
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Nå eller aldri
Også for Marit Øierosets del var det ønsket 
om å jobbe med faglige perspektiver som ikke 
fantes i Norge, som var drivkraften til å dra. 
Øieroset har jobbet ved romforskningslabora-
toriet Space Sciences lab (SSl) ved Berkeley i 
USa siden 1998.

– Jeg tok doktorgraden i nordlysfysikk ved 
Universitetet i Oslo. Men da jeg var ferdig der, 
fantes det ingen forskerstillinger innenfor mitt 
fagområde i Norge. Å dra utenlands var derfor 
eneste mulighet om jeg ville fortsette å jobbe på 
akkurat dette feltet. Dessuten hadde jeg even-
tyrlyst og tenkte at det var nå eller aldri om jeg 
skulle ta noen år i utlandet.

Dermed ble det to år ved international Space 
Science institute (iSSi) i Bern i Sveits.

– Fortsatt var det ingen relevante stillinger 
for meg hjemme i Norge, men til gjengjeld fikk 
jeg noen tilbud andre steder fra i verden. Jeg 
endte opp med å dra til Berkeley, og siden har 
jeg blitt værende her.

Overveldet av interessen
Både Engebretsen og Mottahedeh skryter av 
Duke som arbeidsplass.

– Jeg hadde permisjon i fjor for å jobbe et 
år ved pratt institute i New York, ettersom jeg 
hadde lyst til å se om jeg heller ville være der. Jeg 
bor allerede i New York, men pendler til North 
Carolina en dag i uken. Men jeg valgte å fortsette 
ved Duke, for det er et helt fantastisk sted. Jeg 
jobber sammen med en rekke framtredende for-
skere som jeg tidligere har hatt på pensum. Her 
er det godt med ressurser, studentene er flinke, 
og du kan nærmest forske på og undervise i hva 
du vil, forteller Mottahedeh.

Engebretsen kom fra en akademisk hverdag 
i london der hun følte seg veldig ekskludert.

– Jeg jobber blant annet med kjønn og sek-
sualitet i et poststrukturalistisk perspektiv og 
opplevde at det ble sett på som mindre viktig 
enn andre antropologiske problemstillinger. 
interdisiplinære prosjekter var heller ikke så 
vel ansett. Derfor ble jeg helt overveldet da jeg 

kom til Duke og folk faktisk var interessert i det 
jeg holdt på med. 

likevel synes hun nå det er godt å være til-
bake igjen i Europa, etter først å ha undervist 
i kjønnsteori og antropologi i to år ved McGill 
i Montreal.

– lenge trodde jeg at det var i Nord-amerika 
det skjedde. Men man merker at det er stadig 
mer konkurranse der om stadig færre stillinger. 

Hun søkte seg ved en innskytelse til univer-
sitetet i Helsingfors. at hun skulle trives så godt 
i Finland, var hun ikke forberedt på.

– Jeg har et forskerstipend her som gjør at 
jeg får fred og frihet til å tenke og skrive. Dessu-
ten er det godt å være tilbake i et sosialdemo-
kratisk samfunn. i Nord-amerika er rasismen 
og klasseskillene så fundamentale.

Har det i blodet
Kanskje er både Engebretsen og Mottahedeh 
ekstra disponert for utferdstrang. Førstnevnte 
er datter av en sjømann, og begge foreldrene 
jobbet til sjøs da de møtte hverandre.

– Begge fortsatte å reise mye, og jeg vokste 
opp med fortellinger fra den store verdenen. 

Mottahedehs foreldre flyttet på sin side til 
Norge fra iran på midten av 1970-årene, mens 
Negar ennå var liten.

– Det å ha bodd flere steder under oppvek-
sten har sikkert gjort det lettere for meg å flytte 
på meg som voksen, sier Mottahedeh.

– Karrieremessig har jeg ikke angret på at jeg flyttet. Her ved Berkeley har jeg kunnet gjøre ting jeg ikke kunne ha gjort i Norge, sier Marit øieroset.

– Da jeg var ferdig med doktorgraden, 
fantes det ingen forskerstillinger 
innenfor mitt fagområde i Norge.

Marit Øieroset

AKADEMISKE NOMADER
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Vil ha europeere hjem
Utgående forskermobilitet er synkende, konsta-
teres det i Forskningsrådet, og det finnes derfor 
en rekke støtteordninger for å få norske forskere 
til å reise ut for en kortere periode, det vil si frå 
tre til tolv måneder.

– Men vi har i dag ingen spesiell agenda 
eller spesifikke virkemidler for å få nordmenn 
som jobber ute, til å komme tilbake til norsk 
akademia, sier Jon Holm, leder for avdeling 
for humaniora og samfunnsvitenskap i Fors-
kningsrådet.

– innenfor den europeiske forskningspoli-
tikken blir det imidlertid nå ikke bare fokusert 
på å få til god integrasjon innad i Europa, men 
også på å få Europa godt integrert i den inter-
nasjonale kunnskapsproduksjonen. 

Det er derfor utviklet noen nye støtteordnin-
ger, blant annet Marie Curie actions, for å støtte 
forskermobilitet i Europa og mellom Europa og 
resten av verden.

– En mulighet for norske forskere som øn-
sker å komme «hjem», er å få norske forsk-
ningsinstitusjoner til å søke om støtte til gjeste-
forskeropphold for dem her i Norge, sier Holm.

– Hold kontakten med Norge
Tone Fløtten er instituttleder ved forsknings-
stiftelsen Fafo. Hun kan godt se at det å reise 
ut krever en balansegang.

– Det er veldig fint at folk er ute, samtidig 
som de også, mentalt sett, bør være litt hjemme. 
De må holde seg oppdatert på det som skjer i 
det norske samfunnet, sier Fløtten.

– Har man vært ute, har man gjerne fått 
interessante nettverk, inngående kjennskap til 
et annet samfunn enn det norske og dermed 
kanskje nye perspektiver på ulike samfunns-
fenomener. Det teller positivt. Men dette må 
kunne omsettes til noe som er verdifullt for et 

norskfokusert forskningsoppdrag, i alle fall om 
man skal forske på norske forhold, slik vi ofte 
gjør her på instituttet. på et intervju må man 
kunne vise at man har fulgt med i norsk sam-
funnsliv og kjenner debattene her, og man må 
ha en plan for å bygge opp et kontaktnettverk i 
Norge om man har mistet det.

Bli eller dra hjem?
i likhet med Engebretsen har Mottahedeh søkt 
jobber i Norge uten å få dem. Til tross for at hun 
trives rent faglig ved Duke, vil hun gjerne flytte 
hjem til familie og venner.

– Drømmen er å undervise i Midtøsten-stu-
dier og forske videre, men jeg får stadig høre 
at jeg er overkvalifisert. ansettelsesprosessene 
i Norge er dessuten så kompliserte. Å søke en 
midlertidig stilling der er like omfattende som 
å søke en fast stilling her i USa. Når jeg da også 
har jobbet tverrfaglig så lenge, spørs det om jeg 
passer inn noe sted i norsk akademia. 

Marit Øieroset har nok derimot bestemt seg 
for å bli i USa.

– Det skjedde det som ofte skjer når man er 
i begynnelsen av 30-årene: Jeg giftet meg, fikk 
hus og barn og etablerte meg. Mannen min er 
også forsker, egentlig fra Canada, men nå ame-
rikansk statsborger. Skulle det å flytte tilbake til 
Norge vært et alternativ, måtte vi ha blitt tilbudt 
to supre forskerstillinger begge to, og det er nok 
urealistisk. Men vi trives jo godt her. Det eneste 
jeg savner, er familien hjemme. ■

– Mine kollegaer ved Duke var oppriktig interessert i hva jeg forsket på, sier Elisabeth Engebretsen. 
Bildet viser landemerket Duke Chapel. (Foto: Wikimedia Commons)

Hvor i utlandet skulle 
du gjerne hatt en  
forskerstilling? 

ØySTEIN SæBØ
førsteamanuensis, 
Institutt for informa-
sjonssystemer, 
Universitetet i Agder
– Jeg har faktisk nett-
opp søkt et gjeste-
forskerstipend ved 
et institutt i roma. 

Der har de mange spennende prosjekter 
rundt bruk av informasjonssystemer i 
offentlig sektor.

JAN FRIcK
professor, Handels-
høgskolen ved Uni-
versitetet i Stavanger
 – Det måtte blitt 
Massachusetts insti-
tute of Technology 
eller Babson College 
i Massachusetts, 

ettersom de ligger fremst i USa når det 
gjelder entreprenørskapsforskning og 
undervisning.

HANNA HoRSBERG 
HANSEN
postdoktor, kunst-
vitenskap, 
Universitetet i Tromsø
– Det er jo veldig 
hypotetisk, dette … 
Men det hadde vært 
stas å jobbe i Canada, 

ved ett av universitetene i Vancouver. 
Jeg forsker på urfolkskunst, og det er de 
flinke på der.

– På et intervju må man kunne vise at 
man har fulgt med i norsk samfunnsliv.

Tone Fløtten
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UTLAND

AFRIKA

Tilbys karakterer mot sex
 ■ Å bytte sex mot karakterer er vanlig i flere afrikanske land sør for 

Sahara, skriver The Guardian. avisen trekker frem eksempler fra li-
beria der en studie har vist at 85 prosent av de kvinnelige studentene 
er blitt seksuelt trakasserte i studietiden. Noen kvinner rapporterer at 
de er blitt tvunget til å gjenta emner dersom de nektet å ha sex med 
sine mannlige forelesere. Tidligere sosiologistudent Famata adrekis, 
som nå jobber med kvinners rettigheter ved universitetene, forteller at 
sex ofte byttes mot gode karakterer.

SVERIGE

Tøyer etiske grenser
 ■ publiseringspress fører til at forskere tøyer grensene for forsk-

ningsetikken, konkluderer lektor i forskningsetikk Stefan Eriksson i 
en ny bok om etikk i vitenskapelig publisering. Når publisering i vi-
tenskapelige tidsskrift fører til både karrieremuligheter og tildeling 
av forskningsmidler, lokkes forskere til å bryte etiske regler. Doktor-
gradskandidater er i en spesielt utsatt posisjon. – De kan ikke alltid 
si fra når personer som ikke har bidratt, legges til listen over med-
forfattere, sier Eriksson til Forskning.se. 

 
 
 

DANMARK

Kjemper mot minister
 ■ Tre forskere ved aarhus universitet hevder at Undervisningsde-

partementet har misbrukt forskningen deres til politiske formål, 
skriver Forskning.no. Forskerne mener at undervisningsminister 
Christine antorini har manipulert forskningsresultatene til å under-
støtte sin politikk. Kritikken har ført til at statsråden har måttet for-
klare seg for Folketinget, men hun benekter å ha gjort noe feil. For-
skerne har innledet en kampanje mot ministeren som fortsatt pågår. 
 

EGyPT

Brorskapet taper blant studentene
 ■ Den religiøse bevegelsen Det muslimske brorskap har lidd om-

fattende tap i studentpolitikken i Egypt, skriver Egypt independent. 
Ved flere statlige universiteter har brorskapet gått på store valg-
nederlag i forbindelse med valg av studentrepresentanter i de de-
mokratiske organene. Nederlaget kommer for mange som en stor 
overraskelse, men følger kritikken mot den brorskapsstøttede regje-
ringen. regjeringen kritiseres for maktmonopol og strengere regu-
leringer av studentorganisasjoner. 

 
 
 
 

 

USA

obama krever 
åpen forskning

 ■ Forskning betalt av skatte-
betalere skal gjøres fritt tilgjen-
gelig for offentligheten, krever 
administrasjonen til president 
Barack Obama. ifølge inside 
Higher Education har en etat 
for politikkutforming innen 
vitenskap og teknologi bedt 
alle føderale organisasjoner 
om å utarbeide planer for of-
fentliggjøring av føderalt fi-
nansiert forskning. Det nye 
regelverket skal gjelde for alle 
institusjoner med forsknings-
budsjetter på mer enn 100 
millioner dollar, som NaSa 
og en rekke departementer. 

SVERIGE

Vektlegger stillingsvernet
 ■ Den best kvalifiserte kandidaten må vike for en godt nok kvalifi-

sert ansatt med styrket stillingsvern, konkluderer en svensk dom-
stol. Universiteter og andre statlige arbeidsgivere har plikt til å 
prøve å finne ny stilling til oppsagte medarbeidere. ifølge en nylig 
avsagt dom i arbetsdomstolen må Stockholms universitet gi en 
oppsagt midlertidig ansatt forsker en ledig jobb innen sitt fagfelt, 
til tross for at bedre kvalifiserte har søkt. Domstolen slår fast at 
den oppsagte forskeren har gode nok kvalifikasjoner, og at omplas-
seringsplikten er sterkere enn kvalifikasjonsprinsippet.

 
 
FINLAND

Engelsk overtar
 ■ – Det er viktig at de nasjo-

nale språkene brukes på et vi-
tenskapelig nivå. Ellers kan 
vi miste ord og uttrykk som 
fører til at finsk og svensk ut-
armes, også i hverdagssprå-
ket. Det sier professor ved 
Jyväskylä universitet pirkko 
Nuolijärvi til kringkasteren 
Yle. Språkdebatten har nådd 
finske universiteter, der man 
opplever at engelsk tar over 
for finsk og svensk som ar-
beids- og undervisningsspråk. 
Enn så lenge har universite-
tene i Finland ikke samlet 
seg om en enhetlig språk-
politikk, men ifølge Yle er 
flere urolige for utviklingen. 
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VERDEN

USA fortsatt på 
topp

 ■ Times Higher Educations 
liste over verdens mest aner-
kjente universiteter stadfes-
ter USas og Storbritannias 
posisjon som eliteuniversi-
tetenes land. Harvard topper 
World reputation ranking-
listen, etterfulgt av Massa-
chusetts institute of Tech-
nology, Cambridge, Oxford, 
UCla Berkeley og Stanford. 
ifølge rangeringen øker 
gapet mellom disse universi-
tetene og resten. Mens Sve-
rige har tre institusjoner på 
listen (Karolinska, lund og 
Uppsala), har Norge ingen. 
 

VERDEN

Konkurrerer med 
Vesten

 ■ De voksende økonomi-
ene i Brasil, russland, india, 
Kina og Sør-Korea viser at det 
er kraftig vekst i forskning og 
høyere utdanning, ifølge en 
ny rapport. rapporten fra ana-
lyseselskapet Thomson reu-
ters viser at disse landene har 
økt investeringene innenfor 
forskning og utdanning over 
flere år, og de kan nå vise til 
en økning i forskning i ver-
densklasse på flere fagfelt. 
Vestlige forskningsnasjoner 
vil oppleve økt konkurranse 
innenfor fysikk, kjemi og in-
geniørvitenskap, konkluderer 
rapporten.

SKOTTLAND

Menn styrer 
universitetene

 ■ Skotske universiteter 
blir anklaget for å styre 
etter viktorianske verdier 
etter offentliggjøringen av 
nye tall for kjønnsforde-
ling i styrene. Til tross for 
at kvinner utgjør mer enn 
halvparten av de ansatte 
ved universitetene i Skott-
land, er kun 25 prosent av 
medlemmene i universi-
tetsstyrene kvinner, skri-
ver The Herald. Samtidig 
er alle styrelederne menn. 
Universitetene møter skarp 
kritikk fra labour-med-
lemmer i det skotske par-
lamentet som foreslår krav 
om 40 prosent kvinnere-
presentasjon.

 ■  
 
 
 
 
 
 
 

PAKISTAN

Jukser med 
utdanning

 ■ Flere hundre pakistanske 
folkevalgte kan bli utestengt 
fra kommende valg, skriver 
University World News. År-
saken er at de skal ha levert 
inn falske vitnemål for å være 
kvalifisert til å stille til valg. 
Fra 2008 ble det stilt krav om 
at alle folkevalgte måtte ha 
en universitetsgrad. Samtidig 
forbyr landets lover at løg-
nere, juksemakere og forfal-
skere kan ha offentlig valgte 
verv. ifølge valgkommisjonen 
kan så mange som 2000 av 
de 9000 som stilte til valg, 
ha levert falske vitnemål. 
Kommisjonen venter fortsatt 
på vitnemålsbekreftelse fra 
206 parlamentsmedlemmer. 

KINA

Åpner nettstudier
 ■ Den internasjonale trenden med åpne, gratis nettkurs ved uni-

versitetene har spredd seg til Kina. Stadig flere av de største univer-
sitetene i landet har åpnet offentlige kurs på internett, skriver Glo-
bal Times. Universitetet i peking er blant institusjonene som tilbyr 
undervisning til andre enn innrullerte studenter. – Jeg har en drøm 
om at alle som vil studere ved peking universitet, skal få sine øn-
sker realisert, sier rektor Zhou Qifeng, som nå lover å utvide antal-
let kurs som tilbys på nett. 

