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LEDER

 H
o-hoi! Her ropar eg frå side 
2, for å fange merksemda 
før de bler vidare. Og der-
som det var leiarspalta de 
såg etter, har de kome rett. 
Men dersom de ikkje les 

dette, men er på ca side 20, har de kome feil.
Forskerforum har endra utsjånad. I 2007 

vart bladet totalrenovert. No er oppussinga meir 
overflatisk. Det starta ikkje med eit stort behov 
for å endre innhaldet (dersom du som les dette 
har ei anna meining, må du snarast seie frå), 
men eit ynskje om å late stoffet kome meir til 
sin rett.

Eg vil nytte høvet til å fortelje meir om tan-
kegangen i og bak Forskerforum. Fundamentet 
er som før, med tre byggjesteinar. Vi arbeider 
etter ver-varsam-plakaten, som vanleg er for 
seriøse organ i Noreg. Plakaten inneheld eit 
sett etiske rettesnorer for kva som er god pres-
seskikk, oppsummert slik: «Ord og bilete er 
mektige våpen, misbruk dei ikkje.» Vi arbeider 
i tråd med formålsparagrafen til Forskerforbun-
det. «Forskerforbundet har til formål å bedre 
lønns- og arbeidsvilkårene innen forskning og 
høyere utdanning og å ivareta medlemmenes 
økonomiske og yrkesmessige interesser.» Vi 
arbeider etter redaktørplakaten, det vil seie at 
redaktøren bestemmer kva som skal stå i bla-
det, ikkje til dømes styret i Forskerforbundet. I 

enkelt saker kan meiningane vere ulike, men 
dersom Forskeforbundet meiner at linja til re-
daktøren snarare undergrev medlemmene enn 
tener dei, så får dei finne seg ein annan.

Legg merke til todelinga i formålsparagra-
fen. Forskerforbundet er opptekne av både  
abstrakt forskingspolitikk og konkrete løns-
spørsmål. Denne todelinga pregar Forsker-
forum òg, og stundom er ikkje distinksjonen 
brukbar heller. Store strukturspørsmål – som 
til dømes kven som skal eige og styre institu-
sjonane i forsking og høgare utdanning – har 
òg med enkeltpersonar å gjere.

Vi er oss svært medvitne om at medlems-
massen er svært samansett, og vi prøver å fange 
opp delar av dette mangfaldet. Den aller største 
gruppa er vitskapleg tilsette ved universitet og 
høgskular, og den kjem vi aldri utanom. Med-
lemmene finst elles i blant anna helseføretak, 
instituttsektoren, arkiv, bibliotek og museum. 
Jamt over driv dei med forsking eller høgare 
utdanning sjølve, eller tilhøyrer ein arbeids-
stad der desse aktivitetane er sentrale. Dermed 
er teknisk og administrativt tilsette ved lære-
stadene òg ei gruppe vi kjenner ansvar for, og 

heldigvis har vi ein artikkel om dei i akkurat 
dette nummeret.

Forskerforum ynskjer å gjere døra høg og 
porten vid. Vanlege medlemmer skal ha høve 
til å sleppe til i spaltene. Vi prøver òg å vere det 
viktigaste organet til opplysing, debatt og kritikk 
om politikk for forsking og høgare utdanning. 

Stoffområda  og dei fleste sjangrane og 
spaltene  lever vidare etter oppussinga. Vi har 
prøvd å skilje delane i bladet fint frå kvarandre. 
Dei fyrste sidene etter innhaldslista bruker vi 
til aktualitet – saker vi får i hendene (av typen 
«Kunnskapsdepartementet legg ned alle univer-
siteta, vi får meir for pengane i Asia»  NB: tenkt 
døme) eller saker vi sjølve meiner er viktige.

Bladet inneheld tre faste, store saker. Fyrst 
kjem det vi kallar hovudsaka, som plar vere 
framsidesak. Her går vi djupare inn i eit emne, 
som kan vere forskingspolitisk, eller i spen-
net samfunn-forsking – til dømes fusjonar av 
lære stader eller tilhøvet mellom oljeindustri og 
forsking. Stundom tek vi for oss spesielle trekk 
ved arbeidslivet til forskarar – som kunsten å 
førelese, eller å ha forskingsopphald i utlandet. 
«Samtalen» er ein stad for lange tankar, i form 
av eit intellektuelt intervju. «Feltrapport» er 
presentasjon av eit forskingsmiljø eller -pro-
sjekt. I tillegg til at prosjekta er spennande i 
seg sjølve, vil eg òg tru at verdien av forsking – i 
brei forstand – tyt fram på og mellom linene.

Vi har eigne sider for bokmeldingar, kronikk 
og debatt, og vi er svært takksame for at de sen-
der inn debattstoff. På sidene «Informasjon fra 
Forskerforbundet» lengst bak gjer forbundet 
omtrent som dei vil. Redaktøren er ein tilrette-
leggar – ikkje ein som grip inn i stoffet.

Populærkulturens endelege triumf ligg i at 
vi frå no av trykkjer ein teikneserie. Har eg då 
gløymt noko? Ja, ikkje minst at vi har daglege 
oppdateringar på nettutgåva Forskerforum.no. 
De er velkomne der òg  som lesarar og inn-
sendarar.

Godt nyttår!

Nytt år og nytt blad
Forskerforum har fornya seg. No manglar det berre at de les bladet.

«Verdien av forsking tyt fram  
på og mellom linene.»

I «Feltrapport» på side 24–27 presenterer vi eit forskingsmiljø.
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32: Kronikk
34:  Historiske bilder
35: Gjest
36: Debatt
37: Informasjon fra 

Forskerforbundet

24: Tankenes vandringer
Hvorfor bruker hjernen hele 20 prosent av ener-
gien i kroppen når den bare tar opp to prosent 
av volumet? Det er et grunnleggende spørsmål 
som nevrovitenskapen baler med.

20: Seriøs treningsentusiast
– Alle kan starte en blogg og kalle seg trenings-
ekspert. Men det tar fire år å gjøre en grundig 
studie av trening, sier Kari Bø, rektor ved Norges 
idrettshøgskole.

12: Satser 70 milliarder euro 
EU-programmet Horisont 2020 er et storslått 
forsøk på en ny start for Europa. – Nordmenn 
har alle muligheter, og så bruker dere dem ikke, 
sukker EUs generaldirektør.

4: Solberg vil ha flere fast ansatte
Regjeringen vil ha «økt fleksibilitet» i arbeidslivet. Men det gjelder ikke universitets- og høg-
skolesektoren, sier Erna Solberg.

5: Egotid til kvinnene ga uttelling
Universitetet i Tromsø begynte å lete etter professorkompetente kvinner, og fant dem blant 
sine egne.

6: Uklare kriterier for opprykk
På hvilket grunnlag kan teknisk/administrativt ansatte rykke opp? Høyst uklart, ifølge en ny 
undersøkelse fra Forskerforbundet. 

7: Ressurskrevende lærerløft
Det blir mindre tid til forskning om regjeringens storstilte etterutdanning av lærere skal gjen-
nomføres. Flere høgskoler roper varsku.

8: – Språket avhengig av ildsjelene
Hvis norsk blir mindre viktig som undervisningsspråk, kan det bli færre lærebøker på norsk. 
Det vil utarme norsk som fagspråk, frykter Språkrådet.
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arbeidsvilkår

HOLDER PÅ TJENESTEMANNSLOVEN
Erna Solberg ønsker å begrense bruken av midlertidige stillinger i det offentlige.

Solberg-regjeringen har varslet at den ønsker 
utvidet fleksibilitet i arbeidslivet og større mu-
ligheter til midlertidige ansettelser enn i dag. 
Men Solberg understreker at dette ikke gjelder 
universitets- og høyskolesektoren (UH).

– OPPTATT AV BASISBEVILGNINGEN
– Når vi snakker om fleksibilitet, tenker vi på 
arbeidsmiljøloven, mens universitetene og 
høyskolene i offentlig sektor er regulert av tje-
nestemannsloven. Spørsmålene om fleksibilitet 
berører ikke tjenestemannsloven. Tvert imot 
ønsker vi å begrense bruken av midlertidige 
stillinger i det offentlige, sier Erna Solberg til 
Forskerforum.

Det er fortsatt dobbelt så høy bruk av mid-
lertidige kontrakter blant vitenskapelig ansatte 
i UH-sektoren. Totalt 18 prosent av de ansatte 
ved statlige universiteter og høyskoler er mid-
lertidig ansatt (2013), hvis man holder rekrut-
teringsstillinger som doktorgradsstipendiater 
og postdoktorer utenfor.

Solberg mener det er kompliserende for 

sektoren at mye av pengene som finansierer 
lønninger, kommer fra konkurransearenaer.

– Det er vanskelig, for det er mye prosjekt-
finansiering i forskningssektoren. Men vi er 
også opptatt av basisbevilgningen for å gi in-

stitusjonene et godt grunnlag. Vi har ikke alle 
svarene på dette nå.

FORSKNING FOR VELFERD
Erna Solberg var invitert til å tale om Norges vel-
ferdsutfordringer på Unio-konferansen som fant 
sted 11. og 12. desember. Hun la vekt på at økende 
velferdsutgifter i fremtiden ikke skal gå ut over 
velferdsnivået, men at vi må sikre inntektene.

– Forskning er veldig viktig for velferds-
nivået i Norge. Svært mye av det som er igjen 
av velferdsutfordringer i Norge, trenger vi mer 
kunnskap om for å løse, utdyper Solberg over-
for Forskerforum.

– Ta for eksempel medisinsk forskning, der 
er det mye som er underforsket innen både psy-
kisk og somatisk sykdom, som leder til at folk er 
utenfor arbeidslivet. Forskningen har også stor 
betydning for Norges konkurransekraft og som 
grunnlag for å bidra til å finansiere velferden 
vår, sier hun.

✒✒ av aksel kjær vidnes

 ▪ – Det er bæreevnen vår som er debatten, 
ikke velferdsnivået vårt, sier Erna Solberg.
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midlertidig ansatte arkeologer

FLERE FÅR FAST JOBB
Kulturhistorisk museum går langt i å innrømme at arkeologene har dårlige arbeidsvilkår.  
Nå skal flere få fast ansettelse.

– Dette er et klart fremskritt og en offisiell 
anerkjennelse av politikken vi har stått for i 
alle år, sier Ingar M. Gundersen, leder av For-
skerforbundets forening for midlertidig ansatte 
arkeologer (Maark).

Maark har i en årrekke jobbet for at kul-
turminnesektoren skal bedre arbeidsvilkårene 
for arkeologer. Arbeidet har kommet et lite 
skritt videre etter at styret ved Kulturhistorisk 
museum i Oslo har vedtatt å opprette fem nye 
faste stillinger for feltledere ved arkeologiske 
utgravninger. Beslutningen gjøres på bakgrunn 
av en intern utredning som konkluderer med at 
museet har «en stor personalpolitisk utfordring 
når det gjelder antall midlertidig tilsatte». 

EN DRÅPE I HAVET
Gundersen syns museet gjør rett i å opprette 
fem nye faste stillinger, og kaller det en god start.

– Egentlig er det lite, men det er en god 
begynnelse. Det er ingen tvil om at det er rom 
for flere faste ansettelser enn det de legger 
opp til nå. Men jeg har også forståelse for at 

arbeidsgiver trenger å prøve seg litt forsiktig 
frem, sier han.

De nye stillingene er likevel bare en dråpe 
i havet for feltarkeologien. Ifølge utredningen 
var det i 2012 tilsatt syv feltledere i engasjement 
på ti måneder, og tre til fire feltledere på kortere 
engasjementer. Men totalt hadde museet rundt 

140 arkeologer i arbeid som feltassistenter eller 
assisterende feltledere. De gikk på til sammen 
410 arbeidskontrakter i løpet av 2012. Feltle-
derne er de som leder utgravingene og gjør 
etterarbeidet etter at selve utgravingssesongen 
er over. Det er kun innen disse stillingene det 
nå er vedtatt at flere skal gjøres faste.

DOKUMENTERT BEHOV
Utredningen konkluderer med at dagens til-
settingspraksis er uheldig både for museet og 
for de ansatte. Konstituert direktør ved Kultur-
historisk museum, Karl Kallhovd, sier til For-
skerforum at museet innser at det er grunnlag 
for å ansette flere i faste stillinger enn det som 
til nå har vært praksis.

– Vi syns ikke det lenger er forsvarlig å drive 
denne feltvirksomheten med bare midlertidige 
ansatte. Det er nå dokumentert et helårsbehov 
for minimum tre, men vi har valgt å sette det 
til fem, sier Kallhovd.

✒✒ av aksel kjær vidnes

 ▪ Fem arkeologer skal få fast jobb ved 
Kulturhistorisk museum. (Illustrasjonsfoto)
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kjønnsbalanse

KVINNEREKORD I NORD
Egotid på et hotellrom var det som skulle til. I løpet av tre år har UiT  
fått landets høyeste andel kvinnelige professorer.

Ni prosent. Det var den rekordlave notering-
en Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 
universitet (UiT) måtte gjøre seg i 2001 da de 
telte andelen kvinnelige professorer ved insti-
tusjonen. Nå ligger UiT øverst på tabellen blant 
breddeuniversitetene. 

HANKET INN FRA EGNE REKKER
– Tallet er i dag 30,5 prosent. Om vi også leg-
ger til dosentene, har vi 31,5 prosent kvinner i 
toppstillinger, forteller Marit Fagerheim, senior-
rådgiver med ansvar for blant annet likestilling 
ved UiT. Dette er godt over landssnittet for uni-
versitetene på 25 prosent. 

I 2010, da universitetsledelsen bestemte 
seg for å ta et nytt grep, var tallet 24,6 prosent. 
Målet ble satt til 30 prosent innen utgangen 
av 2013.

Og det var blant sine egne de fant de profes-
sorkompetente kvinnene.

– Vi har ikke veldig mange tilsettinger 
til professorater hos oss. Skulle vi nå målet, 
skjønte vi snart at det ikke kunne skje gjennom 
eksterne tilsettinger. I stedet måtte vi rett og 
slett utvikle våre egne folk.

Dermed gikk det ut et bud til alle fakulte-
tene og instituttene om å komme med navn 
på kvinnelige ansatte med førstekompetanse 
som burde kunne kvalifisere seg til toppstilling 
innen utgangen av 2013. Dekanene og insti-
tuttlederne grep sjansen og meldte inn hele 
femti navn. Av disse deltok 46 i det særskilte 
opprykksprosjektet, som ble satt i gang.

Så ble de sendt på hotell, for å skrive.

– IKKE BRUK TIDEN DIN PÅ ANDRE
– Mangel på sammenhengende tid til å forske 
og publisere var det store ønsket blant deltaker-
ne i prosjektet. Dermed innkvarterte vi dem alle 
på hotell i en ukes tid fire ganger i løpet av peri-
oden. Her hadde de oppredd seng, ferdig laget 
mat, trådløst nettverk på rommet og tilgang til 

skriver, forteller Fagerheim.
Om man selv ønsket, kunne man få med 

seg relevante foredrag som ble holdt, eller be-
nytte seg av UiTs egne toppforskere som i tur 
og orden gjorde seg tilgjengelige for faglige 
diskusjoner.

– Deltakerne benyttet seg også av hver-
andres kompetanse. Samtidig var vi opptatt av 
at ja, vær gjerne sosial og ha det hyggelig. Men 
ikke bruk tiden din på andre med mindre du 
selv har utbytte av det. Vi ser nemlig at det alltid 
er noen som tar den rollen der de bruker mye 
energi på å gjøre det hyggelig for andre, men 
det ville vi ikke ha noe av her, ler Fagerheim.

Vær ego, var rett og slett omkvedet.
– Mange av disse kvinnene hadde for ek-

sempel påtatt seg en rekke administrative 
oppgaver. De hadde stilt opp mye for felles-
skapet, på bekostning av egne prosjekter. Nå 
fikk de endelig tid til å konsentrere seg om 
egen forskning.

Av de 46 deltakerne er det så langt 18 som 
har oppnådd toppstillingskompetanse.

– Det er vi veldig fornøyde med. Samtidig har 
vi vært opptatt av at prosjektet skulle ha en spin-
off-effekt, der instituttlederne generelt skulle 
bli enda flinkere til å bistå i karriereutviklingen 
både hos sine mannlige og kvinnelige ansatte.

✒✒ av siri lindstad

 ▪ De fikk fred til å skrive seg ferdig. Det ga 18 nye kvinnelige professorer ved UiT. 
(Illustrasjonsfoto)
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FRA KJØNN TIL MANGFOLD?
Framtiden til komiteen for kjønnsbalanse i akademia er uviss.

– Formelt sett har vi både en regjering og et 
embetsverk som vil at komiteen skal fortsette. 
Men når den nåværende komiteen avslutter 
sitt arbeid til nyttår, står det ingen klar til å 
overta.

Det sa Gerd Bjørhovde før jul. Hun har 
i to perioder ledet den såkalte Komité for 
kjønnsbalanse i forskning (Kif). Den har hatt 
som mandat å støtte opp om tiltak som kan 
bedre kjønnsbalansen i universitets- og høg-
skolesektoren og ved forskningsinstituttene.

Den første komiteen begynte sitt arbeid i 
2004 og lød navnet Komité for integrerings-
tiltak – Kvinner i forskning. I 2010 ble nav-
net endret til Komité for kjønnsbalanse i 
forskning.

På et Kif-seminar før jul luftet imidlertid 
statssekretær Bjørn Haugstad tanken om å 
utvide mandatet ytterligere, til en komité 
for mangfold. 

– Vi i nåværende Kif-komité mener imid-
lertid at arbeidet med å få til en bedre kjønns-
balanse er jobb nok, sier Bjørhovde.

Innenfor EU-systemet står arbeidet med å 
få en bedre kjønnsbalanse i akademia sterkt, 
og norske erfaringer etterspørres. 

– Derfor blir det litt rart hvis den norske 
regjeringen i stedet vil bare ha den som en 
del av et større mangfoldsarbeid.

Kunnskapsdepartementet, som har opp-
nevnt komiteen, har ikke svart på henvendel-
ser fra Forskerforum i denne saken.
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teknisk/administrativt ansatte

SAVNER KLARE KARRIERELØP
Kriteriene for opprykk er uklare for teknisk/administrativt ansatte i akademia.

Mens vitenskapelig ansatte har noenlunde 
definerte karrierestiger både før og etter opp-
nådd førstestillingskompetanse, følger teknisk/ 
administrativt ansatte tre hovedtrinn: konsu-
lent, rådgiver og seniorrådgiver. Hva som kreves 
for å flytte seg oppover denne stigen, er i beste 
fall uklart, viser en stor spørreundersøkelse 
om arbeids- og lønnsvilkårene blant teknisk/
administrativt personale i akademia.

– Hovedfunnet er at ganske mange ønsker 
en faglig karriereutvikling, uten at de får anled-
ning til dette, sier Forskerforbundets rådgiver 
Jon W. Iddeng, som har gjennomført undersø-
kelsen sammen med Hans-Petter Isaksen ved 
Universitetet i Bergen. Før jul ble resultatene 
lagt fram på et seminar for Forskerforbundets 
forening for teknisk/administrativt personale.

– MÅ FLYTTE
Ett av funnene fra undersøkelsen er at 

denne gruppen ikke nødvendigvis søker kar-
riere gjennom å bli ledere. I stedet ønsker de 
spesialisering som grunnlag for opprykk og 
lønnsstigning.

– Karriereutvikling for meg er å få jobbe 
med saker med ulike perspektiver, at jeg får 
utredningsoppgaver, blir invitert til arbeids-
grupper og unngår lange rutinemessige løp, 
sier rådgiver Magdalena Brekke ved Universi-
tetet i Stavanger. Hun mener arbeidsoppgavene 
til teknisk/administrativt personale ikke gjen-
speiles i stillingskategoriene.

– Jeg har kollegaer ved andre institusjoner 
som har lignende oppgaver som meg, men som 
er konsulenter. Det er litt tilfeldig hvilken tittel 
du får, sier Brekke. Selv ble hun rådgiver ved å 
flytte til Stavanger, etter tre år som konsulent 
med tilsvarende oppgaver ved Universitetet i 
Tromsø.

– Hvis man vil stige i gradene, må man være 
forberedt på å flytte, mener Brekke.

LITE KUNNSKAP
Den ferske undersøkelsen viser at en knapp 

halvdel av de teknisk/administrativt ansatte 
har hatt karriereutvikling de siste tre årene. 
70 prosent har fått individuelt lønnstillegg, 40 
prosent har skiftet stilling, 50 prosent har fått 
mer attraktive arbeidsoppgaver, mens 30 pro-
sent har fått økt lederansvar. Samtidig oppgir 
bare fire prosent av de teknisk/administrative 
lederne at de har planer for karriereutvikling for 
sine ansatte. Andelen vanlig ansatte som oppgir 
at de vurderer å skifte jobb, er 35 prosent.

– Når de ikke finner muligheter til å utvikle 
seg gjennom spesialisering, vil mange søke seg 
bort, selv om de trives i jobben, sier Iddeng.

Mulighetene for etter- og videreutdanning 

er lite kjent blant teknisk/administrativt an-
satte i akademia, ifølge spørreundersøkelsen. 
Halvparten vet ikke om de har adgang til 
kompetanse heving for lederopprykk, og like 
mange vet ikke noe om støtteordninger. Tre av 
fire mener imidlertid at de har middels eller 
god tilgang til faglig spesialisering.

– At man har mulighet til å ta noen kurs, 
er ikke det samme som at man kan gjøre et 
fornuftig karriereløp, sier Iddeng. Han mener 
det er behov for et tydeligere karriereskjema:

– Det skal mye til for å få opprykk fra kon-
sulent til rådgiver, uten at kravene er tydelige.

SYNLIGGJØRING
Forskerforbundet organiserer både teknisk/

administrativt og vitenskapelig personale. Un-
dersøkelsen gir ikke tall på motsetninger mel-
lom gruppene, men ifølge Iddeng har mange av 
respondentene kommentert dette som vedlegg 
til sine svar.

– Vi har ikke analysert kommentarene ennå, 
men mye av fagpolitikken dreier seg om de 
vitenskapelig ansatte, og man kan nok hevde 
at det teknisk/administrative støtteapparatet 
blir stemoderlig behandlet, sier Iddeng. Han 
trekker fram at mange i denne gruppen har et 
ønske om å bli sett.

– De kjenner nok på at de urettmessig får 
skylda for økt byråkratisering, sier Iddeng.

Administrasjonssjef Andrea Grimnes ved 
Molekylærbiologisk institutt ved Universitetet i 

Bergen mener at det i lønnsoppgjørene er små 
muligheter til å jobbe for en reell lønnsutvik-
ling for teknisk/administrativt ansatte. En altfor 
lav andel av lønnspotten det forhandles om, er 
øremerket denne gruppen sammenliknet med 
de vitenskapelige ansatte, mener hun.

– Universitetet ønsker økt kompetanse blant 
de tekniske og administrative støttefunksjo-
nene. For å imøtekomme dette bør det i ster-
kere grad kunne argumenteres for stillingsopp-
rykk som følge av økt kompetanse – ikke bare 
som følge av endring i arbeidsoppgaver, slik det 
praktiseres i dag, sier Grimnes.

✒✒ av andreas Høy knudsen

Fakta

Teknisk/administrativt ansatte

 ▪ Forskerforbundet har over 600 
medlemmer i gruppen.

 ▪ En fersk undersøkelse viser at 70 
prosent er tilfredse med jobben.

 ▪ 50 prosent ønsker faglig videreut-
vikling.

 ▪ 50 prosent er fornøyd med lønnen.

 ▪ 50 prosent savner lønnspolitikk for 
gruppen.
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 ▪ – Jeg fikk stillingsopprykk da jeg byttet arbeidsgiver, sier Magdalena Brekke  
ved Universitetet i Stavanger.
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etterutdanning av lærere

– LÆRERLØFT GÅR UT OVER FORSKNING
Storstilt etterutdanning av lærere kan slå negativt ut for dem som skal gjøre jobben, frykter tillitsvalgt.

– Når man skal drive utdanningene vi allerede 
har, og i tillegg gjennomføre store satsinger på 
etterutdanning av lærere, blir det mye press på 
noen få personer. Stort arbeidspress kan føre til 
mindre mulighet til å drive med forsknings- og 
utviklingsarbeid. Det blir gjerne undervisning 
som går foran, sier Marit Eriksen, hovedtil-
litsvalgt for Forskerforbundet ved Høgskolen 
i Østfold.

I regjeringsplattformen til Solberg-regjerin-
gen tas det sikte på en ytterligere opptrapping 
av forrige regjerings etter- og videreutdannings-
satsing, Kompetanse for kvalitet. Satsingen inklu-
derer at 10 000 lærere skal gis etterutdanning 
innen matematikk de neste fem årene.

Høgskolen i Østfold kom tidligere i år svært 
godt ut av en evaluering av videreutdanning for 
lærere. I en NIFU-rapport toppet høyskolen 
listen over lærersteder som var vurdert etter 
hvordan deltakerne opplevde kvaliteten i stu-
diet.

NASJONAL UTFORDRING
Eriksen tar likevel imot regjeringens satsing på 
lærerløftet med begrenset entusiasme.

– Vi har store utfordringer i å rekruttere folk 
til denne type stillinger, spesielt til realfagsstil-
linger og særlig innen matematikk. Hvis du 
mangler kompetente lærere, må du bruke dem 
du har, og da blir det FoU som blir salderings-
posten. Det vet vi fra tidligere, advarer Eriksen.

Dekan ved Avdeling for lærerutdanning ved 
Høgskolen i Østfold sier det er krevende å få 
gode nok lærere til å undervise ved høyskolene.

– Det er en nasjonal utfordring å skaffe 
tilstrekkelig med kvalifiserte lærere med fag-
didaktisk kompetanse innen realfagene, sier 
dekan Unni Hagen.

KAN TAPPE SKOLENE
Hun peker på at de som tar utdanning innen 
realfagene, har mange muligheter til å få 
bedre betalte jobber utenfor universitets- og 
høyskolesektoren (UH), som i oljesektoren og 
IT-bransjen.

– Når volumet på etter- og videreutdanning 
av lærere nå skal økes, øker også vårt rekrut-
teringsbehov. Spørsmålet er hvor vi skal få dem 
fra. Vi rekrutterer også lærere fra ungdoms-
skoler og videregående skoler. Det kan føre til at 
vi på kort sikt er med på å tappe skolen for real-
fagskompetanse. Vi må forvalte den realfaglige 
kompetansen med nennsomhet, sier Hagen.

Lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo 
og Akershus har stått for en tredjedel av vi-
dereutdanningen av norske lærere under det 
foregående etter- og videreutdanningsprogram-
met. Instituttleder Hilde Harnæs ved Institutt 

for grunnskole- og faglærerutdanning ser de 
samme utfordringene som ved Høgskolen i 
Østfold.

– Når 10 000 lærere skal videreutdannes i 
matematikk innen fem år, roper vi litt varsku. 
At videreutdanningssatsingen under den for-
rige regjeringen har vært så vellykket som den 
har vært, skyldes både at lærerne har vært veldig 
motiverte til å videreutdanne seg og at vi har 
kunnet tilby gode lærerutdannere som har god 
matematikkompetanse. Sånne folk vokser ikke 
på trær. Vi skal være med på lærerløftet, men 
vi er veldig opptatt av å opprettholde kvaliteten 
på videreutdanningene. Da må vi kanskje gå 
litt saktere i bakkene enn det er lagt opp til nå, 
sier Bjarnø.

AMBISIØST, MEN REALISTISK
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn 
Haugstad (H) sier til Forskerforum at departe-
mentet og Utdanningsdirektoratet jobber med 
planene for opprustingen av lærerutdanningen 
i disse dager. Han peker på at Solberg-regjerin-
gens første statsbudsjett har lagt inn 50 millio-
ner kroner til universitetene og høyskolene for å 

tilby etter- og videreutdanning, som blant annet 
kan gå til å ansette flere. Haugstad ser samtidig 
utfordringene som høyskolene peker på.

– Det kan være krevende å sørge for å få 
god nok kapasitet med høy nok kvalitet ved 
alle læresteder. Vi tar høyskolenes bekymring 
på alvor. De må være nærmest til å vurdere 
kapasiteten hos seg selv, og det er noe vi må 
finne gode løsninger på.

Eriksen ved Høgskolen i Østfold mener re-
gjeringen begynner litt i feil ende ved å satse 
på lærerstanden før man har rustet opp lærer-
utdanningene.

– Det er som om man tror at lærerutdan-
ningene og lærerne der har en høy beredskap 
til å ta imot den type oppdrag, men sånn som 
ressurstilgangen er i dag, har vi ikke det. Det 
blir mye godvilje og dugnadsinnsats for å få 
dette til, sier hun.

– Vi har sagt at vi vil ha en betydelig satsing 
på etter- og videreutdanning, og vi har satt av 
midler til det. Ut fra det vi vet, mener vi at det 
er ambisiøst, men realistisk, sier Haugstad.

✒✒ av aksel kjær vidnes

 ▪ Flere lærere skal tilbake på skolebenken. Er kapasiteten god nok ved lærestedene  
som driver videreutdanning?
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språk i akademia

OVERLÈT FAGSPRÅKET TIL ELDSJELENE
UH-sektoren har hatt lovfesta ansvar for norsk fagspråk sidan 2009. Men praksisen er tilfeldig, og avheng 
av initiativ frå spesielt interesserte.

– All forsking viser at ein lærer best på sitt 
eige morsmål, og at det er lettare for norske 
studentar å lære faguttrykk på engelsk når ein 
først har eit godt fagspråk på norsk. Tek ein 
ikkje omsyn til det, er ein ikkje tru mot korkje 
pedagogikk eller fag, seier seniorrådgjevar Jan 
Hoel i Språkrådet.

Gjennom universitets- og høgskulelova fekk 
UH-sektoren i 2009 eit lovfesta ansvar for å ta 
vare på norsk fagspråk. Men korkje lova eller 
dei ulike språkpolitiske dokumenta ved institu-
sjonane inneheld noka form for operasjonali-
sering av dette ansvaret. I slutten av november i 
fjor arrangerte Språkrådet seminar for sektoren 
for å sjå på korleis ein kan sette intensjonane 
ut i livet.

ENGELSK IKKJE ALLTID BEST
Kjartan Olafsson, førsteamanuensis i fysikk 
ved Universitetet i Bergen, fortalde om korleis 
instituttet hans har laga sine eigne terminologi-
lister i mangel på læreverk på norsk.

– Vi utdannar mellom anna lærarar til 
grunnskulen. Dei treng norske omgrep som dei 
kan bruke i undervisinga. Det finst ikkje gode 
norske lærebøker for denne gruppa, så vi nyttar 
amerikanske. Vi tok utgangspunkt i emnelista 
i boka og laga ei ordliste, og tilbakemeldingane 
frå studentane er gode, sa han.

Han peika på at det ikkje er nok å berre 
omsette eit engelsk omgrep direkte, ein må 
først forstå akkurat kva det tyder. Sjølv ikkje 
engelske fagomgrep er alltid så vedunderleg 
logiske og intuitive.

– På engelsk heiter det til dømes «electro-
motive force» – men det er inga kraft i fysikk- 
tydinga av ordet. På norsk kallar ein det elektro-
motorisk spenning.

Arbeidet blir ikkje enklare av at mange 
fysiske termar også inngår i daglegspråket, 
men då utan dei presise definisjonane dei har 
i fysikken. Til dømes blir «kraft», som har ein 
presis fysisk definisjon, ofte nytta i daglegtale 
for å omtale energi eller elektrisitet.

MØNSTERPROSJEKT I KJEMI
I 2011 tok Språkrådet initiativ til å finne ut om 
noko hadde skjedd med fagspråkarbeidet ved 
institusjonane etter at sektoren fekk ansvar 
for fagspråk gjennom Universitets- og høg-
skulelova.

– Vi skipa til eit idéseminar der det kom 
fram at det eigentleg ikkje hadde skjedd noko. 
Litt av problemet er nok at sjølv om lovformu-
leringa er kraftig, seier ho ingenting om kva 
som skal gjerast, eller kven som skal gjere det. 
Dermed er det nok lett for at ansvaret blir borte 
mellom andre oppgåver, seier Jan Hoel.

I kjølvatnet av denne oppdaginga vart det sett 
i gang eit mønsterprosjekt for innsamling og 
tilgjengeleggjering av norsk fagterminologi inn-
anfor fagområdet kjemi. Fagfolk frå universiteta i 
Oslo og Bergen var involverte, og ulike praktiske 
metodar vart prøvde ut. Erfaringane skal samlast 
i ein rapport slik at dei kan tene som mønster for 
tilsvarande prosjekt på andre fagområde.

– Språkrådet skal ikkje vere produsentar av 
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 ▪ – Det er vanskeleg å få forskarar i den mest produktive fasen av karrieren til å skrive for oss, seier Georg Kjøll i SNL.
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terminologi, den rolla må ligge hos fagmil-
jøa. Vår rolle er å ta initiativ og koordinere. Vi 
ønskjer oss fleire slike tverrgåande prosjekt 
der fleire institusjonar deltek innanfor same 
fagområde slik at ein kan bli samde om ein 
nasjonal terminologi. Her blir utfordringa å 
kome i kontakt med fagmiljø og informere om 
kva vi kan bidra med, seier han.