SVERIGE

Matematisk overtro
 ■ Forskere uten matematisk kompetanse har en usunn respekt for 

matematikk, sier professor Kimmo Eriksson til Forskning.se. Han 
har undersøkt hvordan forskningens kvalitet oppfattes dersom man 
legger inn en irrelevant matematisk formel i sammendraget til en 
ikke-matematisk forskningsartikkel. De uten matematisk-naturvi-
tenskapelig bakgrunn anså kvaliteten som høyere i sammendragene 
med den matematiske formelen. – Det viser at matematikk har høy 
status, ikke minst blant dem som ikke driver med det, sier han. 

DANMARK

Vil beholde utlendinger
 ■ Den danske regjeringen foreslår automatisk oppholdstillatelse til 

alle internasjonale master- og ph.d.-kandidater, skriver Universitets-
avisen.dk. Det innebærer et langt løsere regelverk for internasjonale 
studenter og forskere. Fra uteksamineringen har de i dag seks må-
neder på seg til å skaffe seg jobb før de må forlate landet. – Hvorfor 
gå over bekken etter vann? i stedet for å tiltrekke seg kvalifiserte ut-
lendinger til Danmark, er den opplagte løsningen å beholde dem vi 
allerede har, sier utdanningsminister Morten Østergaard.
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DET ER IKKJE REKNINGA SOM ER VIKTIG. DET ER IDEANE SOM TEL.

TANKANE BAK TALA 
LISA LORENTzEN I SAMTALE MED PER ANDERS TODAL 

FOTO: OLE MORTEN MELGÅRD

perspektiv er eit geometrisk omgrep, men det kan òg vere vakkert: 
Kontoret til professor lisa lorentzen1 ligg i 13. etasje i Sentralbygg 2 på 
Gløshaugen, med utsyn mot Domen og fjorden. institutt for matema-
tiske fag tronar på toppen av NTNU, ein høveleg stad for eit urfag. Det 
meste byggjer på matematikk, og lisa lorentzen har lært opp mange 
av dei som byggjer landet.2  i den nyaste boka si prøver ho å syne litt av 
matematikkens vesen til eit breiare publikum.

Hva er matematikk? kom rett før jul. Da forlagsredaktøren hennar 
først nemnde ideen om ei «Hva er»-bok, var ho ikkje vanskeleg å be.

– Før ho rakk å spørje meg, sa eg: «Jaa! Eg vil!»
– Det er mykje matematikkjærleik i boka di?
– Eg hadde lyst til å formidle gleda ved faget, men òg å fortelje kor 

naturleg matematikk er for mennesket. Vi er alle veldig matematiske, 
også dei som er redde for dette faget. Mate-
matikk er rett og slett sunn fornuft. 

lorentzen skreiv boka i ein fei. Og 
måtte vrake alt. 

– Eg hadde jo skrive enda ei lærebok i 
matematikk, og det var slett ikkje oppgåva. 
Eg var så låst i det å vere lærar. ingenting 
kunne brukast, så eg byrja om att og skreiv 
ei ny bok.

«Hva er»-serien til Universitetsforlaget har rulla og gått i ti år. Matema-
tikkboka er bok nummer 45 i serien og kom lenge etter til dømes Hva 
er hinduisme og Hva er medievitenskap.

– Det er påfallande at eit så grunnleggjande fag kjem så langt ut i rekkja?
– Ja, det er eigentleg det. Eg har inntrykk av at ganske mange er litt 

redde for dette faget. Kan hende tykte forlaget òg at det var litt skummelt 
med ei matematikkbok.

– Eg er av dei som har eit vanskeleg forhold til matematikken. Eg likte 
sogene i boka di, men sleit med dei matematiske døma.

– Det kan hende eg skulle hatt enda mindre matematikk i boka. Om eg 
skulle skrive ho nok ein gong, ville det blitt færre døme. Ein kan forklare 
mykje utan å vise matematikken direkte.

For lorentzens del går kjærleiken til matematikkfaget attende til 
tidleg barndom.

– Eg var fascinert av tal som barn og tykte det var veldig moro å få nye 
oppgåver. Men eg likte ikkje å få ting forklart. Gleda ligg i å gjere ting 
sjølv: Kva har eg, kor vil eg, korleis kjem eg meg dit?3

i Hva er matematikk skriv lorentzen om ulike typar matematikarar. 
Sjølv er ho tydelegvis av dei som er opptekne av det vakre i faget.

– Det er det som begeistrar meg: å finne noko som er enkelt og sant. 
Mykje matematikk kan vere ganske komplisert i strukturen. Men om 
ein kan finne ei enkel sanning midt i alt det kompliserte og skrive ho på 
ei line eller to, er det vakkert. Om du derimot treng to sider, ti likningar 
og ei mengd vilkår for at det skal stemme, er det halvferdig matematikk.

lisa lorentzen lærer ikkje berre ingeniørar å rekne, ho har òg ein om-
fattande vitskapleg produksjon.

– Korleis arbeider ein vitskapleg med matematikk?
– Det handlar mykje om å sitje og lure på ting. Du les artiklar og bøker, 

lyttar på konferansar, grublar – så kjem det idear. Og medan du jobbar 
med eitt problem, oppdagar du gjerne 
andre. Men du er alltid på jakt etter dei 
vakre løysingane på store, vide problem.

– De kan vel ikkje gjere eksperiment og 
falsifisere hypotesar?

– Jau da, det kan vi! Om eg trur noko 
er sant, kan eg prøve det ut på spesielle til-
felle. Det er ikkje så ulikt eksperiment. Og 
med dagens datamaskiner blir det lettare å 

gjere slike testar. Somme matematikarar køyrer masse testar for å finne 
mønster. andre er nesten ikkje borti datamaskina, dei berre sit og tenkjer. 

Både i publikasjonslista og bokhylla til lorentzen går namnet Srinivasa 
ramanujan4 att. arbeidet hennar med arven etter dette indiske flogvitet 
fortel òg om nokre av særtrekka til faget.

– ramanujan er ein fascinerande figur. Hovudforskingsfeltet mitt er 
kjedebrøk, og det jobba også han med. Så eg vart kontakta av eit fagmiljø 
i USa som arbeider med matematikken hans.

Mystikken kring ramanujan er knytt til dei mange notatbøkene han 
etterlét seg da han døydde i 1920, berre 32 år gammal. i notatbøkene 
stod det ei rekkje resultat – utan bevis. Dei fleste resultata har vist seg å 
stemme, men det stod att masse arbeid for matematikarar: Korleis kom 
han til dette? Korleis kan vi bevise at det er rett? Han var ein utruleg 
imponerande fyr.

– Kva er dine bidrag til å forstå arbeidet hans?
– Eg har bevist ein del av kjedebrøkresultata hans og sett inn dei 

rette vilkåra – han var ikkje alltid så ivrig på det. Dei fleste matematiske 
resultat gjeld berre under visse vilkår, men dei gadd han ikkje skrive opp. 
Og eg har òg ein teori om korleis han kom fram til resultata sine, seier 
lorentzen og smiler løyndomsfullt.

– Eg trur at både verda og 
matematikken eigentleg er enkle, 

og at det er den enkle 
matematikken som er sann.

1 Lisa Lorentzen er fødd i 1943. Ho er professor ved Matematisk institutt, 
NTNU.

2 Lorentzen har i mange år undervist på grunnkursa i matematikk ved sivil-
ingeniørutdanninga på NTNU.

3 Undring og kreativitet gav seg også andre utslag i Lorentzen-familien: Broren 
Gustav var kjend og elska i Noreg under kunstnarnamnet Ludvigsen.

4 Ramanujan var eit sjølvlært, matematisk geni, fødd i Madras-provinsen i 
det britiskstyrte India i 1887. Takk vere matematikaren G.H. Hardy fekk han 
eit opphald ved Cambridge, der han var den første indaren som vart teken 
opp som fellow.
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– Det klarer vi garantert ikkje å forklare her.
– Enkelt sagt meiner eg at dei fleste har teke tak i problemet i den 

galne enden. Og eg meiner at eg har teke tak i den rette. Da opnar pro-
blema seg, og forklaringa blir heilt naturleg.

Fordi matematikk er teoretisk, ikkje empirisk av natur, har det vore 
vitskapsteoretisk usemje om faget er ein vitskap. lorentzen er ikkje i tvil.

– Eg meiner absolutt at det er ein vit-
skap. Nyvinningar i matematikken har ofte 
utspring i problem i andre fag, gjerne fysik-
ken. Vitskapane heng tett saman. Fysikken 
løyser problem på same måte som mate-
matikken, men deira kontroll av ideane er 
ein annan enn vår: Vi beviser ting, medan 
dei lagar eksperiment og observerer.

– Og mykje «rein» matematikk viser seg 
å ha praktisk nytte?

– Ja, dette går alle vegar. Somme ma-
tematikarar gjev heilt blaffen i praktisk bruk, men funna deira kan vise 
seg å vere svært nyttige. andre oppdagar nye grunnproblem når dei skal 
løyse noko praktisk. Kunnskap er aldri bortkasta.

Eit anna særtrekk med matematikken er tidløysa i faget. Geometrien til 
Euklid er fullt brukbar etter 2300 år.

– Det er ingen andre fag der så gammal kunnskap er så levande?
– Nei, det er spesielt. Vi treng ikkje forkaste gamle resultat når vi 

finn nye. Det har å gjere med kontrollen i matematikken: ingen andre 
vitskapar kan kontrollere resultata sine så til dei grader.

– Og som du peikar på i boka: Matematikarane kan streve med det same 
problemet i fleire hundre år. 

– Dei store, uløyste problema har veldig sterk appell. Folk blir hekta 
på dei. Dei problema som matematikarar har jobba frykteleg lenge med, 
er gjerne enkle problem med frykteleg kompliserte løysingar. Det blir 

som ein verdsmeisterskap for å bli den som 
løyser problemet.

Også i matematikken handlar mykje om å 
formulere problemet rett.

– Men det kan vere veldig utfordrande 
å formulere eit praktisk problem matema-
tisk. Eg prøver å lære ingeniørstudentane 
å reindyrke problema og skrelle vekk alt 
overflødig. Klarer du det, er du langt på 
veg til ei løysing. 

– Einstein skreiv at dersom ei matematisk lov viser til røyndomen, er ho 
ikkje sikker. Og er ho sikker, viser ho ikkje til røyndomen.

– Da er vi òg inne på å det å skrelle bort det uvesentlege. Vi lagar 
enklare variantar av den verkelege verda. på ein måte er det juks. Men 
det er òg veldig smart. Ein må berre vere veldig nøye når ein forenklar.

Forholdet mellom matematikk og røyndom er vanskeleg å forstå. Galileo 
Galilei skal ha hevda at «universet er skrive med matematiske teikn». 

– Vi må starte undervisninga for nye 
studentar på stadig lågare nivå, og vi 
har teke ein del ting ut av pensum. 
og vi har altfor høg strykprosent i 

matematikk.

Samtalen
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Det lèt flott, men forklarer lite.
– Matematikken er eit abstrakt, sjølvrefererande system. Samtidig gjer han 

det mogleg å utføre mirakel i den materielle verda.
– Mange har peika på kor forbløffande godt matematikken stemmer 

med fysikken eller materien – at verda er så lovmessig. Så kan ein spørje 
om det er verda som er lovmessig, eller om det er vi menneske som 
er flinke til å lage strukturar. Eg trur at både verda og matematikken 
eigentleg er enkle, og at det er den enkle matematikken som er sann. 
prinsippa for naturlovene er jo òg enkle, seier lorentzen.

– Men mykje av dagens matematikk er utvikla i samspel med fysik-
ken. Kanskje passar ikkje matematikken vår like godt for biologiske 
problemstillingar, kanskje krev dei ein heilt ny matematikk. Vi har ikkje 
kome like langt i å skjøne naturlovene i biologi, og det kan dels kome av 
at vi manglar dei rette matematiske reiskapane.

i Hva er matematikk har lorentzen ein passasje om pytagorearane, tilhen-
gjarane til pytagoras. For dei var matematikken ein slags religion, knytt 
til ideen om ei perfekt verd. Da det viste seg at diagonalen i eit kvadrat 
med sidelengd 1 ikkje var eit heiltal, var det krise. Hippasus, mannen 
som fann beviset for dette, vart funnen drukna.

– Om matematikk er religion, er det fælt når ting ikkje går opp.
– Somme meiner at Hippasus vart myrda, men det kan òg ha vore 

sjølvmord. Men eg trur ikkje matematikken eignar seg som religion. 
Han er altfor absolutt.

– Men det er noko uhyggeleg med rein matematikk. Overalt risikerer du 
å stire inn i endeløysa. Er det fleire mentale problem blant matematikarar 

enn andre forskarar?
– Eg veit ikkje, men det er ikkje usannsynleg. Eg trur nok òg at dette 

faget kan tiltrekkje seg litt spesielle personar. Frekvensen av intense folk 
kan vere høgare her. Men om du er tilsett ved universitetet og driv med 
undervisning, er det ein god sikkerheitsventil. Da har du med folk å gjere.
lorentzen er kritisk til matematikkundervisninga i skulen, og meiner 
fleire kunne likt faget om kreativiteten fekk meir plass.

– Ein skal ikkje vente at alle skal ta matematikk til hjartet. Men med 
den grunnleggande trongen vår til å strukturere og få ting til å gå opp, 
trur eg faget ligg for dei fleste av oss. Fleire kunne likt matematikk om 
dei lærte det på ein meir human måte. Mange lærarar klamrar seg til 
formlar, men det er drepande om du ikkje kan kjenne i kroppen kvifor 
ein formel er rett. Det viktigaste er å sjå korleis ting heng saman.

– Men i land med gode resultat i matematikk – Finland, den gamle aust-
blokka, Aust-Asia – er det vel hardt arbeid og pugging i skulen som gjeld?

– Eg trur ikkje pugging er svaret. Dei arbeider sikkert hardt i desse 
landa, og sjølvsagt må ein pugge nokre ting, men ein må òg forstå kvifor 
det er slik.

lorentzen har åtvara mot fallet i matematikkunnskapen i norsk 
skule i mange år. i undervisninga si på NTNU har ho fingeren på den 
matematiske pulsen til samfunnslekamen.

– Vi får framleis mange flinke studentar, men det er eit nivåfall. Vi 
må starte undervisninga for nye studentar på stadig lågare nivå, og vi 
har teke ein del ting ut av pensum. Og vi har altfor høg strykprosent i 
matematikk. Utviklinga er skummel med tanke på den internasjonale 
konkurransen.

Nivåfallet i matematikk har skjedd på brei front dei siste tiåra, på-
peikar lorentzen.

– lenge trong du ikkje å lære matematikk i lærarutdanninga, og 
opptakskrava var svært låge. Når folk nesten utan matematikkunnskap 
skal undervise i matematikk, er det klart at nivået fell.

– Og lektorane i matematikk som du har etterlyst fleire av, er framleis 
utdøyande.5

– Dessverre. Om du ikkje har nok innsikt i faget, klarer du ikkje å 
undervise på rette måten, og du klarer ikkje rettleie flinke elevar om dei 
går utanfor læreboka.

– No er etterspurnaden etter ingeniørar i Noreg nær umetteleg. Da blir det 
enda færre flinke realistar som vil jobbe ved universiteta. Vi et av såkornet.

– Og færre og færre tek full fordjuping i matematikk i vidaregåande, så 
potten vi trekkjer flinke folk frå, blir mindre og mindre. Det er alarmerande.

Manglande matematikkunnskap trugar òg demokratiet, påpeikar 
lorentzen i Hva er matematikk. 

Om vi ikkje kan rekne, skjøner vi heller ikkje politikk. 
– Vi blir så lettlurte utan matematikken. Om vi ikkje skjøner prosen-

trekning, spørjeundersøkingar og økonomi, blir det så lett for leiarane 
våre å villeie oss.

– Dette vart dystopisk. Har du noka trøyst til slutt?
– Det går an å snu dette. i Kina øydela kulturrevolusjonen utdannings-

systemet, og landet fekk ein enorm mangel på professorar og lærarar. 
Kinesarane har brukt lang tid å kome seg ovanpå att, men no er dei der. 
Dei satsa hardt på utdanning i realfaga og lukkast. Vi er betre stilte: Vi 
har svært god kompetanse ved universiteta og framleis fleire gode lærarar 
i vidaregåande skule og grunnskulen. Men det hastar.