LÆREBØKER SKAPAR SPRÅK
Hoel peikar på at lærebøker er ein viktig del av 
arbeidet for eit norsk fagspråk. Dersom norsk 
blir mindre viktig som undervisingsspråk, får 
fagfolk også færre insentiv til å skrive lære bøker 
på norsk, noko som igjen vil utarme norsk som 
fagspråk. Knut Ebeltoft, som er redaktør i Fag-
bokforlaget, vart overraska då han høyrde at 
mange utdanningsinstitusjonar held seg med 
språkpolitiske dokument.

– Det er ikkje noko eg har høyrt nemnt i mitt 
arbeid. Lærebokforfattarane våre gjer ein formi-
dabel jobb for norsk fagspråk, men dei gjer det 
ut frå eit personleg engasjement. Innsatsen er 
personavhengig og ikkje sett i system, seier han.

Som redaktør opplever han at forfattarane er 
glade for å kunne diskutere språk og faguttrykk, 
og at dei gjerne tek imot innspel.

– Eg merkar jo at fagfolk publiserer stadig 
meir på engelsk, dei reiser på konferansar og 
skriv artiklar på engelsk. Så kjem dei til oss og 
skal skrive om det same i ei lærebok på norsk. 
Då blir det ofte vanskeleg. Vi driv ikkje med 
term utvikling, men er opptekne av å få til eit 
godt norsk språk. Men nokre amerikanske ut-
trykk er så etablerte at det ikkje lenger er mogleg 
å få innarbeidd noko norsk uttrykk, seier han, 
og nemner «coaching» og «New Public Mana-
gement» som døme frå sitt eige fagområde.

MÅ FINNAST PÅ NETT
Ebeltoft meiner langt fleire forlagstilsette og 
lærebokforfattarar burde vore til stades på semi-
naret i november.

– Det er klart at lærebøker får innverknad 
på språket. Innanfor mitt felt er Bård Kuvås 
ein forskar som er svært oppteken av norsk 
fagspråk, bøkene hans er utbreidde, og eg ser 
at uttrykka hans har spreidd seg. Når vi gjev ut 
bøker, lever dei på pensumlistene, og blir dei 
der lenge, er dei med på å etablere fagspråket.

Men ei lærebok er ei langsiktig satsing. Til 
samanlikning vil eit faguttrykk som blir publi-
sert på nett, raskt finne vegen til lesarane der-
som nettsida når høgt opp hos søkemotorane. 
Redaktør Georg Kjøll i Store norske leksikon 
(SNL) meiner nettleksikon er ein viktig arena 
for å spreie fagterminologi på norsk.

– Det første alle gjer når dei skal finne ut av 
noko, er å google det. Dei aller fleste brukarane 
våre kjem via søkemotorar. Det vil seie at der-
som folk skal finne oss, må artiklane innehalde 
ein term som folk søker på. Ofte nyttar vi fleire 
termar, og definerer ein av dei som hovudterm, 
seier Kjøll.

Han meiner likevel at nettleksikon kan vere 
ein god måte å innføre nye termar på. Mange 

av artiklane i Store norske leksikon har eit eige 
felt for den engelske termen, slik at den som 
googlar «black body radiation norsk» vil ein 
finne SNL sin artikkel om svart stråling på topp 
på søkelista.

TERMAR MED AUTORITET
– Vi har nokre generelle prinsipp som vi gjev til 
dei som skriv artiklane våre. Det handlar om at 
eit oppslagsord skal ha ei fagleg forankring og 
vere relativt mykje brukt. Dersom ein forfattar 
insisterer på å bruke ein term som nesten ikkje 
finst på nett, i staden for eit mykje brukt syno-
nym, så lyt ein ha ei god grunngjeving for det. 
Ei slik god grunngjeving kan vere at ein term 
har vunne fram i faglitteraturen, men enno 
ikkje i daglegspråket, seier han.

Dei norske universiteta er blitt samde om å 
bruke snl.no som formidlingskanal på nett, og 
SNL er no i ferd med å inngå samarbeidsavtaler 
med dei ulike universiteta. Kjøll meiner lek-
sikonet er ein god måte å bruleggje distansen 
på mellom fagfolk og dei som surfar på nettet.

– Medan det å lese ein kronikk eller noko 
liknande gjerne føreset at ein har følgt med i 
ein debatt over tid, så kan ein kome til ein lek-
sikonartikkel med blankare ark. I tillegg vil eit 
oppslagsord eller fagområde hos oss gje autoritet 
til omgrepet for dei som les om det. Dermed 
blir val av term til eit verdival som har konse-
kvensar. Eg har inntrykk av at fleire av dei som 
skriv for oss, er medvitne på å bruke norsk fag-
språk og ønskjer seg meir norskspråkleg fagstoff 
tilgjenge leg. Det finst mykje vilje og interesse 
der ute, men ikkje mange insentiv eller konkrete 
tiltak. Vi tykkjer kjemiprosjektet til Språkrådet 
er interessant fordi det nettopp er eit konkret 
tiltak som kan gjere ein forskjell, avsluttar Kjøll.

✒✒ av kjerstin gjengedal

 ▪ Forskerforum tek i ein serie artiklar opp 
språksituasjonen i forsking og høgare 
utdanning. (Faksimile av nr. 8/2013)

Arbeid med norsk fagspråk

 ▪ Språkrådet og UHR har etablert eit pilot-
prosjekt for innsamling og tilgjengeleg-
gjering av fagterminologi innanfor kjemi.

 ▪ Terminologitenesta til Språkrådet skal 
samordne utvikling av norsk fagspråk i 
samarbeid med UH-sektoren.

 ▪ Ved institusjonane er det førebels opp til 
kvar enkelt tilsett å ta initiativ for å utvikle 
og formidle norsk fagspråk.
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 ▪ Geologi er eitt av fagfelta som no har fått oppdatert terminologi på norsk, etter eit privat 
initiativ frå fagfolk.
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INNLAND

utdanningstilbud

Ex. phil. som 
kunst

 ■ Før jul tok det første kul-
let den alternative «ex. phil. 
novo» ved Universitetet i 
Nordland. – Vi forsøker å 
fornye ex. phil.-formen ved 
å la filosofihistorien belyse 
aktuelle problemstillinger, 
sier kurslederne Ove Jakob-
sen og Vivi Storsletten, iføl-
ge UiNs hjemmesider. Kob-
lingen mellom vitenskap og 
kunst er sentral. I tillegg til 
skriftlig eksamen skal stu-
dentene gi kunstnerisk ut-
trykk for pensum. Eksempel-
vis framførte en tysk student 
et eget dikt om sine egne og 
foreldregenerasjonens ver-
dier. Tilbudet gis på engelsk 
ved Senter for økologisk 
økonomi og etikk.

fusjon

NYTT UNIVERSITET PÅ ÅS

 N
orges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU) er et faktum fra 1. januar 2014. NMBU 
er resultatet av fusjonen mellom Norges veteri-
nærhøgskole og Universitetet for miljø- og bio-
vitenskap, som ble vedtatt av Stortinget i 2008. 

Den nye institusjonen er bygget opp av tre fakulteter og 13 
institutter, og den får om lag 1700 ansatte og 5000 studenter. 
Fram til 2018 beholdes et lærested på Adamstuen i Oslo, der 
Veterinærhøgskolen holder til. Etter planen skal hele NMBU 
samles på Ås i 2019.

Høyere utdanning

Pensum fortsatt i bokform
 ■ Trykt pensum dominerer fremdeles. Pensum i digitalt for-

mat inntar en svært beskjeden plass på de pensumlistene stu-
dentene får utlevert, oppsummerer NIFU, som har kartlagt stu-
dentenes pensum på oppdrag fra Kopinor. – Den trykte boken 
kjennetegner pensumlistene. Monografien og antologien utgjør 
til sammen rundt 75 prosent av pensum om titler telles, og 95 
prosent om man teller i sidetall, sier Vera Schwach ved NIFU. Et 
representativt antall fag, læresteder, studieprogrammer og em-
nekurs er undersøkt. 

studieavgift

Stortinget sier nei
 ■ Høyre og FrP får ikke flertall 

på Stortinget for å utrede stu-
dieavgift for studenter utenfor 
EØS-området. Før jul ble det klart 
at Venstre og KrF slår følge med 
den øvrige opposisjonen i spørs-
målet. – Å innføre studieavgift 
for noen studenter kan være et 
første skritt på veien til betaling 
for alle, sier Iselin Nybø (V) til 
Forskerforum.no. Hun spør reto-
risk: «Hvorfor skal studenter dra 
til Norge når de må betale det 
samme som ved de beste univer-
sitetene i Storbritannia og USA?»

nye styreledere

Hydro-sjefen  
til NTNU

 ■ Svein Richard Brandtzæg, 
konsernsjef i Hydro, er opp-
nevnt til ny styreleder ved 
NTNU, opplyser Kunnskaps-
departementet (KD). Han 
avløser Per Kristian Foss, 
som blir ny riksrevisor. KD 
har videre oppnevnt Siri 
Hatlen til styreleder for det 
nye Norges miljø- og biovi-
tenskapelige universitet (se 
egen notis). Hatlen er styre-
grossist, og var fra før styre-
leder for «fellesstyret», som 
hadde oppgaven med å fu-
sjonere Norges veterinær-
høgskole med Universitetet 
for miljø- og biovitenskap.
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museum

VALLE-METEORITTEN TIL TØYEN

 N
oregs 16. meteoritt vart funnen i Valle i Setesdal i fjor 
sommar. No har meteoritten slutta seg til meteoritt-
samlinga ved Naturhistorisk museum (NHM), Uni-
versitetet i Oslo. – NHM stod fram som den mest 
seriøse mottakaren. Ikkje minst var det viktig for meg 

at meteoritten dermed vart gjord tilgjengeleg for forskarar og vart 
registrert som offisiell meteoritt, seier finnaren Terje Fjeldheim iføl-
gje heimesidene til NHM. Berre Finmarken- og Tysnes-meteoritta-
ne er større, opplyser fyrsteamanuensis Rune Selbekk.
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Terje Fjeldheim 
med dottera Inger 
Maren viser Valle-
meteoritten. 

lønnsdannelse

Frontfaget lever 
videre

 ■ Lønna i den konkurranse-
utsatte industrien skal være  
retningsgivende for resten av  
arbeidslivet. Dette er essensen i 
frontfagsmodellen, som ble inn-
ført i 1966. Det partssammen-
satte Holden-utvalget har slått 
fast at modellen skal leve videre. 
Utvalget, ledet av professor Stei-
nar Holden, understreker også 
betydning en av det «utvidede 
frontfaget» – både arbeider- og 
funksjonærsjiktet i industrien 
skal ligge til grunn når lønnen 
forhandles i andre sektorer. Ut-
valget overleverte før jul sin rap-
port til finansminister Siv Jensen.

unio

Folkestad fortsetter
 ■ Anders Folkestad er gjenvalgt 

som leder for Unio i to nye år. 
Det skjedde på Unios represen-
tantskapsmøte før jul. Samtidig 
ble Solveig Bratseth fra Norsk Sy-
kepleierforbund, og Terje Skyvul-
stad fra Utdanningsforbundet 
valgt til nestledere. – Unio er en 
stor og sterk organisasjon med 
svært dyktige tillitsvalgte og med-
lemmer. Dette er et godt grunn-
lag både for forhandlingsstyrke 
og for kvalitet i offentlig sektor, 
sa Folkestad. Unio er hovedorga-
nisasjonen til Forskerforbundet.

finansiering

Usikkert om utvalg
 ■ Kort tid etter at Solberg-regjeringen 

tok plass i departementskontorene, ble 
«finansieringsutvalget» for forsknings-
sektoren lagt ned. Statssekretær i Kunn-
skapsdepartementet Bjørn Haugstad 
(H) sier til Forskerforum at arbeidet med 
hvordan forskning skal finansieres, fort-
setter, men at det ikke er sikkert at det 
blir satt ned et nytt utvalg. – Det kan 
også skje på annet vis. Vi har ikke kon-
kludert med hvordan det skal skje, men 
arbeidet som sådan vil vi ikke parkere.

fusjon

Regjeringen støtter UiA-HiT
 ■ Regjeringen vil ikke ha flere universiteter, men støtter ar-

beidet med å slå sammen Universitetet i Agder og Høgsko-
len i Telemark. – Begrunnelsen for å innføre en stopp i etable-
ringen av nye universiteter er ikke relevant for fusjonsplanen 
mellom Telemark og Agder, sier Bjørn Haugstad, statssekre-
tær i Kunnskapsdepartementet, til Fædrelandsvennen. Han 
viser til at formålet med fusjonen er robusthet, og at den ikke 
vil føre til flere universiteter. Styrene ved UiA og HiT skal ta 
stilling til fusjonsforslaget til sommeren.
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Verdens  
største  
forsknings- 
satsing

EU lanserer et rekordstort rammeprogram for forsk ning og innovasjon. 
– Grip mulighetene, Norge, sier EU-direktør Robert-Jan Smits.

– I det nye rammeprogrammet vil vi ha et system basert på mer 
tillit og mindre rapportering, lover Robert-Jan Smits fra EU.

av Siri Lindstad   foto Anne Elisabeth Næss



 G
år det en sikring i ditt indre 
når noen begynner å snakke 
om EU og forskning og inno-
vasjon? Alle disse milliardene, 
alle deltakerlandene, alle or-
dene og begrepene man ikke 
kan. Det er jo så mange krite-

rier, så åpne sekkeposter, så mange infomøter, 
så lange utlysningstekster. 

Men nå er det altså et nytt år og et nytt ram-
meprogram. Det er langt større enn de tidligere, 
men skal likevel være enklere å forstå. Like før 
jul ble Horisont 2020 lansert i Oslo.

Ny start for Europa
Ja, for det har et navn, dette nye rammepro-
grammet, det åttende i rekka, i motsetning til 
de andre som bare lød et ordenstall. Horisont 
2020 skal få oss til å rette blikket mot framtida, 
og bidra til at det igjen stiger en skinnende sol 
opp over et mørklagt, finanskriseherjet Europa.

– Det ligger en desperasjon til grunn for 
Horisont 2020. Europa trenger fortvilet en øko-
nomisk framgang, innovasjon, å få til noe nytt. 
Derfor kommer dette nye rammeprogrammet 
til å se en del annerledes ut enn de tidligere, sier 
Tore Hoel ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA). Han har deltatt i en rekke EU-prosjek-
ter, med standardisering av læringsteknologier 

innenfor utdanning som fagfelt. Dessuten er 
han kontaktperson for åndsverksorganisasjonen 
Creative Commons ved HiOA, som er CCs 
institusjonelle tilknytning i Norge.

Horisont 2020 er i det store et forsøk på en ny 
start for Europa, «a new deal» Rammeprogrammet 
er katalysatoren i Europa 2020, EUs strategi for 
vekst og sysselsetting i dette tiåret. Ett av midlene 
er økt satsing på forskning, der målet er at tre 
prosent av medlemslandenes BNP skal gå til 
forskning og utdanning.

Europa 2020-strategien skal følges opp 
gjennom sju delstrategier, såkalte flagg skip-
initiativ. En strategi er den såkalte Inno va-
sjonsunionen, som skal bedre rammer og 
finansiering for forskning og innovasjon. 
En annen er Ungdom på vei, som skal gjøre 
utdanningssystemene mer effektive og gjøre 
det lettere for unge mennesker å komme inn 
på arbeidsmarkedet. 

Det er de store, hårete målene. I det små 
er Horisont 2020 en gyllen mulighet for 
norske forskere til å delta i verdens største 

forskingssatsing. I potten ligger drøyt 70 
milliarder euro.

Fyrverkeri og konfetti
6. desember 2013 lanserte altså Forskningsrådet 
og Kunnskapsdepartementet sammen Horisont 
2020, på en fullsatt konferanse i Oslo. Til stede 
var blant annet generaldirektør Robert-Jan Smits 
fra Europakommisjonen og kunnskapsminister 
Torbjørn Røe Isaksen.

– En gledens dag! Vi skulle hatt fyrverkeri 
og konfetti, men bestemte oss i stedet for å 
bruke pengene på forskning og innovasjon, sa 
kunnskapsministeren i sin åpningstale.

Nå er det ikke en selvfølge at Norge deltar 
i EUs forskningssamarbeid. Først i mai 2013 
sa daværende kunnskapsminister Kristin 
Halvorsen ja til at Norge skulle bli en partner 
i Horisont 2020. Kontingenten blir trolig på 
mellom 17 og 18 milliarder kroner. I det sjuende 
rammeprogrammet betalte Norge inn rundt 10 
milliarder kroner, mens norske forskere fikk 
tildelt 6,2 milliarder kroner i støtte.