– Trøysta vår er at vi er litt betre stilt enn Kina etter kulturrevolusjonen?
– Ja, det kan du seie. Men det held ikkje med nokre lynkurs for 

lærarane om vi skal snu dette. Matematikken i sitt vesen krev meir enn 
skippertak. ■

Per Anders Todal er frilansar i Forskerforum  
og fast journalist i Dag og Tid.

Lisa Lorentzens bok Hva er matematikk er meld på side 31.
Red.

Ein matematikar leitar alltid etter dei vakre løysingane på store, 
vide problem, meiner Lisa Lorentzen.

5 «Alle som underviser i matematikk på videregående trinn, burde ha 
hovedfag i matematikk. I dag er det bare 10 prosent av mattelærerne som 
oppfyller et slikt krav», sa Lorentzen til NTB i 1997.



forskerforum 4 • 2013 • side 24

Bildetekst

feltrapport

Når datasystemer krasjer

Hvem: Gunnar Brataas og Richard Sanders, SINTEF IKT

Hva: skal lage metoder og verktøy som kan bidra til å unngå datakrasj i såkalte  
sky-programmer

Hvorfor: Mange dataprogrammerere har for lite kunnskap om skalering, det vil si å 
vurdere hvor mye belastning et system tåler.

av Siri lindstad

– Noen systemer får man ikke testet ordentlig før de faktisk må 
virke, så da må man bare la det stå til, sier Gunnar Brataas (t.v.) 
og Richard Sanders. (Foto: Ole Morten Melgård)

prosjekt: CloudScale. institusjon: SiNTEF iKT i samarbeid med norske, tyske og kroatiske industribedrifter og forskningsmiljøer. fagretning: 
Systemutvikling og sikkerhet. finansiering: EUs sjuende rammeprogram, samt egenfinansiering. arbeidsform: Utvikling og utprøving av 
språk, metoder og verktøy. viktigste arbeidsredskap: Dataprogrammer og datamaskiner. publiseringsform: Foredrag, artikler, sosiale nettverk.  
nettside: www.cloudscale-project.eu. ny kunnskap: Det kan alltid gå galt når man sjøsetter systemer. Men med gode verktøy og metoder kan 
man minske risikoen.
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Det er snart vår og dermed tid for å håndtere 
selvangivelsen. Hvis det funker, da. For et sikkert 
vårtegn de siste årene har vært at internettporta-
len altinn har knelt når hundretusenvis av ivrige 
nordmenn har forsøkt å logge seg på.

Men hva er det egentlig som går galt, gang 
på gang? ikke bare altinn, men også en rekke 
andre datasystemer har det med å kollapse? Er 
det maskinen? Er det nettet? Er det meg? 

Nei, det er de som utvikler og drifter syste-
mene uten helt å overskue konsekvensene av 
mange små og store valg som blir gjort, ifølge 
SiNTEF-forskere. De er ikke flinke nok til å 
skalere.

Flest ikke alltid best
Å skalere vil si å plusse på mer maskinvare på 
systemet, og så studere hvor mye datalast, altså 
hvor mange brukere, systemet klarer å håndtere.

– Tenk deg at du skal løfte noe sammen med 
noen. Er dere to, kan dere trolig løfte dobbelt så 
mye som om du var alene. Er dere tre, klarer 
dere muligens tre ganger så mye. Men er dere 
ti, blir det gjerne problemer. Dere klarer ikke å 
løfte ti ganger så mye som én person. Kanskje 
dere til og med klarer å løfte mindre enn sju 
personer klarer, forklarer Gunnar Brataas.

Han er forsker ved SiNTEF iKT i Trondheim 
og har ytelse og skalering som hjertebarn og fag-
felt. Nå er han og tre SiNTEF-kollegaer i gang 
med EU-prosjektet CloudScale, som handler 
om å lage metoder og verktøy som kan forbedre 
skalerbarheten til såkalte sky-programmer. 

– Jeg snakket med en fra et firma som hånd-
terte et datasystem hvor du skulle kunne lese av 
strømmen. Han mente at 90 prosent av dagens 
datautviklere ødelegger skaleringen i systemet, 
mens de siste 10 prosentene kan fikse det igjen. 
Ja, det er litt satt på spissen, men likevel noe 
sant, sier Brataas.

Må finne knekkpunktet
Det finnes et knekkpunkt i mange systemer 
der det ikke lenger nytter å pøse på med res-
surser, det være seg kjappere nettoppkobling 
eller kraftigere maskiner. Det blir for mye som 
skjer på én gang, for mye koordinering på tvers. 

– Denne helheten må den som program-
merer, ha blikk for. Den gang systemene var 
mindre og enklere satt sammen, var det kanskje 
lettere for programmererne å holde oversikt 
over det som skjedde under kjøring. Dermed 
kunne man lettere sette inn tiltak dersom det 
buttet imot. Nå blir gjerne avstanden mellom 
dem som lager systemet, og selve systemet bare 
større og større. Samtidig er også datasyste-
mene mer innvevd i dagliglivet enn før. Det gjør 
at man kan gå på flere smell, og de får større 
konsekvenser.

Opp i skyen
Ja, alt var øyensynlig enklere før. Da lå all data-
kraftkapasiteten lokalt, på maskinen din som 
gjerne var koblet til en server borti korridoren. 
Men etter hvert som systemene krevde stadig 
mer ressurser, har det blitt stadig vanligere å 
sette ut datakraftkapasiteten i den såkalte «nett-
skyen». Man setter rett og slett driften ut til 
servere som står i eksterne datasentre – kanskje 
på den andre siden av kloden – og som man er 
tilknyttet via internett. 

Også datakraften bak et tilsynelatende en-
kelt spill som Wordfeud er satt bort. Bak det 
Scrabble-lignende spillet står Håkon Bertheus-
sen, en tromsøværing med fem års utdannelse 
i datateknikk fra NTNU i Trondheim. Han lan-
serte Wordfeud som app 1. august 2010, og så 
langt har vel 20 millioner mennesker over hele 
verden lastet ned spillet til mobilen sin. i USa 
står det som Bertheussen i et intervju betegnet 
som 14 «ekstremt gode servere», som sørger for 
at trafikken flyter som den skal.

– Men hvilke funksjoner skal ligge lokalt på 
mobilen, og hva skal betjenes av skyen? Hva 
med ordlisten, som er en viktig del av spillet? 
Skal den lagres som en del av appen på mobilen 
din, eller skal det sendes en forespørsel til USa 
hver gang du skal sjekke et ord? ikke vet jeg hva 
Bertheussen har valgt av løsninger, men slike 
valg har han måttet ta for at spillet skal fungere 
best mulig, sier richard Sanders, også han for-
sker ved SiNTEF iKT, og i denne sammenheng 
prosjektleder for CloudScale.

Det enkleste er det kjedeligste
Det er imidlertid Brataas som er den store ska-
leringsentusiasten av de to. Han tok i sin tid 
hovedfag i kunstig intelligens, men fikk siden 
stipend ved daværende NTH innenfor ytelse av 
datasystemer, og dermed var det gjort.

– Jeg jobbet en del med nettaviser tidligere, 
men det viste seg å være ganske kjedelig. 

Nettaviser er nemlig enkle skaleringsmes-
sig – antall brukere kan økes proporsjonalt med 
mengden dataressurser. Det er selvfølgelig bra 
for dem, men altså kjedelig for forskeren.

– Systemer der kundene ikke interagerer 
med andre kunder, som hos nettaviser og nett-
banker, fungerer stort sett greit. Når du logger 
deg inn i nettbanken, sysler du jo hovedsakelig 
med dine egne ting, og det er dermed lett å 
legge til flere tjenere etter hvert som antallet 
kunder vokser.

i for eksempel altinn er det derimot en haug 
med prosesser som skal interagere.

– Om du bare skal sjekke selvangivelsen, er 
det i og for seg ikke så farlig om systemet bryter 
sammen og du må vente noen dager ekstra. 
Men for alle dem som for eksempel skal levere 
fersk fisk på kontinentet og behøver å få toll-
klarert papirer gjennom det samme systemet, 
blir situasjonen snart mer kritisk, sier Brataas.

Han smiler litt beskjemmet når vi spør om 

Alle skulle plutselig sjekke tallene i selvangivelsen. Det var mer enn Altinn kunne tåle i 2012. 
(Foto: Scanpix/Espen S. Hoen)
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feltrapport

han synes det er gøy å høre om systemer som 
bryter sammen?

– Ja, det blir litt som når du legges inn på 
sykehus, og legene roper: Oi, dette er et spen-
nende tilfelle. Kom og se!

Føre var
Å lage et datasystem og å skrive en god kode for 
et slikt system er en avveining mellom mange 
hensyn som er i konflikt. 

– Det som er viktig, er å lage koder som er 
enkle å vedlikeholde, og som er sikre. Ofte vil 
en slik kode også ha god ytelse og bra skalering. 
Men ikke bestandig. Dessuten prøver mange 
utviklere ut systemet som enkeltbrukere og har 
dårlig oversikt over hvordan det blir når mange 
skal ta det i bruk, sier Brataas.

løsningen er å lage gode modeller som i 
størst mulig grad gjør at du kan sjekke hva som 
blir konsekvensene før systemet faktisk skal 
virke. på den måten vet man hvilke deler av 
systemet som er kritiske med hensyn til ytelse 
og skalerbarhet. 

Det er slike modeller CloudScale-prosjektet 
skal hjelpe til med å utvikle.

Håper på et godt rykte
CloudScale-prosjektet har nettopp startet opp og 
skal pågå i tre år. Det er delvis finansiert gjen-
nom EUs sjuende rammeprogram, med part-
nere fra Tyskland, Slovenia og Kroatia i tillegg 
til Norge – både industribedrifter og forsknings-
miljøer. Målet er altså å utarbeide metoder og 
verktøy som kan hjelpe programutviklere som 
ikke er eksperter på skalering, slik at de kan få 
oversikt over skalerbarheten til sky-programmer.

resultatene av prosjektet skal spres gjen-
nom artikler, på konferanser, gjennom sosiale 
nettverk som linkedin og så videre.

– Det viktige er at vi får demonstrert resul-
tatene for potensielle brukere, slik at de får et 
godt rykte, og slik at bruken dermed sprer seg, 
sier Sanders.

Men tjene penger kommer de nok ikke til å 
gjøre, tror han.

– Dette er anvendt forskning, ikke produkt-

utvikling, ellers hadde EU-kommisjonen neppe 
brukt penger på det. Men vi håper å kunne ut-
vikle dataverktøy med prototypekvalitet som 
andre kan gjøre butikk på senere. De vil i så 
fall neppe bruke en eneste kodelinje som vi 
har skrevet, men de vil lage noe tilsvarende, 
bare bedre og mer tilpasset egne behov. Hvis 
det skjer, er prosjektet en suksess. ■

FELTRAPPORT

SINTEF IKT

 ▪
 ▪ Leverer forskningsbasert kompetanse 
og forskningsbaserte tjenester og  
produkter innenfor disse områdene: 
mikroteknologi, informasjonssystemer, 
beregningsorientert programvare,  
sikkerhet og sårbarhet, samt  
kommunikasjons- og programvare- 
teknologi. 

 ▪ Har vel 300 ansatte fra hele 28 land.

– Det beste er ofte at dataprogrammererne velger å gjøre enkle ting og tenke at det er godt nok, sier Gunnar Brataas (i midten), flankert av Erlend Stav (t.v.) 
og Richard Sanders. (Foto: Ole Morten Melgård)
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«Maskinen fylte flere store lastebiler»
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller var tidlig ute med å satse på EDB. Bildet viser forsker Harald 
Keilhau med FREDRIC, den første elektroniske datamaskinen til FFI. For å huse den enorme innretningen fikk 
fysikkbygningen et påbygg i fulle tre etasjer. Maskinrommet opptok første etasje, mens et kjøleanlegg ble 
installert i kjelleren. Det var nødvendig for å lede varmetapet på 20 kW fra 2000 vakuumrør ut i friluft. Ved 
visse værtyper var dampskyer lett synlige utenfor bygningen. I andre etasje holdt astronomen og 
matematikeren Jan W. Garwick til med sin stab. På begynnelsen av 1950-tallet hadde han som sjef for 
matematikkseksjonen ansvar for en del større beregninger, som baneberegninger for raketter.

Årstallet for fotografiet er ikke oppgitt, men datamaskinen ble anskaffet fra England i 1957. Det var et stort 
framskritt, men bød på mange bestrebelser og kostet svimlende én million kroner. «Men til toll og avgifter 
hadde vi ingen penger», forteller Garwick ifølge et intervju med Farmand i 1981. «Så maskinen måtte vi 
smugle inn i Norge, bokstavelig talt. Maskinen fylte flere store lastebiler, og selv fulgte jeg med på lasteplanet 
fra Manchester til Hull, hvor den ble skipet ut. Jeg var utstyrt med diplomatpass, men aldri hadde tollerne 
sett så omfangsrik diplomatpost. Da kassene endelig kunne losses i Oslo, måtte tollerne bøye seg for den 
norske Londonambassadens segl, men de skrek fælt.»

Kilde: Heftet Datateknologi, ett av 22 historiske hefter som FFI har laget om ulike prosjekter og temaer ved 
instituttet. Alle opplysninger gjengitt her, er hentet fra heftet, som er tilgjengelig på nettsidene ffi.no. 
Foto: FFI

HISTORISKE BILDER
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10 kjappe

Fravær av støy

 – Hva jobber du med akkurat nå?
 – i instituttsektoren har vi flere prosjekt samtidig, og nå jobber jeg mest 
med arealplanlegging og tilpasning til klimaendringer ved naturskader.

 – Hvor tenker du best?
 – De viktigste tankene blir formet gjennom skriving. Men ideene kan 
gjerne komme ved fravær av støy, som når jeg er på ski eller ute til fots.

 – Hva er den viktigste fagboken i ditt akademiske liv?
 – Elinor Ostroms Governing the Commons (1990) har vært mest inspi-

rerende. Boka viser en tredje vei mellom marked og stat for naturres-
sursforvaltning.

 – Hva skal til for å bli en god samfunnsgeograf? 
 – Man må være nysgjerrig og ha et bredt interessefelt. i tillegg er alle 
fagfeller jeg kjenner, samfunnsengasjerte og idealistiske. 

 – Hva er tabu i ditt fag?
 – Å tilskrive egenskaper til grupper og individer på grunnlag av teori 
fremfor empiri, en skjult form for essensialisering man ikke skal 
drive med.

 – Hva karakteriserer kontorplassen din?
 – Her er det mange ark som ikke er ryddet pent på plass, og mange 
lapper. De er gule, ja. Men jeg har oversikten.

 – Ved hvilken institusjon i verden skulle du gjerne tilbrakt et jobbår? 
 – Det hadde passet med doktorgradsopphold ved University of Mani-
toba i Canada, hos dr. Fikret Berkes, ekspert i faget «Social-Ecological 
Systems».

 – Dersom du måtte velge deg et annet fagfelt, hva ville du falt ned på?
 – Hvis det skulle være noe annet enn samfunnsfag, ville jeg valgt bre- og 
skredforskning, for da kunne jeg ha forsket utendørs.

 – Om du var statsråd med ansvar for forskning og høyere utdanning, 
hvilket enkelttiltak ville du gjennomføre?

 – Da ville jeg økt grunnbevilgningen for instituttsektoren slik at vi også 
får drive med forskerinitiert, nysgjerrighetsdrevet forskning. 

 – Hva vil du lese mer av i Forskerforum?
 – Jeg ville hatt mer av spennende forskningsformidling. Det er inspire-
rende å lese om godt gjennomførte prosjekter.

av Elin Havelin rekdal

Statoil
a)  Kven var konsernsjef frå selskapet vart oppretta i 1972 og heilt 

til 1988?
b)  Kor ligg hovudkontoret?
c)  Kva heitte selskapet frå 2007 til 2009 (etter ein fusjon), før det 

tok tilbake namnet Statoil?
d)  Frå 1985 til 2001 forvalta Statoil SDØE – som står for kva?
e)  Kva heiter det enorme naturgassfeltet i den russiske delen av 

Barentshavet som Statoil er med på å bygge ut?

Norsk politi
a)  Kven var på 1990-talet ein populær politimeister i Bergen – 
 alltid kledd i tversoversløyfe?
b)  Kva er dei to sidestilte organa som utgjer politi- og lensmanns-

etaten? 
c)  Kva heitte politiinspektøren i Oslo som organiserte deportasjo-

nen av dei norske jødane i 1942?
d)  i kva for samanheng vart politimannen arne Sigve Klungland 

skoten i 2004?
e)  Kven var politimeisteren i Oslo som i 1987 sende politi med 

hundar inn på Stortorvets Gjestgiveri for å arrestere Stein 
 lillevolden?

Radarpar
a)  Kven var det ingvar ambjørnsen skreiv om i fire bøker på 

1990-talet? 
b)  parker og Barrow er eit legendarisk par, betre kjende under 

kva for fornamn?
c)  Kva for svenske og islending skåra flittig for Stabæk på siste 

halvdel av 00-talet?
d)  Kva er det eigentlege etternamnet til Karl og Jonatan løve-

hjarte?
     e) Kven er dette?

Englar
a)  Kva heiter «engleskulen» som prinsesse Märtha louise var 

med på å starte?
b)  «There must be an angel playing with my heart» – song kven?
c)  Kva slags englar har ifølgje Bibelen seks vengar og lyser av eld?
d)  Kva for engel har eit namn som tyder «lysberar» eller 
 morgonstjerne?
e)  Kven er ved sida av Gabriel den einaste engelen som blir 

nemnd ved namn i Bibelen – og er knytt til datoen 29. september?

Halvor Dannevig
Medlem nummer 40202145 i Forskerfor-
bundet
Stilling: forsker ved Vestlandsforskning
Utdanning: master i samfunnsgeografi 
ved Universitetet i Bergen
Første jobb etter endt utdanning: 
to år som kursholder i tilkomstteknikk 
(industriklatring)
Karrieremål: har begynt på doktorgrad 
som må dras i land så fort som mulig

20 nøtter
Svar:
Statoil
a)  arve Johnsen
b) i Stavanger
c) StatoilHydro
d) Statens direkte økonomiske 
 engasjement (i produksjonsrettar 

på norsk kontinentalsokkel)
e) Sjtokman-feltet

Norsk politi
a)  rolf B. Wegner
b)  politidirektoratet og politiets sik-

kerheitsteneste (pST)
c)  Knut rød
d)  Han vart drepen under NOKaS-

ranet i Stavanger
e)  Willy Haugli

Radarpar
a)  Elling og Kjell Bjarne
b)  Bonnie og Clyde
c)  Daniel Nannskog og Veigar páll 

Gunnarsson
d)  løve
e)  Sonny og Cher

Englar
a)  astarte (Education)
b)  annie lennox (eller Eurythmics)
c)  Serafar
d)  lucifer
e)  Mikael (datoen 29/9 er Mikkels-

mess)
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LEDER

redaktør 
Kjetil a. Brottveit

Mellom linene
legg den nye forskingsmeldinga til rette for 
framgang for 1) norsk forsking og 2) norske 
forskarar? Svaret er ikkje heilt tilfredsstillande. 
Svaret er kanskje.

Tittelen «lange linjer – kunnskap gir mu-
ligheter» signaliserer kontinuitet. Det er lett å 
kjenne att både den førre forskingsmeldinga, 
Klima for forskning frå 2009, og den raud-grøne 
forskingspolitikken i praksis. politikken skal 
ha dei same fem «strategiske måla», som var 
formulerte i den førre forskingsmeldinga. Stra-
tegiske mål tyder omtrent satsingsfelt, og nokre 
av desse er helse, miljø og energi. prioriteringa 
av nokre fagområde inneber nedprioritering av 
andre. Dette er rimeleg nok, og utvalet har eit 
raud-grønt stempel.

Det er som alltid ein raritet at forskingsmel-
dinga kjem på slutten av stortingsperioden. 
Det neste Stortinget kan i verste fall – om ein 
ser det slik – annullere meldinga. 
Dokumentet er formulert som om 
ein er lykkeleg uvitande om dette, 
og ein kan derfor ordleggje seg slik: 
«regjeringen vil fortsette å øke 
forskningsbevilgningene i årene 
framover.» lat meg ta nokre ord om 
pengane, for her er det ein evinneleg 
kamp om definisjonsmakta. i januar 
kunne ein stolt Stoltenberg fortelje 
at forskingsløyvingane skulle auke i 
budsjettet for neste år. Medan regje-
ringa legg vekt på at løyvingane har 
auka i deira periode, legg mange andre vekt på 
at veksten er for liten, eller ikkje er reell. iføl-
gje ein annan målestokk, som ikkje er heilt 
bortkomen, kjem Noreg dårleg ut – nemleg i 
samanlikningar med resten av Norden. Ei lang 
line i dei to forskingsmeldingane er at 3 prosent 
av BNp skal gå til FoU, og at det offentlege skal 
stå for den eine tredelen 
av dette. Men regjeringa 
trekkjer ikkje sjølv fram at 
målet er utsett til ei uviss 
framtid. Då den dåverande 
forskingsministeren Tora 
aasland la fram den førre 
forskingsmeldinga, meinte 
ho at det kunne vere rea-
listisk å nå offentlege løyvingar på 1 prosent av 
BNp i 2013. Når tala vert klare, vil dei utvilsamt 
vise at dette ikkje vart oppnådd. Når ein heller 
ikkje klarar å leve opp til dei nedtona måla, er 
ein ikkje på offensiven.

Det prøver regjeringa å kome gjennom lang-
tidsplanen for forsking. Dette er sjølve nøk-
keltiltaket i meldinga, som òg skal støtte opp 
under tittelen om lange linjer. Tiltaket var lansert 
på førehand av Kristin Halvorsen, og har vorte 
godt motteke av representantar frå sektoren. 
Den fyrste langtidsplanen 
skal leggjast fram neste år 
og «skal inneholde prio-
riteringer for forskning 
og høyere utdanning, og 
legge føringer for inves-
teringer i et tiårs-perspek-
tiv.» Det er konkretisert 
som bygg, forskingsinfra-
struktur, stipendiatar og studieplassar. Dette er 
eit steg i retning meir føreseielege rammevilkår. 
Veikskapen er at løyvingane framleis vil vere eit 
årleg budsjettspørsmål. Tiårsplanane kan sjåast 

som ei slags erstatning for det ned-
lagde forskingsfondet, ei innretning 
som òg skulle sikre det langsiktige. 
innretninga gåveforsterking er ein 
endå tydelegare parallell mellom ei 
avvikla og ei føreslått ordning. re-
gjeringa fekk mykje motbør for å 
leggje ned den tidlegare ordninga, 
der staten plussar på 25 prosent 
ved private gåver til forsking. No vil 
dei ha ordninga tilbake, med ei god 
justering: mottakarinstitusjonen, 
og ikkje gjevaren, skal avgjere kor 

ekstrasummen skal brukast.
Gitt dei – stadig uklåre – rammevilkåra: 

Kva prioriteringar kan ein finne på og mellom 
dei lange linene? Det finst ei rørsle mot meir 
spissing og mot meir vektlegging av forsking 
i næringslivet. Ein kan kjenne att politikken 
og retorikken frå nemnde aaslands statsråd-

stid, og intensiteten er 
auka med eitt hakk eller 
to. SaK-politikken (sam-
arbeid, arbeidsdeling, 
konsentrasjon) er fram-
leis sentral. No heiter 
det differensiering, spe-
sialisering og profilering. 

Mange universitet og høg-
skular er slått saman alt, så no er det på tide at 
konsentrasjonen gjev utteljing i spesialisering. 
regjeringa tek til orde for å gå gjennom om 
dagens finansieringsordningar godt nok sikrar 
denne reindyrkinga av det ein er best til. Nils 

arne Eggen ville ha kalla det godfotteorien.
Høgare utdanning er meir vektlagt og inte-

grert i denne forskingsmeldinga enn før. re-
gjeringa påpeikar at det har gått ti år sidan inn-
føringa av kvalitetsreforma, og at det er på tide 
med ei evaluering av kva reforma har gjort med 

utdanningskvaliteten. i 
artikkelen vår om for-
skingsmeldinga på side 
4–5 legg vi vekt på telje-
kantane, som i liten grad 
får tak i utdanningskvali-
teten. Verkar dei elles til 
beste for norsk forsking? 
– Vi stiller spørsmål til 

kvaliteten ved de kvantitative målemetodene, 
seier Kristin Halvorsen sjølv, og denne opne 
erkjenninga skal ho ha ros for.

Når det gjeld arbeidsvilkår, skal eg feste meg 
ved eit par punkt. regjeringa vil fylgje opp tiltak 
for å redusere bruken av mellombelse tilsettin-
gar – blant anna gjennom særskilt oppfølging av 
institusjonar «som ikke har gode nok resultater. 
Bruk av økonomiske virkemidler kan bli aktu-
elt.» Handteringa av problematikken har vore 
for veik og mangelfull hittil, og ei slik strengare 
haldning kan i beste fall fungere. i verste fall 
behandlar ein symptom i staden for sjukdom, 
og gjev institusjonane skulda for dårlege ram-
mevilkår. 

Meldinga kjem vidare med eit framlegg om 
ei prøveordning med innstegstillingar – ei kva-
lifiseringsstilling etter modell av «tenure track». 
Det er ikkje konkretisert korleis stillingstypen 
skal verte utforma, og stillingstypen er omstridd 
– i Forskerforbundet òg. Skal ein kjempe mot 
mellombels tilsettingar ved å innføre nok ei 
mellombels stilling? Eller skal ein gjere det 
mellombelse trass alt meir langvarig og trygt? 
i beste fall kan innstegstillingar verte eit godt 
supplement. i verste fall får den einskilde ein 
endå lengre mellombels tilsettingsperiode – 
utan lovnad om fast tilsetting etterpå.

Og kva no? Det noverande Stortinget skal 
handsame meldinga og leggje føringar som 
det neste Stortinget kanskje vil oppretthalde. Så 
viss, og så uviss er retningslinene for framtidig 
forskingspolitikk.

I verste fall behandlar ein 

symptom i staden for sjukdom

Nils Arne Eggen ville ha kalla 

det godfotteorien.
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Kvinnene i mannen
anne Marie rekdal
Ibsens to kvinner. Fra Catilina til 
Når vi døde vågner
Vidarforlaget, 2012
218 sider
Veil. pris: kr 299

Flere har vært opp-
tatt av den såkalte 
ibsen-triangelen, 
der én mannlig 
helt står mellom to 
kvinner: den lyse, 
gode og den mørke, 
onde. anne Marie 

rekdals oppfatning er at triangelen 
først og fremst dreier seg om begjær. 
Det er ikke nødvendigvis seksuelt, 
men kan også rette seg mot peng-
er, makt og lignende. professoren 
i nordisk litteraturvitenskap ved 
Høgskulen i Volda antar at denne 
begjærstriangelen hos ibsen «er 
overordnet den samfunnsmessige, 
sosiale og kulturelle konteksten i det 
enkelte dramaet». Hvordan under-
søker hun det?

Gjennom seks kapitler analyse-
rer rekdal tolv av dramatikerens 
stykker. De er kronologisk presen-
tert og tar oss gjennom skiftende lit-
terære paradigmer i ibsens drama-
tiske produksjon. Fra romantikken, 
gjennom realisme til symbolisme, 
der også de sosiale og familiære 
rammene for handlingen skifter, 
er det særlig analysene av Catilina, 
Brand, Lille Eyolf, Bygmester Solness, 
John Gabriel Borkman og Når vi døde 
vågner som er gitt mest plass.

analysene er gjennomgående 
introdusert i lys av andre sentrale 
analyser og tolkninger, både litt 
tilbake i tid og fra mer samtidig 
forskning. Det gjør at rekdals egne 
analyser omgis av en spennings-
skapende dynamikk og oppleves 
som relevante og interessante nett-
opp ved å at de går i dialog med 
tidligere tenkning. 

Språket er rikt, detaljert og rela-
tivt lett tilgjengelig ved at det ikke 
gjør noen voldsomme dykk ned i 
litteraturteori. likevel fremstår for-
midlingen som noe innadvendt i for-
men. Det henger nok sammen med 
detaljnivået i analysene. Her er det 
grundig redegjort for intertekstuelle 
referanser, allusjoner og symboler. 
Svært mye er lærerikt og interessant, 
men det fordrer samtidig en godt 
over gjennomsnittet ibsen-interes-
sert leser. Det er da også bokens ek-
splisitte mål: å henvende seg både til 
akademia og til ibsen-publikummet 

Fridom på norsk
To bøker om fridom. Den eine av 
lars Fr. H. Svendsen, eit populær-
filosofisk eksportprodukt, med ei 
særeigen evne til å gjere lettfatte-
lege analysar av avgrensa tema som 
keisemd, arbeid og vondskap. Den 
andre av Gunnar C. aakvaag, som 
vidarefører programmet til den 
klassiske sosiologien: den breie 
analysen av korleis endringar i in-
stitusjonane i det moderne samfun-
net formar tankane og handlings-
vilkåra våre.

Begge er ambisiøse. Svendsen 
skriv fridommens filosofi, aakvaag 
fridommens sosiologi. Begge står 
på skuldrane til gigantar og disku-
terer moderne klassikarar i dei re-
spektive disiplinane. Begge set si lit 
til autonomien til den einskilde: at 
vi verkeleg er våre eigne lovgjevarar 
og ikkje først og fremst er drivne av 
drifter og fanga i vanen. Og begge 
har tillit til det liberale demokratiet. 
Men elles er dei ulike.

Svendsen innleier med fridom-
mens ontologi. Er intuisjonen vår 
om at vi medvite gjer val som vi kan 
stillast moralsk ansvarlege for, ein 
illusjon som brest i møtet med nyare 
hjerneforsking og filosofi? Konklu-
sjonen er at vi (framleis) ikkje kan 
konkludere, men kan la tvilen kome 
intuisjonen vår til gode.

Hovuddelen omhandlar fri-
dommens politikk. Korleis skape 
eit samfunn som garanterer auto-
nomien til den einskilde og gjev 
høve til å forme eigne livsprosjekt? 
Svendsen gjev eit prinsipielt for-
svar for liberal demokratiteori og 
for ei liste av universelle liberale 
rettar som skal sikre menneskeleg 
autonomi. lista er kort (nye rettar 
staten skal garantere, inneber nye 
livsområde staten skal kontrollere), 
men Svendsen inkluderer retten til 
utdanning, føde, husrom og helse. 
i avveginga mellom fridom og rett-
ferd tek han til orde for at staten 
skal sikre den einskilde grunnleg-
gande høve til å realisere velvære, 
kombinert med verdipluralisme 
med omsyn til korleis individa 
sjølve vel å nytte seg av evnene sine.

Sentrale bidrag innan liberal po-
litisk filosofi vert her konfrontert 
med over- og nolevande utfordrarar 
til liberalismen. Kritikken av pater-
nalismen – tenkinga som inneber 

at ein kan gripe inn i livet til folk for 
å hindre dei i å gjere val ein meiner 
ikkje er til deira eige beste – tyde-
leggjer kva Svendsen meiner står 
på spel. Han peikar òg mot nyare 
subtile former for paternalisme 
der statlege aktørar (mitt ord) ikkje 
berre kjem med forskrifter om 
korleis vi skal leve livet vårt, men 
òg om korleis omgjevnadene våre 
kan omskapast slik at vi umedvite 

gjer «rette» val. Denne kritikken av 
statleg umyndiggjering munnar ut 
i drøftinga av fridommens etikk og 
understrekinga av det individuelle 
moralske ansvaret vi har for andre 
i jaget vårt etter livsmeining.

Svendsens normative drøfting 
krinsar kring staten og individet. 
Men sett frå ein sosiologisk syns-
stad må ein fullgod analyse av 
vilkåra til fridommen ta utgangs-
punkt i at alle institusjonar (til 
dømes også marknadsøkonomien 
og vitskapen) har det særdraget at 
dei samtidig er fridomsskapande 
og fridomshindrande, dei gjer 
nokre handlingar moglege og hin-

drar andre.
Slik sett er det løfterikt at aak-

vaag søkjer å utfordre og utfylle 
fridomsfilosofien og utvikle ein 
fridomssosiologi. Utgangspunktet 
hans er handlingsteoretisk, fri-
domstypologien seksdimensjonal. 
Fridom omhandlar formalt 1) frå-
vær av ytre hindringar, og 2) høve 
til å ta avgjerder, meir substansielt 
evne til 3) prinsippstyrt sjølvkon-
troll, 4) sjølvrealisering, 5) kreati-
vitet og 6) anarkisk impulsivitet. 
Føremålet er samtidsdiagnostisk: 
Er vi blitt meir eller mindre frie? 
Metoden er analyse av åtte struk-
turelle prinsipp (som institusjonell 
refleksivitet) som er verksame i 
utviklinga av og samspelet mel-
lom tretten av basisinstitusjonane 
i samfunnet. Konklusjonen er at 
det har vore framgang i alle dei seks 
dimensjonane. aldri har så mange 
hatt så mykje fridom.