– Det koster å være med i Horisont 2020.
Torbjørn Røe Isaksen

EUs generaldirektør Robert-Jan Smits vil ha med hele verden, inkludert lille Norge, i 
det nye rammeprogrammet. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (t.v.).
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– I Norge er vi kanskje ikke desperate nok til virkelig å  
skape noe nytt, sier Tore Hoel.

– Det koster å være med i Horisont 2020. 
Men når vi ser på mulighetene programmet 
gir oss, tror jeg det er vel verdt pengene. I det 
sjuende rammeprogrammet mottok norske 
forskere 1,63 prosent av de totale midlene. Dette 
er akseptabelt, men jeg håper virkelig at vi vil 
få mer ut av det åttende programmet. Ikke bare 
fordi det er en honnør til norske skattebetalere, 
men også fordi det er så mange fordeler ved 
å være med i programmet som vi bør utnytte 
bedre, sa Røe Isaksen på lanseringskonferansen.

Skuffet over Norge
Spør du generaldirektør Robert-Jan Smits hvor-
for norske forskere skal delta, svarer han som 
følger:

– Norske forskere er dyktige, og de får 
tilslag på svært mange søknader når dere først 
søker. I Norge ser vi dessuten at befolkningen 
generelt er positiv til forskning. Men dere har 
likevel noen utfordringer: Dere har muligheter, 
men dere bruker dem ikke. Resultatene fra 
PISA-undersøkelsen som kom nylig, om 
kunnskapsnivået blant norske skoleelever, 
forbauset meg. Hvorfor skårer dere så lavt? 
En nasjon må ha ambisjoner om å bli stadig 
bedre. Til tross for at Norge er et rikt land, 
ligger bevilgningene til forskning på under 
gjennomsnittet for EU-landene. 

Hoel ved HiOA mener at den lave norske 
deltakelsen skyldes mangel på desperasjon.

– Vi vasser i penger her i landet. Ingen av 
oss kommer til å bli sagt opp om vi ikke får 
forskningsmidler fra EU. For forskerkollegaer 
i finanskriserammete land er det derimot 
Horisont 2020 som skal skaffe dem brød 
på bordet. Se bare på Storbritannia, der den 
nasjonale finansieringen lenge var god. Da 
var ikke de britiske forskerne så interesserte 
i EU-prosjekter, men det er de plutselig nå, 
ettersom det er den finansieringskilden de har 
til rådighet.

Mette Topnes er koordinator ved det såkalte 
EU-kontoret ved Universitetet i Oslo og har som 
jobb å få flere av forskningsmiljøene til å kaste 
seg ut i søknadsprosessen.

– Rammeprogrammet utgjør verdens 
største forskningsprogram med utrolig mange 
muligheter, og vi utnytter nok ikke noe i 
nærheten av det vi kunne utnytte. For noen 
miljøer vil det nok kunne være vanskelig å finne 
åpninger innenfor rammeprogrammet. Du må 
kunne sette forskningen din inn i en bredere og 
mer anvendt sammenheng, noe som kan være 
utfordrende – men slett ikke umulig – for deler 
av blant annet humanistisk forskning.

Horisont 2020 har oppmerksomheten mot 
tre hovedmål i europeisk forskningspolitikk: 

Bygge fremragende forskningsmiljøer, skape 
et konkurransedyktig næringsliv og møte de 
store samfunnsutfordringene. At målet er en 
ny økonomisk giv for Europa, legger ikke Smits 
skjul på.

– Vi er flinke til å omsette euro til kunnskap. 
Nå skal vi også omsette kunnskapen tilbake 
til euro.

Og det er ikke bare kunnskap framforsket i 
Europa han vil vi skal få del i. I Horisont 2020 
legger man enda mer vekt på å få med forskere 
fra hele verden.

– Dette gjør vi av egoistiske grunner. For 
øyeblikket genererer Europa 30 prosent av ver-
dens kunnskap. Det er ganske mye for et såpass 
lite kontinent. Men denne andelen vil etter all 
sannsynlighet synke til 15–20 prosent i løpet av 
de neste 10–15 årene. Det betyr at vi må sørge for 
å ha tilgang til de 85 prosentene av kunnskapen 
som da genereres utenfor Europa. Vi ønsker 
med andre ord samarbeid med fremragende 
forskere, hvor enn de befinner seg.

Lærer av andres argumentasjon
Ellen-Marie Forsberg leder EU-prosjektet 
«EST-Frame», basert ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus (HiOA) og finansiert gjennom EUs sju-
ende rammeprogram. Her ser forskerne på fire 
teknologier – nanoteknologi i matproduksjon, 
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syntetisk biologi, ny biobrensel og ny IKT – og 
hvordan disse ulike teknologiene er blitt vurdert. 

– Jeg var en del av et annet EU-prosjekt 
under femte rammeprogram da jeg var sti-
pendiat. Da jeg så utlysningene i det sjuende 
rammeprogrammet, så jeg at den passet godt 
for å videreføre det økonomiske og faglige sam-
arbeidet med en del av de tidligere partnerne.

Nettopp det at hun har vært involvert i eu-
ropeisk forskning siden doktorgraden, tror 
Forsberg er en av grunnene til at de fikk det 
nåværende prosjektet.

– Jeg har dessuten vært reviewer (ekstern 
fagvurderer, red.anm.) for EU og har derfor lest 
en haug med søknader til andre programmer. 
Dermed visste jeg en del om hvordan man bør 
argumentere.

Har du aldri fått gjennom en søknad hos 
EU, er det å evaluere andres prosjektsøknader 
kanskje den beste måten å lære hva som kjen-
netegner en god søknad på. Horisont 2020 

skiller seg ut fra tidligere rammeprogram ved å 
skulle dekke mer tverrfaglige og tverrsektorielle 
prosjektsøknader. Det betyr at også ekspert-
panelene, som vurderer innkomne søknader, 
må komponeres på en litt annen måte. Derfor 
har EU-kommisjonen nå lansert en «Call for 
Experts», det vil si en utlysning etter eksperter 
som skal evaluere søknader til i Horisont 2020. 
Alle som er interessert i rammeprogrammet og 
som vurderer å skrive en prosjektsøknad i nær 
eller fjern framtid, oppfordres til å melde inn sin 
interesse på rammeprogrammets hjemmeside.

– En egen verseform
Forsberg mener at det ikke kan understrekes 
nok at folk må komme seg ut i verden.

– Norske forskere må snakke med folk, på 
konferanser, på middagen etterpå og i baren, og 
de må engasjere seg i nettverk og fagfellesska-
per. Slik vil man over tid komme i posisjon til å 
bli invitert med i prosjekter eller å selv ta initi-

ativ til å skrive en søknad. Du blir ikke klar for 
et EU-prosjekt bare ved å sitte hjemme i Norge. 

Det er HiOA-kollega Hoel hjertens enig i.
– Det er gjerne slik at de som har fått før, får 

igjen, ettersom de har lykkes i å posisjonere seg 
og skape de riktige nettverkene.

Men du skal vite hva du vil med prosjektet, 
understreker han.

– Jeg ser bare på mitt felt, alle de høytfly-
gende målsettingene om å endre utdannings-
systemene i Europa. Prosjektsøknadene skrives 
omtrent i en egen verseform, der adjektivene 
spruter. For en nøktern nordmann er slike 
tekster nesten ikke til å tro. Men om man får 
prosjektet man har herjet og slitt seg fram til, 
blir så alle løftene og de gode ønskene snudd 
til en kontrakt man skal levere på. EU blir mer 
og mer opptatt av at prosjektene skal ha stort 
gjennomslag og føre til omfattende endringer 
av eksisterende systemer. Du forventes å kunne 
bidra til å endre virkeligheten. Hvis du ikke kla-
rer å navigere de forventningene etter dine egne 
ambisjoner, der målet gjerne først og fremst er å 
forske for å publisere, kan du ha det skikkelige 
vondt i slike prosjekter.

Forsberg mener imidlertid at et gode ved å 
delta i EU-finansierte prosjekter, er nettopp det 
at kommisjonen viser så mye interesse for dem.

– Også norskfinansierte forskningsprosjek-

– Det finnes nok noen myter om 
byråkratiet rundt EU-prosjekter.

Mette Topnes

– Så mye setter vi inn i Horisont 2020. Nå må vi sørge for å få 
noe tilbake, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.



ter kan være relevante for norske politikere og 
beslutningstakere, men man opplever likevel 
sjelden den samme interessen fra deres side. 
EU-kommisjonen har derimot virkelig eierskap 
til prosjektene. Det gir deg som forsker en god 
tilgang til å kunne formidle framforsket kunn-
skap til de primære brukerne av prosjektene.

Det fryktede byråkratiet
Rådgiverne ved UiOs EU-kontor har som opp-
gave å følge hele porteføljen av EU-virksomhet. 

– Mange av prosjektene kan være ganske 
krevende når det gjelder systemer og rutiner. 
EU-systemet har en del krav med hensyn til 
rapportering, oppfølging og revisjon. Derfor 
forsøker vi å sørge for at systemene på vårt uni-
versitet i størst mulig grad er tilpasset dette, slik 
at alt blir litt enklere for forskerne, sier Topnes. 

Og gjenbruk er et stikkord.
– Det kan være omfattende søknadsproses-

ser her, og det er en tøff konkurranse. Derfor 

må arbeidet med søknaden i seg selv oppleves 
som meningsfylt, som noe man kan lære av. 
Og får man ikke midler fra EU, er det viktig 
å kunne gjenbruke erfaringene fra prosessen, 
for eksempel til å sende søknad et annet sted. 
Det vi ser, er imidlertid at mange får avslag i 
første runde, men om de tar inn over seg de 
innspillene de får og gjør et nytt forsøk, lykkes 
de gjerne i andre runde.

I Horisont 2020 er det imidlertid tatt noen 
grep for å gjøre prosessene enklere. 

– Vårt inntrykk så langt er at systemene er 
blitt mer tilgjengelige og logiske, sier Topnes. 
Det kan EU-direktør Smits bekrefte at er tilfellet.

– Vi vil i større grad ha et system basert på til-
lit, noe som innebærer mindre kontrollering og 
rapportering, sa han på lanseringskonferansen.

Forsberg hadde fått høre i forkant at rappor-
teringen underveis var så fryktelig. 

– Men vi hadde midtveisrapportering nå 
i juni, og det gikk helt greit. Har man bare 

systemene på plass fra start av, bør det ikke 
være noe problem. En god prosjektsøknad er 
dessuten et kjempefint verktøy til å styre pro-
sjektet med underveis. Derfor må man tenke 
grundig gjennom hva man skriver i søknaden, 
slik at det blir anvendbart senere. 

Taktskifte
Generaldirektør Robert-Jan Smits viser seg å 
kunne ett ord på norsk: «hvileskjær».

– Et slikt ord skal imidlertid aldri brukes 
om forskningsfinansiering, sier han og høster 
applaus fra salen.

Kunnskapsminister Røe Isaksen griper ivrig 
muligheten til å utvide generaldirektørens nor-
ske ordforråd:

– «Taktskifte». Det er ordet du bør lære deg 
nå, sier han optimistisk til generaldirektøren.

Men det behøves mer enn en entusiastisk 
norsk minister for å øke takten. Hvem slår følge 
fra norske forskningsmiljøer? ■

Hva brukte dere 
forskningsmidler fra sju-
ende rammeprogram til?

GEORG ANDREAS 
BROCH
Administrativ leder,  
Holocaustsentret
Sammen med partnere i 13 
europeiske land har vi ar-

beidet med en online databaseløsning 
for arkiver innen Holocaustforskning i 
Europa og Israel. Tidligere deltok vi også i 
LoGlo-prosjektet, der åtte partnere under-
søkte politiske forhold og praksis relatert 
til minnekultur i Europa.

 
HANNE MØLLER, 
Seniorforsker, Østfold-
forskning
Vi deltar i FUSIONS, et 
forskningsprosjekt om mat-
avfall. Vår oppgave i prosjek-

tet er å utvikle harmoniserte metoder for 
kartlegging av matsvinn, som kan brukes 
i hele EU til å sammenligne mellom land 
og sammenligne utviklingen over tid. 

 
GUDBRAND KVAAL
Adm. direktør, Norges 
Skogeierforbund
Vi har deltatt i et prosjekt 
som tok sikte på å utvikle 
og teste ut pyrolyse av bio-

masse ved bruk av mikrobølgeteknologi. 
Målet var å lage en kommersiell metode 
for småskalaproduksjon av bio-olje.
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– Du kan ikke bare søke på Horisont 2020. Du må vite hva du vil, 
sier rådgiver Mette Topnes fra EU-kontoret ved Universitetet i Oslo.
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usa

Rekordmange 
utenlands- 
studenter

 ■ Antallet internasjonale 
studenter ved amerikanske 
universiteter økte med 7,2 
prosent i 2012–2013 til 820 
000. Det er ny rekord, mel-
der Inside Higher Education. 
Samtidig økte antallet ame-
rikanske studenter i utlan-
det med 3,4 prosent til 283 
000 fra foregående studieår. 
Økningen av internasjona-
le studenter i USA skyldes i 
hovedsak en kraftig vekst i 
tallet på studenter fra Kina 
(+ 21,4 prosent) og Saudi 
Arabia (+ 30,5 prosent), som 
innehar første- og fjerde-
plass blant landene som bi-
drar med studenter til USA. 

danmark

NÆRINGSLIVET FORSKER MER

 I
følge Uddannelsesministeriets prognose for næringslivets 
forskningsinvesteringer ser den negative utviklingen etter 
finanskrisen ut til å ha snudd. Fra 2009 sank dansk næ-
ringslivs investeringer i forskning og utvikling (FoU), men 
det endret seg fra og med 2012. Mens det i 2011 ble brukt 

35,1 milliarder danske kroner på FoU-formål, økte det til 38,7 
milliarder i 2012 og anslagsvis 40,3 milliarder (tilsvarende 45,5 
milliarder norske kroner) i 2013. FoU-innsatsen til norsk næ-
ringsliv var på 21,3 milliarder kroner i 2012.

storbritannia

Forskning trumfer tryner
 ■ «Selfie» er kanskje ordet som fikk mest oppmerksomhet i 2013. 

Ordet som beskriver et selvportrett, gjerne tatt med mobilkamera 
mens leppene er snurpet sammen i et forsøksvis sensuelt drag, ble 
tatt opp i The Oxford English Dictionary. Et åpenbart endetidstegn, 
men la oss samtidig melde om et lysglimt å ta med seg inn i det nye 
året: Merriam-Websters nettbaserte ordbok, med 40 millioner må-
nedlige besøkende, rapporterer at ordet «science» hadde størst opp-
slagsøkning i 2013 (+ 176 prosent). Det er dermed kåret til årets ord. 
Til det kan vi bare si: Word!

kina

Betalt adgang
 ■ Myndighetspersoner skal ha 

blitt betalt opp til en million kro-
ner for å la studenter komme inn 
på et av Beijings toppuniversite-
ter, melder nyhetsbyrået Xinhua. 
Ifølge South China Morning Post 
er Kinas ledende universiteter 
særlig utsatt for korrupsjon på 
grunn av deres enorme populari-
tet og begrensede adgang. Ren-
min universitet skal være preget 
av flere slike skandaler, ifølge avi-
sen. En korrupt ansatt skal nylig 
ha blitt arrestert i et forsøk på å 
flykte fra landet, og en dekan skal 
være oppsagt og satt under etter-
forskning.

danmark

Usikker fremtid for 
fremdrift

 ■ Studiefremdrift har vært den 
danske universitetssektorens 
kampsak i 2013. Et bredt flertall i 
Folketinget vedtok på vårparten 
å innføre «studiefremdriftsrefor-
men», som skulle bidra til å øke 
gjennomføringshastigheten for 
studentene. Det har ført med seg 
omfattende motstand, med stu-
dentdemonstrasjoner så sent som 
i desember. Reformen skulle etter 
planen innføres fra høsten 2014. 
Nå ser det ut til at det er politisk 
enighet om å utsette reformen 
nok et år, melder Danmarks radio.
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Dr. Giuseppe Pezzini,  
Dr. Carolinne White og  

Dr. Richard Ashdowne med 
den fullførte ordboken. 
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storbritannia

CONSUMMATUM EST!

 V
i går inn i et godt nytt år også med godt nytt. I de-
sember 2013 fullførte British Academy siste del av 
den monumentale latinordboken Dictionary of Medi-
eval Latin from British Sources. Arbeidet er ingen liten 
bedrift – ordboken ble påbegynt i 1913, og har gjen-

nom hundre år engasjert over 200 forskere. Verket består av 17 
bind og nær 4000 sider, med 58 000 oppslagsord fra britisk-la-
tinske kilder fra år 540 til 1600, ifølge British Academy.