Men fridomsoptimisten aak-
vaags kritikk av «normative fridoms-
skeptikarar» er svekte av at han ikkje 
sjølv drøftar tilhøvet mellom fridom 
og til dømes rettferd eller integra-
sjon. Og kritikken hans av «empi-
riske fridomsskeptikarar» er svekte 
av at empirien hans er summarisk, 
og at han nyttar ein formal typologi 
til å kritisere substansielle teoriar 
(eksempelvis Foucault og Weber) 
som typologien ikkje kan begripe. 
Han problematiser heller ikkje for-
holdet mellom dei ulike fridomsdi-
mensjonane, som impulsivitet og 
sjølvkontroll, og korleis institusjo-
nelle endringar har påverka styrke-
forholdet mellom dei.

Svendsens bok er leseverdig og 
allment orientert, med brodd mot 
norsk statspaternalisme. aakvaags 
er meir eit disiplinorientert for-
skingsprogram med polemisk til-
snitt. Begge har eit litt sjølvtilfreds 
preg, innfanga i Noreg anno 2013. 
Den som har høve, og vil møte 
fridommens mange motsetnads-
fylte, uforsonlege andlet, bør også 
lese (igjen) ein av dei få sentrale 
referansane dei to har felles: isaiah 
Berlin sitt banebrytande essay Two 
Concepts of Liberty.

av Oddgeir Osland

BøKER

lars Fr. H. Svendsen
Frihetens filosofi

Universitetsforlaget, 2013
368 sider

rettl. pris: kr 399
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To ambisiøse, litt sjølvtilfredse – og svært ulike bøker om fridom.

Gunnar C. aakvaag
Frihet. 

Et essay om å leve sitt eget liv
Universitetsforlaget, 2013

384 sider
rettl. pris: kr 399
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Nye bøker av forskere
Hilde Danielsen
Da det personlige ble politisk
Spartacus, 2013
260 sider
Veil. pris: kr 349

Kvinne- og mannsbevegelsen 
på 1970-tallet målbar ideer som 
endret det norske samfunnet. 
Dagens holdninger til familie-
liv, kjønnsroller og likestilling 
springer i stor grad ut av denne 
bevegelsen. Boka tar opp moti-
vene, metodene og meningene 
som kom til uttrykk i kvinne- og 
mannsbevegelsens streben etter å 
skape et mer rettferdig samfunn. 
Danielsen er forsker ved rokkan-
senteret i Bergen.

Siri Erika Gullestad og Bjørn 
Killingmo
Underteksten. Psykoanalytisk terapi 
i praksis
Universitetsforlaget, 2013
304 sider
Veil. pris: kr 419

Boka tar for seg psykoanalytisk 
behandling, og drøfter ved hjelp av 
eksempler hvordan slik behand-
ling finner sted i klinisk praksis. 
Forfatterne understreker at tera-
peutens virksomhet hele tiden 
er styrt av en bakenforliggende 
teori. Forfatterne er psykoanaly-
tikere, og Gullestad er professor i 
klinisk psykologi, mens Killingmo 
er professor emeritus i samme 
fag, begge ved Universitetet i Oslo.

Kari Smith, Marit Ulvik og 
ingrid Helleve
Førstereisen. Lærdom hentet fra nye 
læreres fortellinger
Gyldendal akademisk, 2013
212 sider
Veil. pris: kr 349

Hvordan oppleves det å starte en 
karriere som lærer? Forfatterne 
tar utgangspunkt i fortellingene 
fra tolv lærere og analyserer ma-
terialet ved hjelp av eksisterende 
forskning. De nye lærerne har en 
god utdanning, men er uten er-
faring i den krevende lærerprofe-
sjonen. Smith er professor, mens 
Ulvik og Helleve er førsteamanu-
enser, alle ved institutt for peda-
gogikk, Universitetet i Bergen.

rudi Kirkhaug
Verdibasert ledelse. Betingelser for 
utøvelse av moderne lederskap
Universitetsforlaget, 2013
264 sider
Veil. pris: kr 349

Boka besvarer sentrale spørsmål 
knyttet til bruk av verdier som 
lederverktøy: Hva er verdier? Hva 
er verdibasert ledelse? Kan verdi-
basert ledelse erstatte målstyring 
og regelstyring? Kan verdier gi 
ledere autoritet og makt? Boka 
henvender seg både til studenter 
i ledelse og organisasjon, og til 
ledere i offentlig og privat sektor. 
Kirkhaug er dr.philos. og profes-
sor ved Universitetet i Tromsø.

utenfor disse kretsene.
lukketheten som oppstår ved 

en slik detaljrikdom, bekreftes i 
oppsettet av sidene. Her er det 
minimalt med pedagogisk tilret-
telagte avsnitt med mellomtitler og 
luft på sidene. Teksten består stort 
sett av sammenhengende tekst, 
der det som hovedregel bare er an-
gitt øverst på sidene hvilket drama 
som her er lagt under lupen. 

Gjennom sine analyser åpner 
litteraturprofessoren opp for nye 
måter å se ibsens karakterer i rela-
sjon til hverandre på, i relasjon til 
andre stykker av samme forfatter 
og i relasjon til gjengse lesemå-
ter. Kvinneskikkelsene kan for ek-
sempel leses inn i en romantisk, 
stereotyp tradisjon der mannen 
må velge mellom «den gode» og 
«den onde», men kvinneskikkel-
sene kan også leses som spaltning- 
er inne i hovedpersonen selv. En 
slik lesning gjør det mulig å løsne 
den dramaturgiske formen fra de 
konkrete karakterene og få den til 
å passe også de stykkene av ibsen 
med kvinnelig hovedkarakter. Slik 
kan man oppdage at de strukturelt 
bærer i seg flere likheter med ib-
sens stykker med mannlige hoved-
karakterer. Dette er ett av de mange 
analytiske poengene rekdal forfek-
ter, og blant dem som bekrefter 
ibsens stadige aktualitet.

av ragnhild Fjellro

Feil nivå
lisa lorentzen
Hva er matematikk
Universitetsforlaget, 2012
137 sider
rettl. pris: kr 179

Matematikk er eit 
språk som kan 
snakkast på mange 
nivå. Det kan gje-
rast så enkelt at 
ein tiåring forstår 
det, og så van-
skeleg at nesten 
ingen i verda for-

står det. Nytteverdien av ein intro-
duksjon står i direkte forhold til kor 
matematisk forfattaren forklarar dei 
utvalde emna sine.

lisa lorentzen er professor 
i matematikk ved NTNU og har 
spesialisert seg på kompleks funk-
sjonsteori og analytisk teori for 
kjedebrøk. Ho snakkar språket på 
høgste nivå. Hva er matematikk har 
sju kapittel som tek for seg talhis-
torie frå dei gamle sumerarane og 
indarane, bruksretta matematikk 
og matematikkens relasjon til ab-
strakte forhold som sanning, det 
uendelege og skjønnheit.

Det viste seg å vera svært frus-
trerande å lesa denne boka. Fyrst 
trudde eg sjølvsagt at det var meg 
det var noko gale med, men etter 
å ha streva meg gjennom heile 

boka, slår eg fast at ein må kunna 
matematikk frå før av for å forstå 
henne. Eg har trass alt realfag frå 
gymnaset i 1988 med karakteren 
fem i snitt, og hjelper dagleg dei tre 
borna mine med matematikk frå 
ungdomsskuletrinnet og nedover.

Eg skjønar kvifor det går gale. 
lorentzen har valt feil nivå for bru-
ken sin av det matematiske språ-
ket. Her er til dømes forklaringa 
hennar på kor lang tid det tek for 
menneskeheita å auka med ein 
milliard: p(t) = 7 + 1/12+(1/4)xt x 
t. Når det gjeld andregradsliknin-
gar, skriv lorentzen sorglaust at 
«som vi vet er løsningen av den lik 
x= (-b+/-kvadratrot av b2-4xc)/2.» 
Eg anerkjenner at ein skolert ma-
tematikar sikkert synest dette er 
opplysande, men for dei fleste av 
oss er det uforståeleg.

lorentzen har heller ikkje eit 
godt grep om pedagogikken. Det 
verkar som ho trur det er nok å in-
sistera på at det er enkelt, så vert det 
enkelt. «Hele problemet er altså 
løst ved å multiplisere alle punkt-
vektorene med én og samme ma-
trise. Enkelt og greit og ryddig.» 
Ho skriv til dømes «Dette ser 
veldig opplagt og troverdig ut – vi 
har da alle lært på skolen at slik er 
det.» Dersom lesaren ikkje skjønar 
poenget, men likevel får beskjed 
om at det er opplagt, så er kom-
munikasjonen broten.

Hva er matematikk bør jo som 

alle dei andre «Hva er»-bøkene gje 
nybyrjaren «stimulerende møter 
med ukjente tema». Eg meiner 
både forlag og forfattar burde 
ha skjønt dette. Boka kunne ha 
forklart kva rekning med tal er 
for slags ferdigheit, kva pluss og 
minus er for noko, korleis liknin-
gar, funksjonar og grafar funge-
rer, og kva dei kan vera til nytte 
for. Ho kunne gjerne ha brukt 
det matematiske språket, men på 
eit enklare nivå. Boka burde også 
hatt fleire pedagogiske figurar som 
viser fram dei fine samanhengane 
i matematikken. Dette kunne forla-
get gjerne ha hjelpt henne med. Så 
kunne det vore nokre vidaregåande 
tema enten mot slutten av kvart 
kapittel, eller som eit eige kapittel 
lengst bak i boka.

Det er for så vidt positivt å 
bryna seg på verkeleg vanskelege 
ting. Ein må lesa svært sakte. Om 
att og om att må ein gå gjennom 
to–tre setningar, før ein dristar seg 
vidare til neste setning. Den typen 
læring er ikkje vanleg for vaksne, 
etablerte fagfolk som meg sjølv. 
Det gjev meg ei kjensle av korleis 
det må vera å studera matematikk 
på NTNU og andre realfagsbastio-
nar, men det hjelper meg ikkje til 
forstå kva matematikk er.

av lars Nyre
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Kvalitetsreformen i høyere utdanning ble iverk-
satt høsten 2003. Siktemålet var, og er, økt 
kvalitet gjennom studieopplegg som fremmer 
nødvendig læring, modning og utvikling. Trad-
isjonelle undervisnings- og eksamensformer 
endres mot studentaktive undervisningsformer, 
tilrettelagt veiledning, jevnlige tilbakemeldin-
ger og tettere oppfølging av enkeltstudenter. i 
dette ligger det et implisitt krav om at lærerne 
skal fornye sin pedagogiske praksis. Endring av 
praksis tar tid, noe som også uttrykkes tydelig i 
den første evalueringen av kvalitetsreformen i 
2007, der det understrekes at reformen repres-
enterer starten på en utvikling som vil pågå i 

flere år framover. Det har nå gått seks år siden 
dette ble skrevet, og to år siden reformen ble 
iverksatt – hvordan står det til i dag?

Studentene skriver mer enn noensinne. Skri-
ving benyttes både som en metode for læring 
og for å dokumentere kunnskap. Studentene 
får mye skrivetrening og rikelig med tilbake-
meldinger som forteller om produktet er godt 
eller mangelfullt. Dette er bra, men ikke bra nok. 
Studentene mener at oppgaveskriving er en ef-
fektiv læringsform, men etterlyser veiledning 
som hjelper dem videre i arbeidet, en veiledning 
de lærer av.

For studenter i profesjonsstudier skal bac-
helorgraden gi relevant og tilstrekkelig kompe-
tanse for profesjonsutøvelse. i flere profesjoner 
er skriving et arbeidsredskap. En sykepleier skal 
for eksempel formidle kunnskaper om pasienter 
skriftlig, handlinger skal dokumenteres, og viktig 
informasjon skal gis. Og ikke minst, pasientene 
har selv rett til å lese det som står skrevet om 
dem. En velferdsviter må kunne utforme jour-
nalnotater så vel som skriftlige utredninger og 
vedtak. alle studentene må også kunne skrive 

funksjonelle tekster som innfrir studienes ulike 
krav. Å oppøve gode skriveferdigheter og tekst-
forståelse blir dermed en viktig del av studiene. 
Studentene trenger altså skriveferdigheter for 

både studier og arbeidsliv, og forståelse for den 
faglige og læremessige konteksten skrivearbeidet 
inngår i. Dette må læres, noe de må få hjelp til av 
veiledere som selv behersker de relevante skrift-
lige sjangrene, og som evner å formidle denne 
kunnskapen.

Forskning på studenter og skriving i høy-
ere utdanning forteller om mangelfull skrive-
opplæring og skriveveiledning. Studentenes 
læringsutbytte fra arbeid med skriftlige oppga-
ver er høyst varierende, og deres lærere er ofte 
selv usikre skribenter som føler seg rådville i sin 
skriveveiledning. Mer skrivetrening og hyppigere 
tilbakemeldinger er altså ingen garanti for at 
studentene blir mer innsiktsfulle fagpersoner 
eller bedre skrivere.

Hensikten med veiledning som pedagogisk 
metode er å styrke læringsforløpet til den enkelte 
student og bidra til læring og utvikling. Men 
læringsutbyttet avhenger av hvordan tilbake-
meldinger gis, når tilbakemeldingene gis, og 
hva det gis tilbakemeldinger på. Når skriving 
benyttes som en metode for læring, blir veilede-
rens tekstkompetanse en sentral faktor, likeledes 

hva veilederen mener er skriveoppgavens mål. 
Skal studentene utvikle seg som skrivere innen 
akademia, innen profesjonsutøvelse, eller begge 
deler? Skal skrivingen være et redskap til læring 

Marit Greek,
førstelektor i pedagogikk og 

Kari Mari Jonsmoen,
førstelektor i norsk, 

begge ved Kultur, språk og læring, 
Høgskolen i Oslo og akershus

«Studentene trenger skriveferdigheter for både 
studier og arbeidsliv.»

Studenter skriver mer enn noensinne, men læringsutbyttet varierer sterkt. Lærerne må bli bedre skrive-
veiledere, mener kronikkforfatterne. 

Skriveveiledningen må bedres

KRONIKK
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for studentene eller et redskap for vurdering av 
kunnskap og faglig forståelse? Og ikke minst, 
hva skal læres? Svarene på disse spørsmålene bør 
være styrende for hvordan oppgavene formuleres 
og for veiledningens karakter.

Studenter fra ulike studier og på ulike nivåer 
i studiene rapporterer om uforståelige oppgave-
ordlyder og at de ikke skjønner hva lærerne kre-
ver av dem. lærerne skiller blant annet sjelden 

mellom oppgaver som gis i læringsøyemed, og 
oppgaver der sluttproduktet skal vurderes. En 
tekst under prosess risikerer å bli vurdert som et 
ferdig produkt, og en tekst knyttet til praksis ri-
sikerer å bli vurdert ut fra rene akademiske krav. 
Det faktum at lærerne har ulik veiledningsprak-
sis, letter heller ikke situasjonen. Noen lærere 
gir for eksempel tilbakemeldinger på tekstens 
innhold, mens andre kommenterer formelle feil. 
resultatet blir at studentene famler seg fram på 
egen hånd.

Dette reiser en rekke spørsmål som krever 
svar. Hvorfor skal studentene skrive oppgaver, 
hva skal de lære av å skrive, og hvilke krav skal 
stilles? Hvordan skal oppgavene formuleres slik 
at målet eller målene kommer klart fram? Hvor-
dan bør veiledningen være for at studenten skal 
kunne innfri målet eller målene som er satt?

En kan lære mye gjennom å skrive om fag-

lige emner i ulike sjangre. Dysthe mfl. sier det 
så sterkt som at betydningen av skriving ikke 
kan overvurderes. Studentene får mulighet til å 
utvikle sine språklige og kommunikative ferdig-
heter i en faglig sammenheng, i ulike sjangre 
og med ulike lesere for øye. Gjennomtenkte og 
velformulerte skriveoppgaver gir studentene an-
ledning til å fordype seg i fagstoffet, utvide sine 
faglige perspektiver, sette ulike teorier opp mot 

hverandre og bli fortrolige med faget og sitt eget 
faglige ståsted. Hvilke oppgaver de får, når de får 
dem, tiden de har til rådighet, og veiledningens 
karakter er imidlertid av betydning. Ulike skri-
veoppgaver har ulikt potensial for læring så vel 
som for kontroll, og oppgavens ordlyd vil aldri 
være likegyldig.

Kanskje bør en øke lærernes tekstkompe-
tanse, kanskje bør en bli mer kritisk til hvilke 
skrivearbeider studentene skal utføre, kanskje 
bør en tenke nytt, slik at veiledningen blir mer 
målrettet og effektfull. lærerne er fageksper-
ter som er opptatt av fagkunnskap og mestrer 
faglig veiledning. Skriveopplæring og sakprosa 
er imidlertid disipliner de ikke nødvendigvis 
har tilstrekkelig kompetanse i. Det finnes re-
flekterte og dyktige fagveiledere som erkjenner 
sin manglende tekstkompetanse. De overlater 
veiledningen av skriftlige oppgaver til andre, og 

videreutvikler selv det de er gode på, nemlig ren, 
faglig veiledning, for eksempel i praksis. Men 
dette er neppe noen god løsning i det lange løp.

institusjonene bør ta manglende skrivefer-
digheter og tekstkompetanse hos lærere og stu-
denter på alvor og iverksette tiltak for å endre 
denne situasjonen. læreren kjenner sitt fag og 
vet hva studentene skal lære. Men mange lærere 
trenger å heve sin kompetanse i skriveveiledning 
slik at de blir i stand til å gi studentene systema-
tisk skriveopplæring fra første studieår. De må 
ha kunnskap om hvilken læringsverdi de ulike 
oppgavene og arbeidsformene har. lærerne må 
også ha tekstforståelse, kunnskap om og innsikt 
i skrivestrategier for at veiledningen skal gi den 
ønskede effekten.
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DEBATT

FINANSIERINGSoRDNING: Det 
resultatbaserte finansieringssyste-
met som ble innført for forsknings-
instituttene i 2009, er nylig blitt 
evaluert (Damvad 2012). i kjølvan-
net av evalueringen har regjerin-
gen besluttet å forenkle ordningen. 
Forskningsrådsinntekter, bistillin-
ger og relevansvekt tas ut, mens 
indikatorene for vitenskapelig 
publisering, nasjonale oppdrag-
sinntekter, doktorgradsproduk-
sjon og internasjonale inntekter 
blir videreført. Med forbehold om 
at vi ennå ikke kjenner vektingen 
av de ulike indikatorene, framstår 
forenklingen etter min vurdering 
fornuftig. Systemet blir mer forut-
sigbart og dermed enklere å styre 
strategisk etter for instituttene. Jeg 
etterlyser imidlertid en debatt om 
operasjonaliseringen av indikato-
ren nasjonale oppdragsinntekter. 
Jeg vil foreslå at man for den sam-
funnsvitenskapelige delen av insti-
tuttsektoren krever at oppdragene 
er vunnet gjennom reell og åpen 
konkurranse.

«Nasjonale oppdragsinntekter» 
er i henhold til Kunnskapsdeparte-

mentets retningslinjer for statlig 
basisfinansiering av forskningsin-
stitutter «inntekter fra prosjekter 
instituttet utfører mot vederlag fra 
eksterne oppdragsgivere. inntekter 
fra bidragsfinansiert virksomhet 
(uten mva.) som ikke har vært ut-
lyst i åpen konkurranse, omfattes 
ikke. Men mens bidragsfinansierte 
prosjekter finansiert av det offent-
lige altså ikke inngår i kategorien, 
er det ingen krav til åpen konkur-
ranse om prosjekter finansiert 
av private oppdragsgivere. Det er 
tilstrekkelig at det foreligger en 
avtale om vederlag mellom opp-
dragsgiver og oppdragstaker.

instituttsektoren er svært hete-
rogen. Jeg ser ikke bort fra at for-

holdet mellom oppdragsgiver og 
oppdragstaker vil variere mellom 
sektorene, og kanskje er det gode 
grunner for at man for eksempel 
innenfor den teknisk-industrielle 
delen av instituttsektoren anser 
denne type inntekter som vunnet 
i en nasjonal markedskonkur-
ranse. Jeg mener imidlertid at 
for den samfunnsvitenskapelige 
oppdragsforskningen er krav om 
konkurranse nødvendig for å sikre 
forskningens samfunnsmandat og 
legitimitet.

To hensyn tilsier etter min me-
ning at samfunnsvitenskapelig 
forskning som «autoriseres» og 
subsidieres gjennom basisfinan-
sieringsordningen, bør være un-
derlagt åpen konkurranse: kvalitet 
og transparens.

Konkurranser har som formål 
å sikre at den beste vinner. i an-
budsoppdrag om forskningspro-
sjekter vurderes søknaden ut fra 
hvem som faglig er best i stand 
til å gjennomføre et oppdrag, den 
økonomiske rammen er som regel 
gitt. Når et oppdrag unndras kon-
kurranse, kan verken oppdragsgi-

ver eller omgivelsene være sikre på 
at hensynet til kvalitet er tilstrekke-
lig ivaretatt. Dette er spesielt alvor-
lig for samfunnsforskningen fordi 
vår vitenskap ofte oppfattes som 
mindre eksklusiv enn for eksem-
pel den teknologiske eller medi-
sinske. For utenverdenen kan det 
tidvis være vanskelig å skille sam-
funnsvitenskap fra for eksempel 
journalistikk, politikk eller endog 
alminnelig sunn fornuft. Så hvis 
vi, som på ulike nivåer forvalter 
samfunnsforskningen, ikke selv 
insisterer på strenge vitenskape-
lige kvalitetskriterier, kan vi risi-
kere å undergrave samfunnsfors-
kningens autoritet. alternativt og 
verre: Vi risikerer å legitimere ikke-

vitenskapelig virksomhet (som ren 
synsing, politisk propaganda e.l.) 
på falske premisser. Og i med at 
indikatoren nasjonale oppdrags-
inntekter også er et parameter for 
vekst, gir den instituttene et insen-
tiv til å ekspandere ved å renonsere 

på den vitenskapelige kvaliteten.
Mangel på åpen konkurranse 

fører også til at forholdet mellom 
oppdragsgiver og oppdragstaker 
blir mindre transparent. Sam-
funnsforskningens legitimitet er 
avhengig av at den ikke er styrt 
av sterke samfunnsinteresser. 
Uavhengighet og relevans for 
allmennheten er et raison d’être 
for samfunnsvitenskapelig opp-
dragsforskning. Denne delen av 
samfunnsmandatet blir godt opp-
summert av Ottar Brox (2012) i 
artikkelen «Fra «anvendt» til an-
vendelig forskning». anvendelig 
forskning må ifølge Brox «være 
minst like nyttig for andre legi-
time interesser i saksfeltet som 
for oppdragsgiveren». Når tildeling 
av midler til oppdragsforskning 
foregår uten konkurranse, kan 
det oppstå tvil om oppdragstakers 
uavhengighet av oppdragsgivers 
interesser og verdier. Forsknings-
instituttenes rolle blir dermed mer 
utydelig og mer lik institusjoner 
i samfunnet med et annet sam-
funnsmandat, slik som konsulent-
firmaer, tenke-tanker og statlige og 
private kunnskaps- og utrednings-
enheter. 

Basisfinansieringsordningen 
utgjør en beskjeden del av fors-
kningsfinansieringen innenfor 
norsk samfunnsforskning, og ut-
formingen av et enkelt kriterium 
har relativt marginale fordelings-
virkninger. Men systemet har også 

en viktig symbolsk funksjon: Det 
påvirker forskningsinstitusjone-
nes og forskernes egenforståelse 
og samfunnets vurderinger av 
forskningens rolle. av hensyn til 
samfunnsforskningens legitimitet 
og prestisje vil jeg derfor anbefale 

at de prosjekter som skal telle i 
utmåling av instituttenes basisbe-
vilgning, bør være prosjekter som 
har vært underlagt faglig konkur-
ranse, og hvor premissene for sam-
handling mellom oppdragsgiver og 
oppdragstaker er åpne for innsyn 
for allmenheten.

Kilder: 

Damvad (2012). Evaluering av basisfinan-

sieringen til norske forskningsinstitutter som 

omfattes av retningslinjene for basisfinan-

siering. 

Kunnskapsdepartementet (2008). Ret-

ningslinjer for statlig basisfinansiering av 

forskningsinstitutter. 

Brox, Ottar (2013). «Fra «anvendt» til anven-

delig forskning?» Tidsskrift for samfunns-

forskning 54(1): 91-101.

ann-Helén Bay, 
direktør, institutt for 
samfunnsforskning

Hva er samfunnsforskning?

«Samfunnsforskningens legitimitet 
er avhengig av at den ikke er styrt av 

sterke samfunnsinteresser.»

«Instituttsektoren er svært 
heterogen.»
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Gjesteskribentene skriver sant og subjektivt om 
akademia. De faste gjestene er Bjørn Sverre Hol 
Haugen, Norunn Askeland, Gunnar Sivertsen og 
Ragnhild Hutchison.

GJESTESKRIBENTEN

Forskningskvalitet 
Forskningskvalitet var ledetråden da statsminis-
teren presenterte den nye forskningsmeldingen 
i Bergen 8. mars: Vi kan bli bedre på forskning, 
vi er langt fra der vi skal være, vi må begynne å 
snakke om innholdet i det vi gjør, ikke bare om 
økte bevilgninger. Etterpå var det statsrådens tur. 
Hun gjentok: Vi er gode, men kan bli bedre. Vi 
trenger å heve oss i forhold til 
andre land.

Så blar man spent i selve 
stortingsmeldingen. Men der 
står det lite om å prioritere 
forskningskvalitet. Begrepet 
brukes oftere enn før, men 
stort sett bare som begrunnelse 
for tiltak og prioriteringer som 
allerede finnes. Hvorfor er det 
så vanskelig for politikerne å 
realisere forskningskvalitet 
som politikk når de selv vil det?

Det er fordi vi ikke vil det 
når de spør oss. Vi nevner hel-
ler særinteresser, selv om vi 
vet at sluttresultatet av alles 
lobbyisme ikke er forsknings-
kvalitet. Og vi foretrekker 
grunnbevilgninger framfor 
konkurranseutsatte midler 
hvis vi må prioritere.

Øk grunnbevilgningene, helst opp til åtti pro-
sent, sier Forskerforbundet og UHr i skjønn for-
ening. Da sier politikerne det samme. Ved forrige 
stortingsvalg gikk alle partier inn for økte grunn-
bevilgninger. Nå gjør de det igjen.

Grunnbevilgningene til universiteter og høg-
skoler er et svært hull hvor politikerne tømmer 
muligheten for politikk og prioriteringer. i år tøm-
mer de 27 milliarder kroner i hullet, nesten dobbelt 
så mye som for ti år 
siden. pengene sildrer 
jevnt og flatt utover slik 
at de fyller alle de små 
lokale hullene. Valgte 
institusjonsledere sør-
ger for at alle er mest 
mulig fornøyde, og at 
hele handlingsrommet er borte ved slutten av året. 
Så ber man nok en gang om mer til alt og alle.

Samfunnsvitere og humanister kan forske med 
bare grunnbevilgninger og forskningstid. Dessu-

ten kan de forske overalt i landet. Naturvitere kan 
ikke det. Hvis naturvitenskapelig forskning skal 
bli god og gi gjennombrudd, må den ofte koste 
mye mer enn personalressursene. Den må foregå 
i store fagmiljøer som er i samspill med andre, lo-
kalt og internasjonalt, i og utenfor universitetene, i 
og utenfor offentlig sektor, med og uten studenter. 

Ekstern finansiering er viktig. 
Offentlige kilder er sjelden til-
strekkelige alene.

Jeg er humanist og sam-
funnsviter, men jeg er ikke enig 
i å prioritere økte grunnbevilg-
ninger med et snevert fokus 
på utdanningsinstitusjonene. 
Det blir stadig mer tydelig at 
denne politikken motarbeider 
forskningskvaliteten i realfag, 
teknologi og medisin.

i fjor var det 73 vitenskape-
lige artikler fra Danmark i Na-
ture og Science, to tverrfaglige 
tidsskrifter som kun publiserer 
de mest konsekvensrike gjen-
nombruddene i naturvitenska-
pelig forskning. Fra Norge var 
det 35 artikler, altså mindre enn 
halvparten. Dette er et lite tegn 

på at regjeringen har grunn til å bekymre seg om 
forskningskvaliteten. Det finnes mange slike tegn.

Til forskjell fra Norge har Danmark flere private 
fond med kapital i milliardbeløp som gir generell 
støtte til naturvitenskapelig forskning. Det er ikke 
snakk om «gaver». Fondene fungerer som fors-
kningsråd med internasjonale fagpaneler, men 
er uavhengige av statsbudsjetter og dermed av å 
kompromisse med forskningskvaliteten.

Skulle vi hatt det samme i Norge, måtte vi 
ha bestemt det gjen-
nom skattereglene for 
hundre år siden. Men 
mangelen kan kom-
penseres i dag med et 
drastisk tiltak, et fond 
for naturvitenskapene 
som på den ene siden 

supplerer Forskningsrådets politiske portefølje av 
virkemidler, og på den andre siden lærestedenes 
og Forskerforbundets monotone krav om å få mer 
av alt til alle.

Gunnar Sivertsen
forsker ved NiFU

«Pengene sildrer jevnt og 
flatt utover slik at de fyller 

alle de små lokale hullene.»

MUSEA I SoGN oG FJoRDANE:  
Vi har med stor undring lese innleg-
get frå vårt eige fagforeiningsstyre 
i Forskerforum nr. 3/2013, der dei 
imøtegår dei synspunkta om Musea 
i Sogn og Fjordane (MiSF) som 
inger Marie von der lippe og anne 
langedal Bakke gav uttrykk for i 
intervju i Forskerforum nr. 2/2013. 
Styret i lokallaget i Forskerforbun-
det teiknar eit glansbilde av forholda 
i MiSF og legg mellom anna vekt 
på «ein god dialog med leiinga», 
«ei felles forståing av prioriterte 
oppgåver» og at «konsolideringa 
har vore ei velsigning for medlem-
mene våre».
Vi kjenner oss ikkje att i desse for-
muleringane. Tvert imot er vi heilt 
samde med kollega anne langedal 
Bakke på Kystmuseet, som i For-
skerforum 2/2013 peika på at MiSF 
ikkje på langt nær har nådd måla 
om fagleg og økonomisk styrking, 
at samarbeidet mellom musea fun-
gerte betre før konsolideringa, og at 
det no «blir lagt så stor vekt på det 
administrative at det museale har 
kome i skuggen».
Vi meiner det er uheldig at vårt eige 
styre uttalar seg så einsidig i ei sak 
der dei – i alle fall etter omtalen i 
Forskarforum 2/2013 – må vita at 
meiningane blant medlemene er 
sterkt delte.
Vi tolkar det likevel slik at styret i 
Forskerforbundet sitt lokallag på 
eitt punkt er samd med dei to med-
lemene som uttala seg i Forsker-
forum, nemleg at det er trong for 
ei brei evaluering av alle sider ved 
organisasjonen MiSF. Vi stør fullt 
ut kravet om ei grundig, uavhengig 
evaluering av MiSF. Den må gjen-
nomførast av eit kompetent, uhilda 
fagorgan så snart som råd.

anna Jorunn avdem, 
Marie pettersson, 

inger Marie von der lippe, 
aage Engesæter

Delte meiningar 
om museum
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AKADEMIA I IRAN: Mahmoud 
Khalifeh, en iransk ph.d.-stipendiat 
ved Universitetet i Stavanger, ble 
intervjuet i Forskerforum nr. 3 (i 

saken om utenlandske stipendia-
ter s. 12–17, red. mrk.) i den sam-
menheng vil jeg gjerne nevne noen 
fakta og tall om den akademiske 
situasjonen i iran. Jeg er en av de 
seks iranske kollegene hans ved 
institutt for petroleumsteknologi. 
Jeg er overrasket over det han sier 
om iran, og er bekymret for hvilket 
unøyaktig inntrykk av iran som blir 
formidlet til leserne.
Mahmoud slo fast at levekårene i 
iran er svært dårlige. Det hørtes ut 
som Etiopia for meg. Faktum er at 
FN i 2011 rapporterte om at iran var 
blant landene med høy «human de-
velopment index» (HDi) med en 
HDi på 0,707 – bedre enn Tyrkia, 
Kina, Thailand og 88 andre land. 
Selvsagt har Norge den høyeste 
levestandarden i verden, men det 
stemmer ikke at situasjonen i iran 
er svært dårlig. Gitt olje- og gass-
ressursene og mye annen naturgitt 
rikdom er imidlertid rommet for 
forbedring stort. 
Faktum er at iran har mange univer-
siteter, og antallet innbyggere med 

høyere utdanning øker dramatisk. 
Kvaliteten på toppuniversitetene i 
iran er sammenlignbare med uni-
versitetene i Norge, noen ganger 

bedre. i motsetning til hva Mah-
moud tror, står iranske universiteter 
for en stor mengde forsknings- og 

utviklingsarbeid. ifølge den akade-
miske databasen Scopus er iran 
rangert som nummer 16 når det 
gjelder produksjon av internasjo-
nale vitenskapelige artikler: over 36 
000 i 2012. Denne produksjonen er 
høyere enn tilfellet er i russland, 
Sveits, Sverige og Danmark. Tallene 
ble oppnådd mens mange vitenska-
pelige publikasjoner og konferanser 
har hatt sanksjoner mot iranske uni-
versiteter. Dette viser tydelig at det 
å forske og få tilgang til data i iran 
ikke er vanskelig i det hele tatt. at 
det finnes begrensinger når det gjel-
der å publisere strategiske data, må 
være forventet på ethvert institutt i 
ethvert land. 