Hellas

Et tapt semester
 ■ Fjorårets høstsemester ved Athens univer-

siteter så ut til å ha gått tapt da Forskerforum 
gikk i trykken like før jul. Mange studenter og 
ansatte skal ha ønsket å gjenåpne universite-
tene i et siste forsøk på å få gjennomført se-
mesteret, ifølge The Economist. Administrativt 
ansatte ved Universitetet i Athen og Det teknis-
ke universitetet i Athen gikk likevel til nye strei-
ker i desember som følge av budsjettkutt og 
nedbemanning blant administrativt ansatte.

kina

På BRICS-toppen
 ■ Kina topper den første univer-

sitetsrangeringen som er gjen-
nomført blant BRICS-landene og 
andre land med voksende øko-
nomi. BRICS er betegnelsen på 
Brasil, Russland, India, Kina og 
Sør-Afrika, som regnes som de 
fremste «nye» markedene. I ran-
geringen som er gjennomført 
av Times Higher Education, har 
Kina 23 av de hundre beste uni-
versitetene, etterfulgt av Taiwan 
med 21. India har 10 universiteter 
på listen, Tyrkia 7, Sør-Afrika og 
Thailand har begge 5. Universite-
tene Peking og Tsinghua kommer 
på henholdsvis første- og andre-
plass, mens Universitetet i Cape 
Town er på tredjeplass. 

verden

HumSam  
under press

 ■ Verden over møter humanis-
tiske og samfunnsvitenskape-
lige fag utfordringer knyttet til 
finansiering og politiske angrep, 
skriver New York Times. Avisen 
viser til nedgang i finansiering 
til HumSam-fag både i USA og 
globalt etter finanskrisen. Det 
vises også til politisk involvering, 
hvor fremtredende politikere i 
USA og Australia har tatt til orde 
for å redusere pengebruken på 
«ikke-strategisk» eller «latterlig» 
forskning. 

sverige

Likestilte tildelinger
 ■ Den svenske regjeringen har 

vedtatt å kartlegge fordelingen av 
forskningsmidler ut ifra et like-
stillingsperspektiv. Formålet er 
å finne ut om det foregår diskri-
minering i tildelingsproses sene. 
– Likestilte vilkår i akademia 
er en forutsetning for å nå det 
forskningspolitiske målet om at 
Sverige skal være en fremragende 
forskningsnasjon. Det skal være 
forskerens kompetanse og ikke 
kjønn som avgjør om hen bevil-
ges midler eller ikke, sier like-
stillingsminister og assisterende 
utdanningsminister Maria  
Arnholm.
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«Kor breitt har du hoppa?», sa stuntreporter Kurt Olsson til høgde-
helten Patrik Sjöberg. «Svært breitt», kunne Noregs idrettshøgskole 
(NIH) ha svart.2 Studieobjekta oppe ved Sognsvann i Oslo er «idrett, 
kroppsøving, dans, friluftsliv, mosjon og trening i alle former». Men 
dette er meir enn leik. Rektor Kari Bø har konkurranseinstinkt, også 
når det gjeld teljekantar.

– Seksjonen vår for idrettsmedisinske fag er nummer to i landet 
målt etter talet på publikasjonar per tilsett. Alle fagfelta våre skårar 
høgt, og vi publiserer mykje internasjonalt. Dette trur eg mange ikkje 
er klare over, seier Bø.

Ho er av dei som dreg opp snittet. Kari Bø har publisert kring 200 artiklar i 
internasjonale tidsskrift, og er rekna som ein verdsautoritet på bekkenbotn-
spørsmål. Men i dette intervjuet skal vi snakke om heile kroppen og heile 
idrettsforskinga. Det faglege spennet til NIH strekker seg frå O2-opptaket 
til langrennsstjernene til kvardagen i gymsalen. Det er mange livsverders 
avstand mellom toppidretten og strevet for å setje folket i rørsle.

– Eg vil tru det er meir prestisjefylt å forske på toppidrett enn å stimulere 
sofapoteter?
– Forskingsmessig er det ikkje så opplagt. Det er generelt meir interesse 
for helse- og kroppsøvingsfaga og samfunnsfaga enn for toppidretten. 
Og samfunnsbehova er langt større innanfor masseidretten enn i 
toppidretten. Vi driv ein del toppidrettsforsking, men det er ikkje noko 
overordna mål for oss.

– Toppidrettsforsking har fellestrekk med våpenteknologisk forsking. 
Sport er ein kontinuerleg verdskrig. Nokre av resultata her er vel hem-
melege?
– Det veit eg ikkje så veldig mykje om. Men det har vore forska på til 
dømes høgdetrening her, og der har slike aspekt vore framme. Det er 
nok ein del resultat som forskarane ventar litt med å publisere.

Stillinga som rektor ved NIH inneber tydelegvis ikkje noko krav om å 
vere sportsidiot. 3

– Eg er ikkje særleg oppteken av tv-sport. Eg har mykje å gjere, og 
prioriterer å trene sjølv framfor å sjå på sport, seier Bø.

– Samanhengen mellom toppidrett og masseidrett er òg nokså spinkel?
– Det er ingen sterke samanhengar der i det heile. Sport er god under-
haldning, så det har jo eigenverdi. Men å sjå på toppidrett fører ikkje til 
meir masseidrett. Og studiar syner heller ikkje ein samanheng mellom 
eit OL-arrangement og auka aktivitet i befolkninga.

– Eg tykte det var artig da Oslo kommune hevda at eit Oslo-OL ville gje 
ein folkehelsevinst på 4,9 milliardar kroner. Ikkje 5 milliardar, men 4,9.
– Det er ekstremt lite truleg at ein kan rekne på slike effektar. Eg synest 
ikkje det er interessant å prøve på eingong, seier Kari Bø.

Med eller utan OL, mange trenar i Noreg. Og media renn over av 
treningsråd. Men om ein skal døme treningsvitskapen ut frå masse-
media, ser faget ut til å vere på nivå med mellomalderens alkymi: På 
treningssidene til Dagens Næringsliv og dameblada blir all kunnskap 
nulla ut dagleg, og kvar nye teori slår gårsdagens i hel.

– Kvifor er det så mykje uvisse om kva trening som gjev best effekt? Dette 
burde vere enkle ting å måle?
– Du kan så seie. Men idrettsvitskap er framleis eit ganske ungt fag, og 
faget har lenge vore dominert av erfaringsbasert kunnskap, med sterke 
personlegdomar som har hatt gurustatus, seier Bø.

– Framgangsrike trenarar har gjerne slått fast at «slik er det, for 
dette har vi erfaring med». Men synspunkta har som regel ikkje vore 
forskingsbaserte. Å gjere ein grundig studie av ein treningsmetode tek 
kanskje fire år. Men i mellomtida har gjerne praksisfeltet byrja med 
noko heilt anna.

– I tillegg til guruar som faktisk har stor erfaring, er det mange sjølv-
erklærte ekspertar?
– Det kjem stadig nye folk som kallar seg ekspertar på tynt grunnlag. 
Alle kan starte ein blogg og kalle seg treningsekspert. Og for all del, 
det er mange som kan seie fornuftige ting om trening. Men å skjøne 

Ho trenar kvar dag. Og ho veit kvifor.

SÅ LENGE HJARTET KAN SLÅ
Kari Bø 1 | rektor ved Noregs idrettshøgskole 

i samtale med Per Anders Todal. Foto: Erik Norrud

1 Kari Bø tok 1. august til som rektor ved Noregs idrettshøgskole. Ho er 
fødd i 1955. Bø er professor i treningsvitskap og fysioterapi, og ekspert 
på bekkenbotnproblem. Ho har òg hatt ein idrettskarriere, og har vore 
mellom anna nordisk meister for lag i rytmisk gymnastikk.

2 Noregs idrettshøgskole har fem fagseksjonar: fysisk prestasjonsevne, 
coaching og psykologi, kroppsøving og pedagogikk, kultur og samfunn 
og idrettsmedisinske fag. Her er òg to forskingssenter, eitt for idretts-
skadeforsking og eitt for trening og prestasjon.

3 «Jeg kunne ikke tenke meg å sitte inne en fin søndag og se på idrett», 
har Kari Bø sagt til Romerikes Blad.

– Det er generelt vanskeleg å forske på 
toppidrettsfolk, det er ingen enkel 

populasjon.
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korleis eller kvifor ting verkar, er noko anna. Eg ser stadig påstandar om 
kropp og trening som er biologisk eller anatomisk umoglege, seier Bø.

– Fysiologiprofessor Ulrik Wisløff ved NTNU har hevda at også dei 
sjølvutnemnde ekspertane er av det gode, fordi dei bidreg til å få folk 
opp av stolen?
– Om dei fungerer slik, er eg samd. Men eg kan òg seie at det er sunt å 
ete fisk, sjølv om eg ikkje kan seie noko detaljert om ernæring. Og om 
du skal forklare at «du treng denne øvinga for å trene denne muskula-
turen», krev det detaljert kunnskap.

– Mange har kommersiell interesse av å kome med stadig nye tre-
ningsmetodar?
– Ja, det er veldig mange ting som berre dukkar opp, utan å vere særleg 
godt funderte. Men også ei treningsform som yoga har tynt vitskapleg 
grunnlag. Tilhengjarane seier at yoga har vore brukt i 2000 år. Men 
at det er ein gammal tradisjon, vil ikkje seie at metoden er velfundert. 
Indarar flest har meir tøyeleg bindevev enn oss, og folk blir òg meir rør-
lege i varme land. Indarar kan lettare gå inn i ulike yogaposisjonar utan 
smerte. Det er ikkje sikkert alle øvingane passar så godt for oss i nord.

I diskusjonen om kva trening som verkar best, kan også forskarane 
vere sterkt usamde. Kva er best for kondisjonen, intervalltrening eller 
langkøyring? NTNU-forskarane Jan Hoff og Jan Helgerud har lenge 
hevda at 4 x 4, fire intervall på fire minutt kvar, er vegen til himmelen. 
Andre seier at metoden deira er nærast destruktiv. 4

– Den debatten har vart lenge. Men om du les studiane til Hoff og 
Helgerud, viser dei ikkje at 4 x 4 er så mykje betre enn alt anna, inter-
valla kan like gjerne vere 15 x 15 sekund. Vi har visst lenge at intervall 
er effektiv trening for oksygenopptaket. Men eg synest konklusjonane 
er blitt overdimensjonerte i forhold til funna, seier Bø.

– Somme forskarar meiner nærast at langkøyring er bortkasta tid?
– Eg er ikkje nokon spesialist på dette, men eg er ikkje i tvil om at mange 
av oss har godt av langkøyring. Sjølv kjem eg frå turnmiljøet, og hadde 
knapt sprunge lenger enn 60 meter før eg kom hit til NIH. Da hadde 
eg som mål å kome meg rundt Sognsvann. Enno er det viktig for meg 
å kunne springe i 30 minutt.

– Erfaringane til toppidrettsfolk er truleg til liten nytte. Dei finn eigne 
metodar som passar deira eigne kroppar og sjeler. Grete Waitz sprang 
nesten ikkje intervall i det heile. 5

– Det er generelt vanskeleg å forske på toppidrettsfolk, det er ingen 
enkel populasjon. Topputøvarane vil ikkje leggje opp treninga si på 
måtar som lèt oss samanlikne ulike metodar systematisk, da risikerer 
dei jo å kaste bort ein sesong. 

Mange ambisiøse mosjonistar blandar sjølve prinsipp og idear 
frå toppidretten inn i treninga si. Somme pådreg seg hjarteflimmer i 
forsøket på å nå opp i Birkebeineren. Det er eigentleg toppidrett desse 
folka driv med, meiner Bø. 

– Men toppidrettsutøvarane skal ikkje passe ein full jobb ved sida av, 
dei får rikeleg med kvile. Det er klart ein kan bli for opphengt i trening. 
Målet må vere å finne balansen og vere aktiv utan å bli fullstendig hekta.

I sommar skapte Bø sjølv ein treningsdebatt. I ein artikkel på nettsida 
til NIH kritiserte ho «planken», som mange hevdar er ideell trening 
for kjernemusklar, mage, rygg og skuldrer. 

– Når du hevdar at planken er oppskrytt, og slår eit slag for situp i sta-
den, blir eg forvirra. Eg trudde situp kan øydelegge korsryggen på folk?
– Det spørst kva ein meiner med situp. Om du gjer øvinga med rett rygg, 
er det ikkje bra. Men om du har korsryggen i golvet og rullar forsiktig 
opp, er det ei god øving. Og da trenar du dei musklane du treng om du 
ramlar og må kome deg opp frå golvet, seier Bø.

– Når det gjeld planken, seier mange at «det trenar kjernemusklane 
og førebyggjer det eine og det andre», men det er på veldig tynt grunn-
lag. Om du ser på den treninga med kontrollerte studiar, er effekten 
ekstremt liten. 

– Men trening er ofte keisamt, sjølv om du i prinsippet likar det. Forand-
ring og nye påfunn gjer det meir interessant?
– Det er sant. Men det er eit spørsmål om kor mykje folk blir lurte, og 
kor mykje dei må betale for nye klede til keisaren.

– At treninga er dyr, kan ha ein fin psykologisk effekt. Vi verdset ting 
meir om vi betaler for dei.
– Det kan nok vere motiverande for somme. Men slikt verkar berre ei 
stund. Skal du halde fram, må du ha ei indre drivkraft, behovet for å 
røre deg. Og alt kan ikkje vere morosamt heile tida. Eg er ikkje spesielt 
glad i å symje, men eg gjer det kvar veke likevel.

Men kva er det rimeleg å vente at folk skal finne tid til av trening? Nyleg 
skisserte Kari Bø eit treningsprogram overfor Verdens Gang, i ein artik-
kel med den lett trugande tittelen «Så mye må du trene for å beholde 
helsen». Rådet var å trene kondisjon tre–fire gonger i veka, styrke like 
mange gonger, og i tillegg trene motorikk og rørsleevne. 

– Det der får du ikkje mange med på. 
– Men alle har tid til å ete, vi rekk jo alltid å ete lunsj, seier Kari Bø og 
smiler myndig.

– Eg veit det kan vere vanskeleg å setje av tid til trening. Men sjølv 
etter at eg vart rektor her, kan eg telje på ei hand dei dagane eg ikkje har 
trena. Ein må jo planlegge det – elles er det det første som forsvinn frå 
planen. Men vi har 24 vakne halvtimar kvar dag, og éin av dei bør det 
vere mogleg å bruke på trening. Dei fleste av oss sit på baken nesten 
heile tida. Det seier seg sjølv at det ikkje er bra.

– Men du lever og andar idrett og trening. Folk flest gjer ikkje det.
– Nei, men dei fleste har truleg mindre å gjere enn eg, og meir tid til å 
trene. Det er liten samanheng mellom kor travle folk er, og kor mykje 
dei trenar. Leiarar i næringslivet er stort sett flinke til å vere fysisk aktive.

Kari Bø har lenge prøvd å få det norske folket til å røre meir på seg. Ho 
var visepresident i Nasjonalt fagråd for fysisk aktivitet i åtte år, og gav 
råd til helseministeren om fysisk aktivitet, trening og helse.

– Når du kjem med råd om kor mykje vi bør trene, kven er du da? Er du 
ein ven som vil forklare oss vårt eige beste, eller er du statens represen-
tant som vil halde oss arbeidsføre, auke BNP og spare helseutgifter?
– Da er eg ein person som sjølv har hatt veldig mykje glede av fysisk 
aktivitet sidan eg var fire år. Det viktigaste av alt er gleda ved å kunne 
vere ute og røre seg på ein strålande dag. Og i tillegg kjem helsevinsten, 
og det er fantastisk, seier Bø.

– Vi som har hatt foreldre som drog oss med ut da vi var små, er 
heldige. Ikkje alle har det slik. Når du går på ski i Marka om vinteren 
– tenk på alle dei som sit heime og ikkje veit korleis det er gå seg sveitt 

4 Sjå til dømes artikkelen «Derfor er 4 x 4 det beste». Intervju med Jan 
Hoff og Jan Helgerud, Dagens Næringsliv, 9. september 2010. Atle Kvål-
svoll, utholdenhetssjef i Olympiatoppen, har hevda at råda til dei to kan 
øydeleggje unge talent.

5 Før Grete Waitz døydde i 2011 sende ho treningsdagbøkene sine til Leif 
Inge Tjelta, dosent i treningslære ved Universitetet i Stavanger. I seson-
gen 1978–79, da Waitz var på sitt beste, trena ho elleve økter i veka. 
Men berre éi av dei øktene var intervall, Waitz heldt seg mest til rask 
langkøyring.