Å man ønsker å studere i utlandet 
er uttrykk for en global tendens, det 
er ikke en indikasjon på at situasjo-
nen i hjemlandet er dårlig. ifølge 
The Norway post studerer 23 400 
norske studenter i utlandet. Faktisk 
oppmuntrer en del land studenter 
til å reise utenlands for å få interna-
sjonal erfaring, og hvis vertslandet 
tilbyr finansiering for dem, er det 
ideelt for hjemlandet.

Omid razbani,  
ph.d.-stipendiat, 

Universitetet i Stavanger

innlegget er oversatt fra engelsk. red. 

«Faktum er at Iran har mange 
universiteter, og antallet innbyggere 

med høyere utdanning øker 
dramatisk.»

Fortegnet framstilling

Faksimile av oppslag i Forskerforum nr. 3/13.
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NoKUT: Høyt kvalifisert ingeni-
ørkompetanse er høyt prioritert i 
Norge. Det samme er innsatsen 
for å styrke kapasiteten for innova-
sjon og teknologiledelse i offent-
lig og privat sektor. arbeidet for å 
bygge kunnskapsnasjonen Norge 
og kunnskapsregionen Vestlandet 
har fått en uventet motstander: 
Nokut – Nasjonalt organ for kvalitet 
i utdanningen. 
Nokut har gradvis bygget opp et re-
gelregime som skal sile verdige fra 
uverdige utdanningstilbud. Grunn-
tanken er god. For høyskolene er 
mastergradene viktige byggestei-

ner i kompetansebyggingen. Nokut 
fikk et mandat om at universitetene 
kunne egengodkjenne mastergra-
der. Høgskolene måtte søke om 
akkreditering.
reglene og forvaltningspraksisen 
for godkjenning av mastergrader er 
nå blitt så omfattende at det har gitt 
en kraftig målforskyvning fra alle 
gode intensjoner om kvalitet. ak-
krediteringssøknad med 140 siders 
dokumentasjon av læringsutbytter 
og måloppnåelse i søknad er ikke 
tilstrekkelig. Nokut krever en mil-
limeterredegjørelse for alle trekk 
ved undervisningen.

– Bare sutring fra en institusjon 
som ikke har fått godkjent sin søk-
nad, tenker du. Du har rett – vi er 
svært skuffet over Nokuts behand-
ling av Høgskolens omfattende 
søknad om nye studietilbud som 

skal gi en sårt tiltrengt sivilingeni-
ørutdanning i Bergen og en tekno-
logiorientert lederutdanning.
Den avgjørende testen for om dette 
er usaklig sutring eller saklig kritikk 
av et byråkrati som har glemt sine 
mål, er dette: Send ut en tilsvarende 
kravspesifikasjon til norske uni-
versitet med sikte på etterkontroll 
eller evaluering av mastergradenes 
kvalitet. Bruk samme praksis for 
administrativ mistillit til søknadene 
som blir fremsendt, som i dag blir 
brukt mot høgskolene. Mitt tips er 
at dette regelregimet ikke overlever 
en slik realitetstest. 80 prosent av 
mastergradene ved landets univer-
sitet har neppe en slik dokumenta-
sjon. ingen av landets universitet 
vil finne seg i å bli utsatt for en slik 
institusjonalisert mistillit.
regler, godkjenningsordninger 
og etterprøving med evaluering 
er viktige virkemidler for å sikre 
kvalitet, forutsigbarhet og transpa-
rens i offentlig og privat sektor. på 
den andre siden har et av sukses-
skriteriene ved norsk arbeidsliv og 
norsk forvaltning vært at vi Norge 
har hatt et system og en kultur for 
grunnleggende tillit. Denne norske 
modellen har sikret at byråkratiske 
styringssystem ikke får utvikle seg 
til ugjennomtrengelige jernbur.
Det spesielle i universitets- og høg-

skolesektoren er at et tillits- og et 
mistillitssystem nå lever side om 
side. Universitetene kan egenakkre-
ditere studietilbud på masternivå. 
Høgskolene må gjennom en om-
fattende søknadskvern – også for 

mastergrader som er allerede er i 
drift, i samarbeid med Universitet 
som har alle fullmakter for selv å 
vurdere kvalitet.
Den gode nyheten er at Nokut har 
oppdaget at dagens godkjennings-
system er for omfattende, og har 
foreslått nedtrapping. Den dårlige 
nyheten er at Nokut i mellomtiden 
ikke har tillit til at høyt utdannede 
fagfolk og sterke fagmiljø har kom-
petanse til å vurdere hva som er 
gode utdanningstilbud for ingeni-
ørstudenter som skal bidra til frem-
tidig innovasjon og teknologiledelse 
i Norge. Byråkratiske system som 
har institusjonalisert mistillit som 
viktigste verdi, har et problem. Det 
gir stor makt til et sentralt sekre-
tariat, men ødelegger entusiasme, 
innovasjon og kvalitet. 
En mastergrad er noe annet enn en 
maskin der alle delene må være fer-
dige før maskinen blir satt sammen. 
Skal Nokut bygge ut videre sitt sys-
tem for institusjonalisert mistillit, 
må de selv komme og ta over un-
dervisningen – i det minste sende 
en inspektør til timene.

Tom Skauge,  
tidligere viserektor, 

Høgskolen i Bergen

Byråkratisk mistillit

«Ingen av landets universitet vil finne 
seg i å bli utsatt for en slik 
institusjonalisert mistillit.»

Forskarstilling i storslagen natur?

Ynskjer du å kombinera ein interessant jobb i eit spennande 
miljø, vakker natur og uendelege mulegheiter for friluftsliv 
både sommar og vinter? Vestlandsforsking er lokalisert i 
Sogndal og kan tilby dette.

Vi har no to ledige forskarstillingar:
• innan regional utvikling
• innan reiseliv

For fullstendig utlysing sjå www.vestforsk.no
Søknadsfrist: 15. april

Kontaktpersonar:
direktør Agnes Landstad, ala@vestforsk.no
og 
forskingsleiar Ivar Petter Grøttre, ipg@vestforsk.no
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Velkommen til www.forskerforum.no 
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•	 pdf-en	kan	også	leses	

 på nettbrett
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Returadresse:
Forskerforbundet

Postboks 1025 Sentrum
0104 Oslo

ALT ANNET
ER KOPIER.

Nå introduseres tre nye Jeep® modeller.
Jeep er legenden blant bilmerker og har produsert en rekke 4x4 ikoner. Jeep er ekte fi rehjulstrekkere med sjel, kraft og 
kapasitet. Jeep er et eventyr på fi re hjul. Historien er makeløs, imaget uovertruffent. Nye Jeep Compass 4x4 er en familiebil, 
Wrangler er selve ikonet og arbeidshesten som også kommer som 2-seters varebil på grønne skilter. Grand Cherokee er 
fl aggskipet som bare må sees og prøves. På modellene kan du velge mellom diesel eller bensin, manuell eller automatgir. 
Det du nesten ikke trenger å velge er ekstra utstyr. Alle Jeep i Norge har ekstremt høyt utstyrsnivå. Jeep er originalen, alt 
annet er kopier.

Compass fra 399.900,-  

Wrangler fra 389.900,- 
(Varebil 328.369 eks. mva) 

Grand Cherokee  fra 799.900,-  

jeep.no 
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Det er typisk 
norsk å tenke 
fremover.

men ikke lenger enn fire år.
Prioritering er blant politikernes viktigste – og vanskeligste – oppgaver. Samtlige partier  
er enige om at Norges fremtid heter ”kunnskapssamfunnet”. Likevel blir forskning og  
innovasjon en salderingspost år etter år. Kan det skyldes at det er mer fristende å priori-
tere områder som gir raskere og mer synlige resultater? Kunnskap og kompetanse vil  
være vår viktigste ressurs i fremtiden. Derfor må Norge satse på hjernekraft. Det krever  
at politikerne har vilje og mot til å tenke lenger frem enn til neste Stortingsvalg.

Hjernekraftverk er en kampanje fra Forskerforbundet. www.hjernekraftverk.no

Med Hjernekraft skal freMtiden skapes
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i 
Høringsuttalelse om ny boklov  
Forskerforbundet vil opprettholde 
fastprisordningen for fagbøker og 
lærebøker til høyere utdanning, og 
er glad for at ordningen nå nedfel-
les i forslaget til boklov.

Fagbøker innen høyere ut-
danning er spesielt sårbare fordi 
undervisningsopplegget i høyere 
utdanning ikke er standardisert. 
Opplagene for bøker til undervis-
ning her er vesentlig lavere enn 
opplagene for bøker til obligatorisk 
utdanning på lavere nivå. En per-
manent fastprisordning vil, etter 
vår oppfatning, sikre mangfoldet av 
fagbøker med mindre opplag. les 
vår høringsuttalelse om ny boklov 
på www.forskerforbundet.no. 

ii 
lønnsoppgjøret 2013  

lønnsforhandlingene i årets mel-
lomoppgjør i offentlig sektor star-
ter opp i april. partene har frist til 
1. mai med å komme til enighet. 
Datoer for forhandlingsstart i de 
ulike sektorene:
•	Spekter	helse:	fredag	12.	april	kl.	
09.00 
•	Stat:	fredag	12.	april	kl.	10.00	
•	KS:	torsdag	18.	april	
•	Oslo	kommune:	torsdag	25.	april	
kl. 13.00.

iii 
Synes du pensjon er  

komplisert? 
ifølge Statens pensjonskasse vet 
bare annenhver nordmann hva de 
får i pensjon. Du er med andre ord 
ikke alene dersom du synes det er et 
komplisert tema. Unio har skrevet 
en tekst for å gi en grunnleggende 
forståelse og oversikt for pensjon. 

alderspensjon avhenger av 
ditt arbeidsforhold gjennom livet. 
i grove trekk kan alderspensjon 
deles opp i tre hovedkategorier: Fol-
ketrygd, tjenestepensjon og aFp 
(offentlig eller privat). Du finner 
hele teksten på www.unio.no. 

iV 
regjeringen med viktige 

grep i ny forskningsmelding  
Forskerforbundet er positiv til at 
regjeringen foreslår å innføre en 
langtidsplan med flerårige budsjet-
ter for forskningssektoren. 

– En langtidsplan for forskning 
er et nytt og viktig grep, som viser 
at regjeringen har lyttet til innspil-
lene fra sektoren, sier Forskerfor-

bundets leder petter aaslestad. 
langtidsplanen vil kunne bidra 

til økt forutsigbarhet for institu-
sjonene og bedre arbeidsvilkår for 
de ansatte. 

Forskningsmeldingen har gode 
intensjoner og forslag som peker i 
riktig retning, som for eksempel 
å redusere bruken av midlertidig 
tilsetting, men inneholder få for-
pliktende tiltak. Forskerforbundet 
savner eksempelvis tiltak for å løse 
utfordringene knyttet til den his-
torisk store aldersavgangen i sek-
toren og sammenhengende tid til 

V 
Utdanning må lønne seg 

– Det må lønne seg bedre å ta lang 
utdanning og å arbeide i offentlig 
sektor , sa Unio-leder anders Fol-
kestad i forbindelse med Unios inn-
tektspolitiske konferanse 7. mars. 

på konferansen var statsråd rig-
mor aasrud gjest. Her sa Folkestad 
blant annet at amanuensiser og høg-
skolelektorer som underviser de som 
skal bli frontsoldater i de offentlige 
tjenester, henger lønnsmessig etter.

– Dette er gruppen som utdan-
ner de som politisk står høyt på 
dagsorden, som sykepleiere og 
lærere. Da må de også tas på alvor 
lønnsmessig, sa Folkestad.

Vi 
Studiekvaliteten må styrkes  

i dag er finansieringen lagt opp slik 
at utdanningsinstitusjonen får 60 
prosent av midlene som en grunn-
bevilgning, mens resten avhenger 
av hvor mange studiepoeng studen-
tene avlegger. på papiret ser dette ut 
som et incentiv til å tilby studentene 
en god utdanning og legge forhol-
dene best mulig til rette for at de 

avlegger det antallet studiepoeng de 
skal. Konsekvensen ser imidlertid 
ut til å være at utdanningsinstitu-
sjonene tar opp mange studenter 
de ikke har finansiering for.
 i stedet for å tilby en god utdan-
ning til dem de egentlig får penger 
for å utdanne, så kompenserer altså 
studiestedene ved å ta inn flere stu-
denter. på den måten gir universite-
ter og høyskoler alle som studerer 
der et dårligere tilbud.
 Forskerforbundet og Norsk stu-
dentorganisasjon står sammen 
om fire ønsker til politikerne, som 
vi mener kan bidra til å redusere 
frafallet og øke kvaliteten i norsk 
høyere utdanning. Disse ønskene 
presenteres av Forskerforbundets 
leder petter aaslestad og NSOs 
leder Øyvind Berdal i en kronikk 
i aftenposten. les kronikken på 
www.forskerforbundet.no. 

Vii 
Medlemsrabatt hos advokat   

Forskerforbundet har samarbeids-
avtaler med advokatfirmaene Foss 
Brynildsen Da i Oslo og Codex 
advokat Tromsø aS om rabatt på 
advokattjenester for våre medlem-
mer. avtalene gjelder saksområder 
som ikke dekkes av Forskerfor-
bundets retningslinjer for juridisk 
bistand. avtalene gir medlemmer 
av Forskerforbundet inntil 1/2 time 
fri konsultasjon, og ca. 30% rabatt 
på ordinær timepris for ytterligere 
juridisk bistand. les mer her: www.
forskerforbundet.no/advokat.

Viii 
Behold medlemskapet ved 

utenlandsopphold
Medlemmer som reiser på fors-
kningsopphold i Sverige, Danmark, 

Finland, USa, Canada, irland eller 
Storbritannia får sine rettigheter 
ivaretatt av Forskerforbundets søs-
terorganisasjon i det aktuelle landet. 
Det sørger avtaler om gjensidig gjes-
temedlemskap for. på samme måte 
vil utenlandske gjesteforskere som 
er medlem av en søsterorganisasjon 
i et av disse landene få sine rettig-
heter ivaretatt av Forskerforbundet 
under et forskningsopphold i Norge. 

iX 
Stipendiat? Kjenn dine  

rettigheter! 
Forskerforbundet har oppdatert in-
troduksjonsheftet om lønns- og ar-
beidsvilkår for stipendiater. Heftet er 
nå også tilgjengelig i engelskspråk-
lig utgave. Heftet inneholder mye 
nyttig informasjon for deg som er 
ansatt i stipendiatstilling. Du kan 
laste ned heftet som en pdf-fil, eller 
bestille det fra sekretariatet: post@
forskerforbundet.no.

X 
phD Candidate?  

Know Your rights!
Forskerforbundet (The Norwegian 
association of researchers, Nar) 
has issued a Handbook for phD 
Candidates, with useful informa-
tion about working conditions 
and salary levels for phD candida-
tes employed in Norway. You can 
download the handbook from our 
web site, or order free copies from 
post@forskerforbundet.no. 

Xi 
Ny jobb? Bruk Min side

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

Xii 
Følg Forskerforbundet på 

Facebook 
Nå kan du få nyheter fra Forskerfor-
bundet på Facebook. Bli tilhenger 
av Forskerforbundets Facebookside 
www.facebook.com/forskerforbun-
det – og tips gjerne andre som du 
tror kan ha interesse av å følge 
siden.

Returadresse:
Forskerforbundet

Postboks 1025 Sentrum
0104 Oslo
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Det er typisk 
norsk å tenke 
fremover.

men ikke lenger enn fire år.
Prioritering er blant politikernes viktigste – og vanskeligste – oppgaver. Samtlige partier  
er enige om at Norges fremtid heter ”kunnskapssamfunnet”. Likevel blir forskning og  
innovasjon en salderingspost år etter år. Kan det skyldes at det er mer fristende å priori-
tere områder som gir raskere og mer synlige resultater? Kunnskap og kompetanse vil  
være vår viktigste ressurs i fremtiden. Derfor må Norge satse på hjernekraft. Det krever  
at politikerne har vilje og mot til å tenke lenger frem enn til neste Stortingsvalg.

Hjernekraftverk er en kampanje fra Forskerforbundet. www.hjernekraftverk.no

Med Hjernekraft skal freMtiden skapes

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

Kurs og seminarer  
Forskerforbundet arrangerer følgende kurs og seminarer for tillitsvalgte i 
april og mai 2013:
•	 15.-16.04.13:	Sektorseminar	for	tillitsvalgte	ved	sykehus	og	helseforetak	
•	 24.04.13:	Sektorseminar	for	tillitsvalgte	ved	private	høyskoler	og	pri-
vate vitenskapelige høyskoler 
•	 07.05.13:	Praktisk	lokallagsarbeid	for	tillitsvalgte.
Med forbehold om endringer. program og påmeldingsinformasjon blir 
lagt ut på www.forskerforbundet.no/kurs.  

Forskerforbundet med nye nettsider
Forskerforbundets vil fremstå med ny design, ny struktur og nye funk-
sjoner fra april 2013.  De nye sidene blir integrert med vårt medlems-
system Winorg, og får enklere pålogging til Min side for medlemmer 
og ekstranett for tillitsvalgte. Samtidig med denne omleggingen får ny-
hetsbrevene våre også ny design. Følg med på www.forskerforbundet.no.
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Når bikker det over?
Et bilde fra egen akademisk virksomhet som samtidig berører Forskerfor-
bundets overordnede politikk: Etter å ha vært ute av den vanlige akademiske 
undervisningen (som dekan og deretter i forskningstermin) var jeg spent 
da jeg gjenopptok virksomheten for fullt for noen år siden, som professor 
i nordisk litteratur ved NTNU. Kvalitetssikringssystemet var for lengst 

innført – og tro meg: Jeg syntes det var befri-
ende å finne på nettet klare beskrivelser av hva 
det var forventet av meg i de ulike emnene: når 
ulike prosedyrer skulle utføres, hva jeg hadde 
ansvaret for – og hva som var tillagt andre. Jeg 
fleipet med at det var lettere å finne ut av min 
nye virkelighet via nettet enn å spørre kollegene, 
som ofte kunne ha divergerende oppfatninger 
om hvordan dette nå egentlig var (som vanlig 
er i akademia). Og jeg hører til dem som til og 
med lot seg begeistre over innføringen av kvali-
fikasjonsrammeverket. Vi hadde en fin tid i vårt 
fagmiljø da vi gjennomgikk våre ulike emner og 
beskrev hva vi faktisk forventet at studentene 

skulle sitte igjen med av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 
Var det slik at vi underviste i noe, mens vi samtidig mente at studentene 
også skulle opparbeide seg kunnskaper i noe annet i tillegg, som vi ikke 
formidlet til dem? Dette var en klargjørende tid for oss. Vi fikk justert form 
og innhold i våre undervisningsopplegg slik at det harmoniserte bedre 
med hva vi ønsket å få ut av studentene våre. Så langt, så vel.

For to semestre siden holdt jeg et kurs i fortelleteori for nybegyn-
nerstudenter. Det er en spennende oppgave å lære ferske studenter 
i faget å «se» hvordan tekster er bygd opp, og hva ulike fortellegrep 
faktisk kan bety for tekstens mening. Her hadde jeg samvittighetsfullt 
(selvsagt) – og helt i tråd med retningslinjene til kvalitetssikringssyste-
met – lagt ut på it’s learning nøyaktig hva slags stoff fra læreboka som 
skulle gjennomgås, tilføyd noen hjelpende spørsmål, forklart hva som 
kunne ansees å være læringsmål, og så videre. i timen var det plutse-
lig en student som – helt utenfor dagens tema – sa at Hamsuns Sult 
var en dårlig bok. «Ja vel, hvorfor det?» «Det skjer ingen ting i den.» 
En av de andre studentene bemerket da at boken tross alt ikke var så 
dårlig med tanke på at den var skrevet for så lenge siden. Her kom det 
opp – uventet – masse interessant stoff fra studentene som jeg gjerne 
skulle ha gått videre inn på. Er en bok «bedre» jo mer som skjer i den? 
(Og hva menes med at noe «skjer» i en bok?) Er det slik at bøker på 
den historiske tidslinje blir stadig bedre? Slike ærlige spontanytringer 
kan gi interessante dialoger, og jeg er nokså sikker på at studentene i 
dette tilfellet ville ha kommet frem til langt mer nyanserte og reflekterte 
standpunkter hvis vi hadde holdt det gående en stund. Men i situasjo-
nen var jeg for feig! Kurset hadde sine mål og sine pensumssider som 
skulle gjennomgås – og studentene ble også stressa hvis vi ikke fulgte 
skjema som de hadde fått seg forelagt i detalj. Her kan man selvsagt 
kritisere meg for ikke å ha lagt inn rom for avvik – men det kvalitets-
systemet som jeg til vanlig anså som en god hjelp, hadde plutselig bikket 
over til fremstå som en hindring; det viktigste glapp unna.

Dette er ikke et innlegg mot kvalitetssystemer, men en påminning 
om at vi til enhver tid må spørre oss om de fungerer etter hensikten. 
Når bidrar de til å fremme kvalitet, og når bidrar de til ikke annet enn 
til å vise at vi har orden i sakene våre? 

Det er ikke tvil om at vi i dagens akademia ligger under for et utbredt 
New public Management-ideologi. Forskerforbundet gir i sitt arbeids-
program uttrykk for at en overdreven tro på denne kan ha betydelig 
negativ innvirkning både på arbeidsvilkår og på kvalitet i sektorens 
tjenester. Det påligger både vitenskapelig og teknisk-administrativt 
personale den tunge plikt å si fra når deler av systemet ikke fremmer 
kvalitet, men står i fare for å virke fordummende.

av petter aaslestad, 
leder i 

Forskerforbundet

Lange flate linjær
8. mars la regjeringen frem forskingsmeldingen som jeg har hatt store 
forventninger til. Tittelen «lange linjer» bærer håp om langsiktig tenking 
rundt FoU fra regjeringen. Min empiriske erkjennelse er at det eneste 
langsiktige vi har erfart til nå, er hvileskjæret som Djupedal la ut på. Den 
hvileskjærsfoten begynner visst å bli temmelig full av syre nå, for hvis vi 

myser, kan vi jo se konturene av vilje til å tenke 
på å skulle planlegge litt forsiktig intensjon om 
at vi kanskje skal forsøke å satse på forskning, 
undervisning og innovasjon. Det er positivt 
hvis vi nå får langsiktig tenking og finansier-
ing av den offentlige FoU aktiviteten, men jeg 
skulle ønske vi fikk se at de lange linjene peker 
oppover (fortrinnsvis veldig bratt).

regjeringen erkjenner at grunnforsknin-
gen fører til nye produkter og prosesser, og 
at samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk 
avkastning på forskning er høy. Videre pro-
blematiseres det at vi har høy andel offentlig 
finansiert forskning og lav andel næringslivs 

forskning, og det begrunnes med at vi har stor grad av råvareproduk-
sjon i det norske næringslivet.

Når ett av målene i forskningsmeldinga er å stimulere til en økning 
i FoU-innsats i næringslivet, vil jeg konkludere med at den offentlige 
andelen av total forskningsinnsats må øke over regjeringens mål om 
én prosent av BNp til vi har fått en dreining i næringslivet.

regjeringen kan stimulere til endring i næringslivet og økning i 
næringslivets FoU-aktivitet ved å
•	 investere	i	bedre	høyere	utdanning
•	 gi	konkurransedyktige	og	sammenliknbare	betingelser	til	kunnskaps- 
 arbeideren (forsker, underviser, kunnskapsforvalter), dem med høy   
 utdanning i UH-sektoren
•			øke	satsingen	på	innovasjon	i	UH-sektoren	og	helsesektoren
•			gjeninnføre	gaveforsterkningsordningen,	som	vil	stimulere	forsknings- 
 samarbeidet mellom næringsliv og offentlige forskningsinstitusjoner 
•	 styrke	kommersialiseringsaktørene,	for	eksempel:
  o doble Bia midlene – bedrifter som mottar Bia-midler står   
   for nær 50 prosent av forskningsinnsatsen i næringslivet
  o finansieringskilder (såkorn fond, verifiseringsmidler, 
   innovasjon Norge) 
  o Technology Transfer Offices (TTO)
  o næringsklynger
•	 sette	i	verk	tiltak	for	å	redusere	risikoen	for	finansiering	av	forskning	 
 i næringslivet, som likner på refusjonsordningen hvor oljeselskap får  
 tilbakebetalt 78 prosent av utgiftene på letesiden 

Videre er vi prisgitt at forskere vil sende ideer til TTO for vurdering av 
kommersialiseringspotensial før publisering, men da må vi få på plass 
en merittering av patentsøknadsskriving og kommersialiseringsaktivitet. 
Forskningsmeldingen peker på at det er viktig å sikre betingelser som 
stimulerer forskeren til å gi seg i kast med problemstillinger der det er 
stor sjanse for å mislykkes. Dette er direkte i kontrast til at forskeren som 
hovedregel er midlertidig ansatt, og da er naturlig uinteressert i å ta risiko 
på nye problemstillinger. Her er det håp å spore i forskingsmeldingen, og 
kanskje er det en av de viktigste tankene i «lange linjer» for å stimulere til 
innovasjon i det offentlige og dermed også til øket forskning i næringslivet.

paul Chaffey peker på at forskingsmeldingen er en melding nesten 
utelukkende for offentlig forskning. Det kan jeg se at han har rett i, 
men vi må ha styrket kvalitet i utdanninga, gode arbeidsbetingelser 
(inkludert konkurransedyktig lønn, gode karriereveier, fjernet ulovlig 
midlertidighet og innført merittering av innovasjon/kommersialise-
ring) for offentlig ansatte forskere. Vi trenger også en klar merittering 
av utvikling av godt undervisningsmateriell og en ipr-politikk som 
stimulerer produksjon av god undervisning.

Stig Ove Hjelmevoll, 
styremedlem i 

Forskerforbundet
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FAKTA oM FoRSKERFoRBUNDET
Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesse-
organisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunn-
skapsformidling. 

     Forskerforbundet har over 18 000 medlemmer og er tilsluttet 
Unio – hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede.

     Forskerforbundet arbeider for høyere lønn og bedre arbeidsvil-
kår for medlemmene.

FoRSKERFoRBUNDETS HoVEDSTyRE 2013–2015: 
Petter Aaslestad, NTNU (leder)
Jan Hongslo, Folkehelseinstituttet (nestleder)
Liv Berit Augestad, NTNU
Stig Ove Hjelmevoll, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Toril Ivarsøy, Universitetet i Bergen 
Ove Kvammen, Høgskolen i Bergen
Annelise Brox Larsen, Universitetet i Tromsø
Tom Roar Eikebrokk, Universitetet i Agder (1. vara)
Åge Hultgren, Universitetet i Stavanger (2. vara)
Ågot Aakra, Universitetet for miljø- og biovitenskap (3. vara)

SEKRETARIATET:
Stab
Generalsekretær Sigrid Lem
Arkivleder Kristine K. Brox
Kommunikasjonsleder Arvid Ellingsen (permisjon)
Konsulent Inger Marie Højfeldt
Spesialrådgiver Birgitte Olafsen
Informasjonsleder Unn Rognmo

Fagpolitisk avdeling
Avdelingssjef Bjørn T. Berg
Rådgiver Jon W. Iddeng

Avdeling for lønns- og arbeidsvilkår
Forhandlingssjef Frank O. Anthun
Seksjonsleder Eirik Rikardsen
Rådgiver Kjetil Mørk
Rådgiver Tanya Nymo
Seksjonsleder/advokat Ann Turid Opstad
Advokat Stine Nordgren Johannessen
Advokat Haakon Utne Kierulf
Advokat Mariann Helen Olsen
Advokatfullmektig Hildur N. Nilssen

Avdeling for organisasjon og økonomi
Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen
Seksjonsleder Elisabeth Tindeland
Organisasjonskonsulent Natasa Duric
Organisasjonskonsulent Synne Freberg (vikar)
Organisasjonskonsulent Renate Storli (vikar)
Førstesekretær Gerd Sandvik
Seksjonsleder/kontorsjef Aina Nilsen
økonomikonsulent Siri Johannessen
Regnskapskonsulent Bjørn Jensen
Regnskapssekretær Karin Haug (vikar)
Regnskapssekretær Adnan Selimotic (vikar)
Førstesekretær Linda Pettersson (permisjon)
Førstesekretær Elisabeth Johansen (vikar)
Sekretær Hans Askildsen 
Sekretær Seija Hjelteig
Sekretær Tore Sandnes
Sekretær Ane Rinnaas

Hva med de midlertidige, Ottersen 
og Vederhus?
på Universitetet i Oslo (UiO) er 40 
% av det totale antall årsverk knyttet 
til midlertidige ansettelser – dette 
til tross for at fast ansettelse i hen-
hold til lovverket er hovedregelen 
i norsk arbeidsliv.
(…)
i Fagpolitisk forening for midlerti-
dig ansatte arkeologer (MaarK – 
Forskerforbundet) har vi blant våre 
medlemmer dokumentert vansker 
med å få boliglån, etablere familie 
og manglende karrieremuligheter. 
perioder med arbeidsledighet med-
fører redusert inntekt, reduserte 
trygdeytelser og manglende pen-
sjonsopptjening. Vi har medlem-
mer som har gått på midlertidige 
kontrakter i over 20 år. Svært mange 
av våre medlemmer velger å forlate 
fagmiljøet etter fem års utdanning 
og innen ti års yrkesaktivitet.
Ingar M. Gundersen, leder for MAARK 
(innlegg i Uniforum UiO 14. mars)

– Ikke råd til Munch-drift
i går ble det kjent at kulturministe-
ren vil stille med statlige penger for 
å få bygget et nytt Munch-museum. 
Det til tross for at museet i dag er 
kommunalt. Seinere samme dag 
var det høring om det økonomiske 
rotet ved dagens museum, som nå 
kutter én av fem ansatte.

Å planlegge et nytt og større 
museum og samtidig kutte i drif-
ten rimer ikke, mener de ansatte.

– Vi ser det som en utfordring, 
for ikke å si et paradoks, at en hel-
ler enn å bygge opp museet redu-
serer det på innholdssiden, sier til-
litsvalgt for Forskerforbundet ved 
museet, lars Toft-Eriksen.

Klassekampen 14. mars

Ny styreleder for HIST
Kari Kjenndalen (61) er oppnevnt 
til styreleder ved Høgskolen i Sør-
Trøndelag. 

– Jeg gleder meg veldig til å ta 
fatt. HiST er en stor og livskraftig 
institusjon. Å få følge HiST ser jeg 
på som en inspirerende oppgave, 
sier Kari Kjenndalen til adressa.no. 

Kari Kjenndalen er utdannet 
cand. philol med hovedfag i nor-
disk. Hun har hatt en rekke posi-
sjoner innen utdanningssektoren, 
hun har politisk erfaring på topp-
nivå og har hatt en rekke fremtre-
dende tillitsverv, blant annet som 
generalsekretær i Forskerforbun-
det. i 1991 og 1992 var hun poli-
tisk rådgiver for statsminister Gro 
Harlem Brundtland. 

Adresseavisen 13. mars

Menn kan bli lønnstapere, advarer 
UiO
i innspillet til KD heter det at kvin-
ner på UiO «ligger godt an lønns-
messig sammenlignet med menn 
i flere sentrale stillingskoder, og 
er i mange miljøer lønnsledende».

– Er det grunn til å være på vakt 
når kvinner tjener systematisk mest 
i forskerstillingene?

– Forskerforbundet er ikke veldig 
redde for det, men vi må ha en be-
vissthet rundt lønnsdannelse gene-
relt. Vi ser at de som er lønnsledende 
innenfor de enkelte kategoriene, i 
all hovedsak er menn. Kvinner har 
et høyere snitt, men er mer samlet 
rundt midten, sier hovedtillitsvalgt 
Kristian Mollestad. Han mener en 
diskusjon som ikke er tatt ordentlig 
på UiO, er om likelønn handler om 
forskjeller innad i stillingskodene 
eller mellom dem.

Uniforum 13. mars

 aktuelle presseklipp:

Følg oss på twitter!
twitter.com/Forsker

Følg oss på facebook!
facebook.com/forskerforbundet

«Fortsatt høy økonomisk vekst fordrer høyt nivå på humankapitalen 
og gode insentiver til innovasjon og omstilling, slik at vi kan fortsette 
å bedre anvendelsen av arbeidskraft, kapital og naturressurser», heter 
det i perspektivmeldingen fra 8. februar. anstendig lønn og arbeids-
betingelser til høyt utdannede i UH-sektoren er god forvaltning av 
humankapitalen.
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