– Dei fleste har truleg mindre å gjere  
enn eg, og meir tid til å trene.
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og varm, og kome inn og kjøpe ein vaffel på ei hytte i Østmarka. Eg 
ønskjer ikkje vere ute med peikefingeren, men eg vil formidle at det er 
ein viktig del av livet å vere aktiv.

– Du må trene for å trivast. Men for ein del andre er trening truleg øyde-
leggande for livskvaliteten. Somme av oss vil ta livet med ro, ta seg ein 
røyk og heller leve litt kortare.
– Har du sett danseprogrammet til Adil Khan på tv? Det er heilt fan-
tastisk. Han finn folk som nesten ikkje er fysisk aktive i det heile, og 
trenar dei opp. Dei er skeptiske, i starten får dei ikkje til noko – men 
så blir dei så lukkelege når dei ser kva dei kan meistre. Alle menneske 
blir glade når dei får høve til oppleve fysisk aktivitet.

– Det er mange ulike perspektiv på livskvalitet. Du hadde ikkje fått med 
Dag Solstad på det opplegget der. 6

– Jau, kanskje, om vi ikkje kalla det trening. Om Solstad tok ein spa-
sertur kring Sognsvann og diskuterte noko spennande, ville han synast 
det var vel så ålreit som å sitje på kontoret, det er eg ganske sikker på.

– I VG sa du nyleg noko som gjorde inntrykk: «Jeg kjenner en dame på 
snart 90, som står på ett bein når hun pusser tennene.» Det er eit sterkt 
bilete, men eg er usikker på korleis det skal tolkast. 
– Dette er ei dame som har vore trenar i rytmisk gymnastikk, og som 
held seg veldig sprek. For meg fortel det dømet at ho er levande opp-
teken av at kroppen skal halde fram med å fungere. Ingen har fortalt 
ho at ho skal gjere det, ho berre gjer det. Somme har dette i seg, andre 
har det ikkje. Det går litt i familiar, og både arv og miljø spelar inn.

– Men igjen: Dette er òg uttrykk for det menneskelege mangfaldet. 
Livsmeininga er ulik frå menneske til menneske?
– Ja, det er ho. Men likevel kjem vi ikkje unna at kroppen vår treng 
rørsle for å fungere best mogleg.

Bø rettar peikefingeren mot den venstre leggen min: 
– Og når vi sit slik som dette, med beina i kors, er ikkje det bra for 

sirkulasjonen.
Eg kjenner etter: Bø har rett. Blodet har nær stogga i leggen. Det 

er på tide å gå. ■

Per Anders Todal er frilansar i Forskerforum  
og fast journalist i Dag og Tid.6 I essayet «Norske vaner, særlig matvaner – og den radikale kvinne» 

(1982) skriv den svært treningsskeptiske Dag Solstad mellom anna om 
jogging: «Enhver veit jo at en jogger er ute og lufter sin egen dødsangst.» 
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– Vi sit stille nesten heile dagen. Det er klart det ikkje er bra 
for oss, seier NIH-rektor Kari Bø. Sjølv kjem ho seg ut av 

kontorstolen for å trene oftare enn dei fleste. 



FELTRAPPORT

Ser kroppen  
med nye augo
Bilete av kroppen blir stadig viktigare for å oppdage sjukdom. Haukeland 
sjukehus ofrar parkeringsplassen for å få plass til biletmaskinene.

tekst: Kjerstin Gjengedal   foto: Paul Sigve Amundsen

Å tolke bileta frå PET-skannaren er ei eiga 
medisinsk spesialisering.
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Susanne Passow, Renate Grüner, Turid Randa og Eva Øksnes følgjer med  
på MR-undersøkinga frå kontrollrommet.

Prosjekt:  
første prosjektet i Noreg som 

bruker biletteknikkane PET og MR 
samstundes

Forskarar:  
Renate Grüner og forskingsgruppe 

ved UiB/Haukeland 
universitetssjukehus

Metode:  
studerer «tankevandring» i hjernen 

gjennom medisinsk avbilding

Uunnverlege verktøy:  
MR-maskin og PET-skannar

 P
å nordsida av Haukeland univer-
sitetssjukehus er ein del av parke-
ringsdekket sett av til byggeplass. 
Der skal det installerast to nye 
kraftige MR-maskiner. Dei veg 
fleire titals tonn kvar. Det er difor 
dei må settast opp på det solide 

betonggolvet på parkeringsdekket. Ja, og så fordi 
sjukehusområdet tek til å bli trongt. Det er ikkje 
så mange stader att å bygge.

Store maskiner, små detaljar
MR, CT, ultralyd, PET, røntgen – forkortingane 
og fagomgrepa er etter kvart mange. Alle er tek-
nikkar som gjer det mogleg å ta ulike former for 
bilete av menneskekroppen, og i neste omgang 
bruke bileta til å sjå etter sjukdom eller skadar. 
Men bakom diagnostikken ligg grunnforskinga, 
kunnskapen bileta gjev oss om den friske krop-
pen – i dette tilfellet hjernen. Forskingsresultata 
avheng av kva maskinene kan få til og ikkje.

– MR er det mest avanserte diagnostiske 
utstyret som finst. Det har revolusjonert 
bilet diagnostikken like mykje som Röntgens 
radioaktive strålar gjorde for over hundre 
år sidan, seier forskingskoordinator ved 
Radiologisk avdeling ved Haukeland universi-
tetssjukehus, Renate Grüner.

Saman med eit fleirfagleg lag av kollegaer, 
spesielt forskingsgruppa for funksjonell 
MR-avbilding i Bergen, er ho i gang med 
å dykke ned i eit grunnleggjande problem i 
nevrovitskapen: Kvifor bruker hjernen heile 
20 prosent av energien i kroppen når han 
berre tek opp to prosent av volumet? MR 
(magnetresonans-tomografi) og PET (positron-
emisjons-tomografi) er teknikkane dei nyttar 
for å finne ut meir om det. MR-maskina står 
i kjellaren på sjukehuset. PET-skannaren har 

fått sitt eige senter i eit tilbygg, som også 
inkluderer ein underjordisk bunker med ein 
partikkelaksellerator for å lage det radioaktive 
sporingsstoffet ein nyttar i undersøkingane. 
Både PET-senteret og dei nye MR-maskinene er 
komne i stand takk vere pengar frå Trond Mohn 
og Bergen medisinske forskningsstiftelse. 

Menneske mot fysikk
Den viktigaste eigenskapen ved MR-maskina er 
eit kraftig magnetfelt. Maskina Grüner nyttar i 
forskinga, har ein magnetfeltstyrke på tre tesla. 
Til samanlikning har det jordmagnetiske feltet 
ein styrke på om lag 60 milliondels tesla på våre 
breiddegrader. Når radiograf Turid Randa held 
eit belte med ei magnetisk spenne i nærleiken 
av tunnelen som pasienten skal liggje i, er det 
omtrent uråd å bøye beltespenna vekk frå tun-
nelopninga.

– Fysikken tilseier at ein bør ha eit så jamt 
magnetfelt inne i tunnelen som råd. Men no 
går verda i retning av at ein må lage større 
tunnelopningar i maskinene, fordi folk blir 
større og tek meir plass. For fysikken sin del 
er det ein katastrofe, for då tillèt ein større feil. 
Samtidig går ei anna utviklingsline mot tyngre 
og trongare maskiner, som ein kan få meir 
forsking ut av, fortel Grüner.

MR-maskiner kan med andre ord vere ulike, 
avhengig av kva dei skal brukast til. Ei av dei nye 
maskinene på parkeringsdekket vil ha eit ekstra 
jamt magnetfelt, og ho er dermed spesielt eigna 
for forsking. Sjølve styrken på magnetfeltet 
indikerer kor langt ein kan klare å tyne dei ulike 
parametrane. Før ein startar opptaket, må ein 
velje om ein helst vil ha høg romleg oppløysing 
på biletet, god kontrast mellom ulike typar vev 
eller raske biletopptak. Høgare magnetfelt gjev 
større register på alle parametrane, men ein må 

framleis velje kva ein vil prioritere.
– Eit magnetfelt på tre tesla kan gje bilete 

med ei romleg oppløysing på ein millimeter 
i kvar retning. I Frankrike bygger dei ei MR-
maskin på tolv tesla. Då kjem dei ned i ei 
oppløysing på ein tidels millimeter. Men så 
veg maskina 150 tonn òg, seier ho.

Studerer tankevandring
I dette prosjektet er det friske, kvilande hjernar 
som blir avbilda i maskina. Biletet blir danna når 
magnetfeltet og radiobølgjer saman vekselverkar 
med hydrogenatoma i kroppen. Tilstanden til 
hydrogenatoma endrar seg når radiobølgjene 
blir slått av og på, og endringa kan lesast ut 
i form av eit elektrisk signal som så blir gjort 
om til eit bilete ved hjelp av matematikk. Ofte 
blir forsøkspersonar bedne om å utføre ei eller 
anna oppgåve medan dei ligg i maskina, slik 
at ein kan sjå kva for delar av hjernen som er 
mest aktive. Denne gongen er oppgåva å gjere 
så lite som råd.

– Når du skal løyse ei eller anna oppgåve, 
til dømes å bevege på fingrane dine, så vil eit 
område i hjernen bli aktivert for å løyse oppgåva. 
Men energiomsetninga endrar seg berre med 
nokre få prosent. Så kva er det hjernen eigentleg 
gjer når han ikkje gjer noko spesielt? Kvifor 
treng han så mykje energi berre for å vere? spør 
Grüner.

Det har synt seg at akkurat som vi har 
såkalla språkområde og lystsenter og andre 
område i hjernen, så er det bestemte område i 
hjernen som er aktivt involverte i å ikkje gjere 
noko. No skal desse områda studerast i detalj. 
I MR-maskina skal det takast bilete av sjølve 
anatomien i hjernen, av oksygenopptaket, 
og av den biokjemiske samansettinga i dei 
interessante områda, «kvilenettverka» i hjernen.
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FELTRAPPORT

Jostein Frid injiserer sporingsstoffet i forsøksperson 
Thomas Schwarzlmüller medan han ligg i PET-skannaren.
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Kvar går energien?
Så er spørsmålet om noko av dette heng i 
hop med sukkeropptaket i hjernen. Det er det 
PET-skannaren som må svare på.

Begge maskinene ser til forveksling like 
ut, store boksar med hol igjennom, og lekre 
pastellfarga plastikkdeksel som gøymer all 
teknologien på innsida. Men i motsetnad til MR-
maskina er PET-skannaren basert på radioaktiv 
stråling. Ei typisk pasientundersøking i PET-
skannaren gjev ein strålingsdose som tilsvarer 
den gjennomsnittlege naturlege strålinga ein 
blir utsett for i løpet av tre–fire år.

– I PET er det ikkje magnetfelt og radiofre-
kvenssystem, men pasienten sjølv som lagar 
signalet som blir målt. Vi bruker partikkelakse-
leratoren som er graven ned i hagen, til å lage 
ein radioaktiv isotop, i dette tilfellet fluor-18. Så 
hektar vi det radioaktive fluoret på eit beremole-
kyl, som er ei form for sukker. Dette sprøyter vi 
inn i pasienten, og så blir det teke opp i kroppen 
på same måten som vanleg sukker. Hjernen 
bruker mykje sukker. Kreftsvulstar tek også 
ofte opp mykje sukker, så dette er den ultimate 
kreftfinnaren, seier Grüner.

Omkring pasienten sit det detektorar av 
same typen som blir brukte i partikkelfysikk-
eksperiment. Kvar gong eitt av dei radioaktive 
atoma sender ut energi, blir det registrert eit 
lysglimt i detektorane, og den romlege forde-
linga av lysglimta blir brukt til å konstruere 
biletet. Dagens forbruk av radioaktivt fluor blir 
laga kvar morgon. Det har ei halveringstid på 
om lag to timar, så ein må sprøyte inn større 
mengder i den siste pasienten enn i den første. 
PET-senteret i Bergen er den einaste staden i 
landet som eig sin eigen produksjon av radioiso-
topar, med dei høva det gir for å lage ulike stoff 
til klinikkar og forsking.

Frå form til funksjon
Fordi stoffet skal sprøytast inn i pasientane og 
forsøkspersonane, må det følgje dei same krava 
til kvalitet og reinleik som legemiddel. Det radio-
aktive fluoret blir ført frå kjellaren og oppover i 
bygget gjennom eit røyrsystem før det endar i 
blyfôra skåp i laboratoria. Der blir det hekta på 
sukkeret i automatiske syntesemaskiner. Så skal 
det gjennom kvalitetskontrollen før farmasøyt-
ane kan frigje stoffet til injisering. 

Njål Brekke, fysikar ved PET-senteret, viser 
fram kontrollrommet der ein kan sjå oversikta 
over kvar det radioaktive stoffet er til kvar tid. 
For å unngå forureining er det sluser mellom 
romma.

– Romma der produksjonen av stoffet skjer, 
må ha eit høgare lufttrykk slik at inga forurei-
ning kan sleppe inn. Men samstundes vil vi jo 
ikkje at radioaktivitet skal sive ut i korridorane 
om det skulle oppstå lekkasje nokon stad, difor 
er det undertrykk i slusene. Der inne kan ein 
ikkje opne døra vidare før døra bakom er lukka, 
fortel han.

Det er altså eit stort apparat og mange yrkes-
grupper som må i sving for at vi skal få meir 
kunnskap om hjernen. Til gjengjeld kan kombi-

nasjonen av MR og PET vere svært informativ. 
Det er ikkje lenger nok å berre sjå på anatomien.

– Det ligg veldig mykje hjernevev innanfor 
eit område på ein millimeter i kvar retning. 
Difor går forskinga, både når det gjeld hjernen 
og andre organ, meir og meir i retning av å sjå 
på fysiologiske prosessar på molekylær skala, 
seier Grüner.

Så vil det vise seg om det er tilstrekkeleg for å 
forstå kva hjernen driv med når han er åleine. ■

Medisinsk avbilding

 ▪ nyttar ulike fysiske og biologiske prin-
sipp til å lage bilete av kroppen

 ▪ er brukt til diagnostikk, forsking og som 
hjelp ved lukka operasjonar

 ▪ er radiobølgjer, lyd eller radioaktiv strå-
ling dannar signal som blir målte og 
omdanna til bilete

 ▪ Nokre teknikkar avbildar vev, andre 
avbildar fysiologiske prosessar.

– Forskinga må skje tidleg om morgonen, for maskinene blir brukte 
av pasientar heile dagen, fortel Renate Grüner.
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POLITISKE PARTI
a) India
b) Venstre
c) Dansk Folkeparti
d) Forza Italia
e) Zimbabwe

FOLK FRÅ SVEITS
a) Carl Gustav Jung
b) Le Corbusier
c) Orientering
d) Røde Kors
e) Albert Einstein

JORDKLODEN
a) Gaia
b) 40 075 km
c) Ved at eit objekt på storleik 

med Mars kolliderte med jorda
d) Jarn
e) Nikolai Kopernikus

FRÅ KUNSTHISTORIA
a) Jackson Pollock
b) Marcel Duchamp
c) Hieronymos Bosch
d) Diego Rivera
e) Vilhelm Hammershøi

POLITISKE PARTI
a) I kva for land har Kon-

gresspartiet vore det domine-
rande partiet i over 65 år?

b) Kva for parti representerte 
Gunnar Knudsen, statsmi-
nister i Noreg under første 
verdskrigen?

c) Kva for dansk parti vart stifta 
i 1995 og var inntil i fjor leia 
av Pia Kjærsgaard?

d) Og kva heitte partiet  
Silvio Berlusconi leia frå det 
vart stifta i 1993 til det vart 
oppløyst i 2009?

e) I kva for land har partiet ZA-
NU-PF hatt makta heilt sidan 
sjølvstendet i 1980? 

FOLK FRÅ SVEITS
a) Kven grunnla den analytiske 

psykologien, og var oppteken 
av arketypar?

b) Kva var «yrkesnamnet» til 
den verdskjende arkitekten, 
møbeldesignaren og byplan-
leggaren Charles-Édouard 
Jeanneret-Gris?

c) Simone Niggli-Luder har vore 
den suverene einaren i idret-
ten sin det siste tiåret. Kva for 
idrett?

d) Kva for organisasjon vart 
grunnlagd ut frå ideane til 
Henri Dunant, noko som gav 
han den første Nobels Freds-
pris som vart delt ut?

e) Og kva for tyskfødd vitskaps-
mann var blitt sveitsar då han 
i 1921 fekk Nobelprisen for å 
ha forklart den fotoelektriske 
effekten?

JORDKLODEN

a) Kva for gresk jordgudinne 
vart henta fram av miljø-
forskaren James Lovelock då 
han lanserte ein ny teori om 
jordas biosfære?

b) Kor stor er jordas omkrins 
ved ekvator (feilmargin: 1000 
km)?

c) Kva går den rådande teorien 
for korleis månen vart danna, 
ut på?

d) Kva for grunnstoff inneheld 
jordmassen mest av, framfor 
alt i kjernen?

e) Kva heitte den polske astro-
nomen som i 1543 gav ut eit 
verk der jorda måtte gi frå 
seg plassen som sentrum i 
universet?

FRÅ KUNSTHISTORIA
a) Kven er dette?
b) Kven stilte (under psevdo-

nym) i 1917 ut eit urinal med 
tittelen «Fontene»?

c) Kva for nederlandsk målar vart 
særleg kjend for dei levande 
helvetesskildringane sine på 
bilete som Lystenes hage?

d) Kven var gift med Frida 
Kahlo, og kjend for sine store 
freskar og veggmåleri?

e) Kva for dansk målar vart 
særleg kjend for interiørbileta 
sine, gjerne med kvinner 
som står bortvende?

forskerforum 1 • 2014 • side 28

HJERNETRIM

SVAR:



SISSEL MUGAAS ØSTERHUS
Medlem nummer 40130635 i Forskerforbundet

Mindre penger til synseforskning!

– Hva jobber du med akkurat nå?
– Med pasienter. Utfordringene kan 
være alt fra underernæring, svelgvan-
sker, for høy eller lav BMI, eller ulike 
matvareallergier og matintoleranser.

– Hvor tenker du best?
– I stillhet, gjerne på løpetur, men 
også når jeg får tenke høyt sammen 
med andre som kan gi gode innspill. 

– Hva er den viktigste fagboken i 
ditt akademiske liv?
– Det er vanskelig å plukke ut én 
bok. Mange bøker i mitt fag blir 
fort utdaterte, så det er viktig å være 
flink med kritisk lesing av artikler.

– Hva skal til for å bli en god kli-
nisk ernæringsfysiolog?
– Du må ha interesse for faget og 
for mennesker, og ha gode sosiale  
antenner. Det er viktig å kunne 
tenke helhetlig og se løsninger.

– Hva er tabu i ditt fag?
– Å tro på håranalyser og andre al-
ternative metoder for analysering 
av ernæringsstatus.

– Hva karakteriserer kontorplas-
sen din?
– Lett rotete. Det er mye her jeg 
håper jeg snart får tid til å lese …

– Ved hvilken institusjon i verden 
skulle du gjerne ha tilbrakt et  
arbeidsår?
– Et stort sykehus med mange ulike 
avdelinger og med flinke kliniske 
ernæringsfysiologer. Great Ormond 
Street Hospital i London ville vært 
spennende!

– Dersom du måtte velge deg et 
annet fagfelt, hva ville du ha falt 
ned på?
– Jeg likte veldig godt fysikk og ville 
sannsynligvis blitt ingeniør av et 
eller annet slag.

– Om du var statsråd med ansvar 
for forskning og høyere utdanning, 
hvilket enkelttiltak ville du gjen-
nomføre?
– Mer penger til forskning som kan 
bidra til reelle forandringer for ek-
sempel innen helse og miljø, og 
mindre til «synseforskning» for 
svært små grupper.

– Hva vil du lese mer om i Forsker-
forum?
– Opplysende og lærerike artikler 
innen fagfelt jeg ikke kjenner så 
godt til.

✒✒ av siri lindstad

stilling:  
klinisk ernæringsfysiolog ved Stavanger 
Universitets sykehus og ved Sykehus-
apoteket i Stavanger
 
utdanning:  
master i klinisk ernæringsfysiologi ved  
Universitetet i Oslo
 
karrieremål:  
Jeg har ingen lederambisjoner. Har bare lyst 
til å bli best mulig i det kliniske arbeidet.

«I Norge er det flere som 
dør av skade jo mer gris-
grendt det er.»
Piknik med døden er ikke bare en 
film, viser ph.d. Håkon Kvale Bakkes 
forskning. (Morgenbladet)

«En million kroner kunne 
ha bidratt til en kvart pro-
mille av materialkostnadene 
som ga årets Nobelpris i 
fysikk knyttet til Higgs- 
partikkelen.»
Oppløftende om rekkevidden av en 
«forskningsmillion». Professor 
Svein Stølen, Universitetet i Oslo 
(Forskning.no)

«Det var interessant å selv 
se og observere hvordan 
slike kriminelle opptrer.»
Evig i forskningens tjeneste: Volds-
forsker Ragnhild Bjørnebekk ble 
utsatt for kortsvindel. (Dagsavisen)

«Helt siden jeg så ‘My Fair 
Lady’ som liten gutt har jeg 
hatt lyst på et bibliotek i to 
etasjer. Akkurat som pro-
fessor Higgins.»
Hver sin lyst. Men statssekretær i 
Finansdepartementet Jon Gunnar 
Pedersen (H) har også pengene til å 
leve det ut. (Dagbladet)
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BØKER

 I
kke engang på det mest øde og utilgjengelige 
sted finnes en natur uberørt av mennesket. 
Våre aktiviteter kan spores i regnet, i vinden 
og i solstrålenes kraft. Det er ingen tvil lenger, 
menneskeskapte aktiviteter kan føre til, vil føre 
til og har ført til klimaendringer. Til unaturlige 
klimaendringer må det 

presiseres, for hva er klima annet 
enn forandringer innenfor ulike 
normaler? Fra norsk side har det 
kostet en milliard kroner å kunne 
fastslå dette, og Forskningsrådets 
storsatsing gjennom de siste ti år, 
Norklima, har gjennom sine mer 
enn 150 ulike forskningsprosjek-
ter gitt oss et solid grunnlag til å 
forstå hvorfor.

Resultatene av denne enorme 
satsingen foreligger nå i bok-
form, Klimaendringer i Norge, 
forfattet av tre høyst kompetente 
fagfolk og formidlere, nemlig 
direktør ved Bjerknessenteret, 
Eystein Jansen, biologiprofes-
sor Dag O. Hessen og strate-
gidirektør ved Cicero, Knut H. 
Alfsen. De skriver hver sin del, 
henholdsvis om å forklare klima-
endringer, om klimaendringenes 
konsekvenser for planter og dyr 
og om konsekvenser for sam-
funnet.

Det virkelig store skjer i den første delen. Her 
dreier det seg om jorda, sola, energiforhold, om hva 
energibalanse er, og hva som skjer med jord, hav og 
atmosfære når sola sender sine livgivende stråler, om 
drivhuseffekt og klimagasser. Samtidig dreier det seg 
om instrumenter, metoder og ikke minst modeller. 
For å vite hva som er naturlige forandringer og hva 
som ikke er det, må man ha noe å sammenligne 
med. Da må data samles inn, og dataene må kunne 
måles, og det er imponerende hvordan man har klart 
å finne svar på hvor store flommer, hvor mye nedbør, 
hvor mye vind og hvor varmt og kaldt det en gang 
har vært (i de siste noen tusen år), for eksempel ved 
å analysere pollen, plankton og jordlag. Og når man 
ved hjelp av data og teorier om sammenhenger så 
formulerer en modell som skal «avbilde» klimaet, 
og får kjempedatamaskiner til å behandle det hele, 
kan man også si noe om fremtidig klima. Selvsagt er 
det usikkerhet (skyene er visstnok en stor kilde her), 
men beregninger av fortidens klima har vist seg å 
stemme overens med forskjellige rekonstruksjoner 
som er gjort. Ergo stoler man på beregningene som 
modellene viser for fremtidig klima. Og varselet er: 
Det vil bli mildere og villere.

Dette er lærerikt og godt fortalt, du lærer noe 
om faget idet du lærer om forskningsprosjektene. 

Du har også fått rammen for de to neste delene, der 
effektene det ville været har på natur og samfunn, 
analyseres. Som med klimaet er det også i naturen 
og samfunnet et mangfold av enkeltheter, prosesser 
og sammenhenger som man forsøker å få oversikten 
over, ved å hevde teorier, samle inn data og konstruere 

modeller, for så å kunne si noe 
om hva som muligens vil komme 
til å skje når det blir mer flom, 
høyere tregrense, flere ras, surere 
vann, høyere temperaturer. 
Evolusjonsteoriens begrep 
om «tilpasning» er et opplagt 
utgangspunkt for biologene. Hva 
skjer med for eksempel isbjørnen, 
planktonet, fjellreven og ørreten 
når klimaet endres? Er de i stand 
til å tilpasse seg? Å komme 
med forutsigelser byr på mange 
usikkerhetsfaktorer her, men vi 
får være med inn i analysene, 
og får samtidig et innblikk i 
et økosystems kompleksitet. 
Etter hvert blir det kanskje litt 
monotont, den ene arten etter 
den andre, og så går jeg inn i 
typisk «klimatrusselholdning»: 
Jeg lukker ørene. 

Den siste delen, om effekter 
på samfunnet, åpner rotete, noe 
forfatteren selv påpeker. Han 
forklarer det med at det er lite 

som binder de forskjellige prosjektene innenfor 
denne bolken sammen. Jeg vet ikke om jeg blir 
blidgjort av det, jeg tar meg i å savne et tydelig grep, 
slik jeg også gjorde da jeg leste bokas innledning. 
Det dramatiske stoffet er jo her, og en forfatter kunne 
godt utnytte det. Men antagelig er det forskningen 
selv som mangler det tydelige grepet, kanskje er 
det fordi det ennå er knyttet mye usikkerhet til hva 
de klimatiske endringene faktisk vil innebære for 
den naturen vi lever i og av i dette landet. Så denne 
siste delen blir ikke interessant før vi kommer til de 
samfunnsøkonomiske konsekvensene av et villere 
vær. Og da er det igjen begrepet «tilpasning» som blir 
det sentrale. Hvordan står det til med tilretteleggingen 
i de forskjellige kommunene? Tilpasser man seg mer 
flom og mer ras? For eksempel når det gjelder vannrør 
og etablering av boligfelt. I hovedsak er konklusjonen 
her at staten, som pådriver for retningslinjer og 
påbud, er bortimot fraværende. Ildsjeler og andre 
som er villige til å ta klimaspørsmålet på alvor, kan 
tydeligvis ikke, verken på den globale eller de mer 
lokale scener, stole på politikerne. Klimaforskningen, 
derimot, er til å stole på. Og dens uuttalte konklusjon 
er: Nå må ting gjøres.

av Aasne Jordheim

Kløktig om  
korrupsjon
Ei kunnskapsrik bok om korrup-
sjon, som gjorde meg glad for at 
eg lever i Noreg.

Tina Søreide
Korrupsjon. Mekanismer og mottiltak
Cappelen Damm Akademisk, 2013
244 sider
Rettl. pris: kr 349

Nokre tema er ibuande viktige, 
og korrupsjon er eitt av dei. 

No har det kome ein grundig in-
troduksjon til temaet, skriven av 
Tina Søreide. Ho er samfunnsøko-
nom ved Universitetet i Bergen, og 
har arbeidd med korrupsjon som 
forskar, konsulent og rådgjevar. Den 
internasjonale erfaringa hennar 
kjem godt til uttrykk i denne boka, 
blant anna ved at ho har eit skarpt 
blikk på korleis økonomien i Noreg 
fungerer.

Kva er korrupsjon? I ei fortetta 
setning skriv Søreide: «Korrupsjon 
handler om misbruk av posisjon og 
myndighet for personlig berikelse, 
bestikkelser for å oppnå noe man 
formelt sett ikke har krav på å få, 
eller utpressing for å la noen få noe 
de formelt sett ikke har krav på eller 
for å unngå ulempe.»

Ho følgjer denne oppdelinga 
utover i  boka, og diskuterer 
seg gjennom ei rekkje av dei 
økonomiske aktivitetane som 
er involverte. Blant anna tek ho 
for seg norsk og internasjonalt 
lovverk, sedvane i administrasjon 
og bokhalderi, og vilkåra for norsk 
næringsliv i utlandet. Ho forklarer 
mange av dei handlingane folk 
gjer når dei er korrupte, til dømes 
korleis ein får pengar til å forsvinna, 
eller skifta eigar utan spor.

Menneskeskapt natur
Viktig og lærerik oppsummering av ti års klimaforskning.
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Dag O. Hessen, Eystein Jansen

Klimaendringer i Norge. 
Forskernes forklaringer

Universitetsforlaget, 2013
248 sider

Veil. pris: kr 399



NYE BØKER 
AV FORSKERE

Linda Hoel
Politiarbeid i praksis. 
Politibetjenters erfaringer
Universitetsforlaget, 2013
224 sider
Veil. pris: kr 399

Her beskriver politibetjenter sine 
møter med ulike situasjoner og 
sårbare mennesker, og gir innsyn i 
praktisk politiarbeid. Med utgangs-
punkt i fenomenologisk-hermene-
utisk filosofi viser forfatteren hvor-
dan erfaring er en viktig kilde til 
kunnskap om praktisk politiarbeid. 
Boka gir et teoretisk grunnlag for 
gode møter mellom politi og publi-
kum. Hoel er førsteamanuensis ved 
Politihøgskolen, avdeling Bodø.

Tormod Øia
Ungdom, rus og marginalisering
Cappelen Damm Akademisk, 2013
248 sider
Veil. pris: kr 369

Boka gir en omfattende gjennom-
gang av ulike teorier og årsaker til 
hvorfor unge drikker, og hvorfor 
noen unge utvikler ulike former for 
problematferd. Hvilken betydning 
har foreldre, familie, sosial bak-
grunn, skole, fritid og jamnalder-
miljø? De unges bruk av rusmidler 
drøftes relatert til deltaking, tilhø-
righet og mestring på ulike sosiale 
arenaer. Øia er sosiolog og forsker 
ved Nova.

Nina Goga
Gå til mauren. Om maur og danning 
i barnelitteraturen
Portal Akademisk, 2013
180 sider
Veil. pris: kr 329

Hvorfor vrimler det av maur i nor-
disk og internasjonal barnelittera-
tur? Er maurens ulike væremåter 
eksempler til etterligning? Boka tar 
for seg et stort utvalg barnelitterære 
tekster der maur opptrer. Tekstene 
undersøkes enten som eksempler 
på forestillinger om maurens ek-
semplariske karakter eller som pro-
blematiseringer av denne. Goga er 
førsteamanuensis i norsk ved Høg-
skolen i Bergen.

Søreide vert nesten litt for 
mykje av ein økonom i nokre 
av kapitla. Ho set opp ei rekkje 
matematiske likningar som viser 
prognosar for tap og gevinst med 
og utan korrupsjon. Lesaren må 
nesten vera økonom sjølv for å 
henga med i svingane. Som god 
forskar påpeikar Søreide at sjølv 
om korrupsjon kan målast, så 
er det vanskeleg å få tak i fakta, 
og hovudsakleg måler ein ulike 
folkegruppers oppfatningar av 
korrupsjon.

Søreide bringer korrupsjonen 
ubehageleg tett på vår eigen 
kultur og kvardag. Dette er 
jo ikkje noko som berre finst 
andre stader. Søreide minner 
oss om vassverkssjefen på Nedre 
Romerike som tappa offentlege 
selskap for 70 millionar. Dette 
gjekk føre seg i lang tid utan at 
nokon greip inn, og det tyda 
på at det var ein ukultur i dette 
lokalsamfunnet.  Analysane 
hennar frå norsk politikk og 
næringsliv er til dels ubehageleg 
lesnad.

Men likevel må me hugsa at 
Noreg ligg på sjuande plass på 
lista over dei minst korrupte landa 
i verda, slått av land som Danmark 
og Singapore, men langt framfor 
blant anna USA og Storbritannia. 
Dette forklarar Søreide grundig. 
Noreg er eit egalitært samfunn 
der folk har høg tillit til andre 
personar og institusjonar. Ikkje 
berre gjer dette det i seg sjølv 
mindre akseptabelt  å driva 
med korrupsjon, det vert også 
billigare enn dersom samfunnet 
var korrupt. Korrupsjonsbaserte 
økonomiar har nemleg høgare 
transaksjonskostnader enn 
tillitsbaserte økonomiar. Alt i 
alt kjem det fram at Noreg er 
godt rusta mot å utvikla ein 
korrupsjonskultur i framtida.

Sjølv om det var lærerikt å lesa 
Korrupsjon, så var det ikkje særleg 
kjekt. Boka er veldig formell i 
stilen, med ei rekkje systematiske 
oversikter og statistikkar som etter 
kvart gjev meg kjensla av å lesa i 
eit oppslagsverk. Det er typisk for 
fagbøker at forfattaren forsvinn 
i flinkheita og presisjonen, men 
då mistar boka også litt nerve. 
Når forfattaren ikkje dreg opp dei 
lange linjene, må lesaren jobba 
desto hardare, men i dette tilfellet 
er det heldigvis verdt strevet.

Lars Nyre

Sjue is the  
message
Finn Sjues kritikk av norsk  
journalistikk spenner bein  
på seg selv.

Finn Sjue
Journalistikkens uutholdelige letthet
Cappelen Damm akademisk/
IJ-forlaget, 2013
164 sider
Veil. pris: kr 259

 I høst fikk Finn Sjue bank på de-
battplass. Aktører i pressen, som 

Helge Øgrim i Journalisten, Dag-
bladet-journalister og Erik Tornes 
i Aftenposten kritiserte hans essay 
for å inneholde feil og for å mangle 
forståelse for dagens medier. Selv 
ville jeg lese hans 23 kapitler med 
et noe mer lektorkollegialt, empa-
tisk blikk. Det hjalp dessverre lite.

Den psykologutdannede, pen-
sjonerte førstelektoren i journalis-
tikk har 40 års erfaring fra bran-
sjen, blant annet som redaktør i 
Klassekampen. Essayet gir rikelig 
anledning til å bli bedre kjent med 
Sjues etos, og hans oppfatninger 
om journalistikk. De bærer preg 
av et yrkesliv som går over flere 
generasjoner av medium, fra tv 
til internett. Hans betraktninger 
er interessante i et historisk per-
spektiv, fordi de forteller noe om 
hvordan endringer i media kan 
virke på folk over tid. 

Temaene som berøres, er dypt 
alvorlige, strukturelle og kompli-
serte. Det handler blant annet om 
kildekritikk, kommersialisering av 
journalistikken, redaksjoners rela-
sjoner til sine eiere, journalisters 
forhold til PR- og informasjonsby-
råer og de krevende utfordringene 
i omleggingen til digitale plattfor-
mer. Sjue mener mye om dette, og 
han mener det sterkt. Han påstår 
at han har snakket med mange 
journalister og mellomledere. Me-
toden hans er derimot alt annet 
enn transparent. Vi får aldri vite 
hvem kildene hans er, eller hvilke 
utvalgskriterier han baserer sine 
usystematiske gjennomganger av 
tilfeldige artikler, sjangre og re-
daksjoner på. Han sier noe nega-
tivt om ett nyhetsoppslag her, og 
fremhever én kommentator som 
bra der – sjelden med noen fyl-
lestgjørende faglig begrunnelse. 
Han referer derimot ukritisk fra 
psykologipensum i 1964, som om 
ingenting har skjedd i psykologien 

på et halvt århundre. 
Gjennomgående gjør Sjue seg 

skyldig i det han er mest kritisk 
til i media. Blant annet kritiserer 
han den manglende kildekritik-
ken, mens han holder sine egne 
kilderelasjoner skjult. Han advarer 
mot den nye frykt-journalistikken, 
mens han svartmaler situasjonen 
i pressen og sier at han er redd. 
Han skriver at «overdrivelsene er 
flere enn mange», men unngår 
å se hvordan han selv overdriver. 
Ved å ha journalistikk i tittelen, 
for så å fyre løs mot det han kal-
ler «den florlette» delen av den, 
ignorerer han brorparten av norsk 
journalistikk. Den som ikke skri-
ker så høyt, men som er ganske 
lavmælte, balanserte artikler og 
innslag lagd av hardt arbeidende 
journalister og redaktører. 

Til Sjues og forlagets forsvar 
kan det innvendes at dette er et 
essay. Det skal være litt løsere i 
formen, med kraft i argumenter 
som kan peke i én retning. Men 
jeg mister fort interessen for Sjues 
resonnement. Dette er ingen re-
fleksjon som løfter kritikken av 
journalistikken til et avgjørende 
nivå. Det er en moralistisk peke-
finger i bokform, basert på Sjues 
moralisme, meninger og erfarin-
ger alene. Det er ikke journalis-
tikken som er essayets poeng, det 
er Sjue.

Jeg tror motivene er edle, og 
jeg deler flere av førstelektorens 
oppfatninger. Nettopp derfor gjør 
dette essayet meg trist. Det er 
synd at en erfaren og engasjert 
fagmann som ham, og et forlag 
som burde hatt råd til å gå noen 
runder til, ender opp med å be-
handle så viktige temaer med en 
så uutholdelig letthet. 

Av Ragnhild Fjellro
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KRONIKK

 N
oralv Veggeland har i For-
skerforum nr. 9/13 et innlegg 
om Senter for økonomisk 
forskning (SØF) sin rap-
port «Karakterbruk og kva-
litet i høyere 
u t d a n n i n g » 

(SØF-rapport nr. 03/13). Rappor-
ten kom tidlig i høst, og fikk stor 
medieoppmerksomhet til å være 
en forholdsvis teknisk rapport. 
Som henholdsvis styremedlem 
og styreleder (rektor) ved Univer-
sitetet i Agder (UiA) er vi svært 
opptatt av rapportens problem-
stillinger og resultater. Vi ønsker 
å gjøre vårt beste for å sikre at våre 
studenter får en god og rettferdig 
sensur på eksamensbesvarelsene, 
og at man har tillit til kvaliteten på 
både undervisning og sensur/ka-
raktersetting ved vår institusjon. 
Vi vil i det følgende kommentere 
enkelte sider ved rapporten, men 
først og fremst fortsette den dis-
kusjonen om kvalitetssikring av 
sensur som Veggeland startet.

Veggeland starter sitt innlegg 
med å påpeke at rapporten er 
viktig. Dette er et synspunkt 
vi fullt ut deler. Karakterene 
er viktige for studentene. De 
vil kunne være avgjørende for videre studie- 
eller karrieremuligheter. Både i videregående 
opplæring (VGO) og høyere utdanning (HU) 
opereres det med såkalte absolutte karakterer. 
Det vil si at karakterene måler hvordan 
studentenes ferdigheter og innsats står i forhold 
til et sett med på forhånd fastsatte læringsmål, 
ikke hvordan studentene står i forhold til 
hverandre. Skal et slikt system fungere, er det 
en forutsetning at vurderingene som gjøres, er 
sammenlignbare både på tvers av institusjoner 
og årskull. For utdanningsinstitusjonene er 

det også viktig at omverdenen har tillit til at 
kandidatene de utdanner, har det ferdighets- og 
kunnskapsnivået karakterene tilsier.

Selv om rapporten neppe kan sies å 
påvise helt  ukjente problemstil l inger, 

gir den gjennom det svært 
omfattende tallmaterialet den 
er basert på, en solid empirisk 
dokumentasjon. Som verktøy for 
argumentasjon og grunnlag for 
kunnskapsbaserte tiltak er den 
derfor verdifull. Skal rapporten 
bidra ti l  kunnskapsbaserte 
f o r b e d r i n g s t i l t a k ,  e r  d e t 
imidlertid en forutsetning at 
tallmaterialet tolkes korrekt. Et 
vesentlig moment som både 
Veggeland og kommentatorer i 
de fleste andre medier (med et 
par hederlige unntak) har vært 
i beste fall uklare på, er hvilket 
måltall rapporten omhandler. 
Rapporten omhandler ikke 
gjennomsnittskarakterer ved 
ulike institusjoner, men den 
gjennomsnittlige differansen 
mellom inntakskarakterer (fra 
VGO eller bachelor) og seinere 
oppnådde karakterer. Dette kan 
fremstå som to sider av samme 
sak, men dette skillet er av 
vesentlig betydning både for 

spørsmålet om årsaker til forskjellene som 
påvises, og ikke minst for hvilke usikkerheter 
som ligger i tallmaterialet.

Rapporten har to målsettinger: Å «skaffe 
kunnskap om bruken av karakterer» i UoH-
sektoren, og å «lage troverdige anslag på 
institusjonenes bidrag til studentenes læring». 
De to målsettingene henger sammen gjennom 
karakterenes funksjon som mål på studentenes 
kunnskapsnivå. Ved å se på endringen i 
karakterer i forhold til et definert nullpunkt 
(her karakteren fra VGO og bachelor) vil man 

Digitaliser 
eksamen
Hvordan unngå ulik karaktersetting ved ulike læresteder?  
Digitale eksamener og ekstern sensur kan bidra til bedre  
normering, mener kronikkforfatterne.
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kunne få et mål på institusjonenes bidrag 
til å heve studentenes kunnskapsnivå, altså 
studentenes læring. For den første målsettingen 
viser rapporten at det er relativt stor variasjon fra 
institusjon til institusjon i bruken av karakterer 
(forutsatt at karakterene fra VGO/ bachelor gir 
en troverdig indikasjon på hvilke karakterer 
en student bør oppnå på et høyere nivå). I den 
grad rapporten inneholder klare konklusjoner 
hevdes denne variasjonen å avkrefte at én enkelt 
beregnet karakterdifferanse kan brukes som et 
mål på institusjonenes bidrag til studentenes 
læring. Dette er et syn vi deler. Skal et slikt 
system nærme seg noe som ligner rettferdighet, 
vil det kreves langt mer finmaskede modeller 
enn dem som anvendes i rapporten, og vi er 
uansett skeptiske til om et slikt system vil være 
hensiktsmessig. Dette er imidlertid forhold 
rapportforfatterene også påpeker, og må ikke 
sees som kritikk av rapporten som sådan.

Veggeland diskuterer rapportens resultater 
og avviser to mulige forklaringer. Han avviser 
at gode resultater ved høgskoler og enkelte 
universiteter er betinget av ønsket om å oppnå 
nasjonal prestisje som institusjon. Det er vi enige 
i! Han avviser også at forskjellene som påvises, 
skyldes bedre oppfølging av studentene ved 
høgskoler og mindre ved universiteter. Vi er mer 
usikre på dette. I høgskoletradisjonen har det 
vært fokusert sterkt på kvalitet i undervisningen 
og lagt vekt på å følge opp studentene. De nye 
universitetene har med seg denne tradisjonen, 
og prøver å balansere den mot vekten på det 
å være et forskningsuniversitet. Det er nok 
mulig at høgskoletradisjonen har medvirket 

til de forskjellene i karaktersetting forskerne 
finner. Selvfølgelig blir dette bare en antakelse. 
Forskerne har behandlet HU som en «black 
box», de har bare sett på karakterer inn og 
karakterer ut. Hva som skjer i denne svarte 
boksen, undervisning, veiledning, oppfølging, 
vurdering, har man ikke forsket på. Men det er 
det vi må være opptatt av i kvalitetssikringen av 
vår utdanning.

En nærliggende «quick-fix» på utfordringene 
rapporten reiser, vil være å gå inn for normerte 
prøver i HU. Det er mulig å argumentere 
for at normerte prøver – at samme eksamen 
gis på tvers av alle institusjoner – vil gjøre 
karaktersettingen mer rettferdig, men samtidig 
er det vanskelig å se at det ikke vil gå på 
bekostning av kvaliteten. En ting er de praktiske 
utfordringene, men mer alvorlig er det at det 
vil virke ensrettende og hemme institusjonene 
i å tilpasse undervisningen til fagpersonalets 
spisskompetanse og forskningsinteresser. Eller 
sagt på en annen måte: i å tilby oppdatert og 
engasjerende undervisning.

Veggeland peker på at en forklaring 
på forskjellene i karaktersetting mellom 
institusjonene kan være at det brukes 
intern sensur, og at det oppstår lokale 
vurderingskulturer. Han foreslår derfor at 
man i større grad bruker ekstern sensur. Det 
er vi enige i, vi bør revurdere dagens ordninger. 
Eksamensreglementet for vårt universitet 
sier at alle emner på bachelor- og masternivå 
skal ha ekstern sensur i form av vurdering av 
studentarbeider minst hvert tredje. Hensikten 
med denne regelen er nettopp å sikre nasjonal 
normering, men vi bør nok vurdere om dette er 
en tilfredsstillende løsning.

Veggeland hevder at grunnen til at man 
har redusert bruken av ekstern sensur, er 
kostnadsspørsmålet. Å bruke ekstern sensur 
er dyrt, bruk av interne ansatte er «gratis». Dette 
er selvfølgelig ikke riktig. Våre ansatte har en 
arbeidsplan, og når sensur inngår i denne, har 
selvfølgelig sensuren en kostnad også her. Når 

vi alle innser at vi må bruke mer ekstern sensur, 
er spørsmålet bare å finne gode ordninger 
for det. Kanskje vil den digitale utviklingen i 
sektoren bidra til å gjøre det enklere.

Når våre institusjoner nå snart går over til 
digitale eksamener, vil det forenkle bruken av 
ekstern sensur. Digitale eksamener vil kunne 
bli det viktigste virkemidlet for å øke graden 
av ekstern sensur, og dermed – forhåpentligvis 
– øke graden av normering institusjonene 
imellom. Digital vurdering handler om 
vurdering og sensur på en digital plattform. 
På noen områder, der man har mulighet for 
flersvarsprøver (multiple choice) eller prøver 
med «riktige» svar, kan man få automatisk 
retting, der datamaskinen retter og setter verdi 
på studentens besvarelser. Her vil programvaren 
gjøre store deler av jobben for sensorene. 
Der hvor studentenes besvarelser er i form 
av utlegning av resonnementer, essays eller 
lignende, vil digitale eksamensbesvarelser bety 
at sensorene forholder seg til en digital tekst, 
noe som gjør det lettere og raskere å gå gjennom 
enn til dels uleselige håndskrevne besvarelser. 
Bruk av digitale medier og kommunikasjon 
på internett fører også til at sensorene ikke 
behøver å reise, de kan gå gjennom og diskutere 
besvarelser på nett. Så – indirekte vil bruk av 
digital eksamen bidra til å øke den nasjonale 
normeringen i UH-sektoren!

«På noen områder 
kan man få automatisk 

retting»

«Digitale eksamener 
vil kunne bli det viktigste 

virkemidlet for å øke 
graden av ekstern 

sensur»
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HISTORISKE BILDER

Språkforsker og samer
«Språkforsker Konrad Nielsen (1875–1953) ved fotoapparatet, tre samiske 
kvinner på en benk i bakgrunnen. Karasjok.» Slik heter det i følgeteksten til 
dette fotografiet i billedbasen DigitaltMuseum. Datering er ikke oppgitt. Bil-
det er tatt av Nielsen selv, som var lingvist og professor i finsk-ugriske språk.

Konrad Nielsen ble født på Vik i Helgeland. Han hadde planlagt å bli 
prest i Finnmark, og avla teologisk embetseksamen i 1896. Han valgte 
likevel filologien, og studerte kvensk, samisk og finsk, samt dro på språk-
reiser til Ungarn og Tyrkia.

Fra 1911 til 1946 var han professor ved Universitetet i Oslo. Hans tre-
binds Lærebok i lappisk ble av Verdens Gang omtalt som «et standardverk 

av internasjonalt format». Nielsen virket også som oversetter, og etterlot 
seg ved sin død en oversettelse av det finske eposet Kalevala.

Nielsen tok selv mange av bildene som ble brukt i det store verket 
Lappisk ordbok, som kom ut i 1930-årene. Han brukte innimellom selv-
utløser og er med på flere av bildene, ofte i samtale med informantene 
sine. Dette bildet var med i utstillingen Samiske bilder, som Norsk Fol-
kemuseum viste i 2012.

Kilder: Wikipedia, Norsk biografisk leksikon, Norsk Folkemuseum
Foto: Konrad Nielsen/Norsk Folkemuseum
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GJESTESKRIBENTEN

Gjesteskribentene skriver 
sant og subjektivt om forskning. 

De faste gjestene er Bjørn Sverre Hol Haugen, 
Norunn Askeland, John Petter Collett 

og Heidi Jensberg.

Registerforskning – hurra!

«Norge er kjent for å ha gode registerdata, og her 
ligger det et stort forskningspotensial»

Jeg har skiftet jobb. Fra å jobbe som forsker i 
et privat forskningsinstitutt jobber jeg nå blant 
annet med å gjøre datauttrekk fra Norsk pasient-
register (NPR) på bestilling fra eksterne aktører, 
ofte forskere. Det er interessant å møte seg selv 
i døra!

Norge er kjent for å ha gode registerdata, og 
her ligger det et stort forskningspotensial. NPR 
inneholder data som i stor grad kan benyttes 
på denne måten, for eksempel når det gjelder 
effekt av behandlinger. Det er også mulig å følge 
en pasients reise mellom ulike fagområder, som 
somatikk, psykiatri og rusbehandling. For en 
forsker gir dette fantastiske muligheter. Koblet 
med data fra andre registre kan en videre un-
dersøke sammenhengen mellom behandling i 
helsevesenet og omtrent alle andre livsområder.
Etter hvert som mulighetene for, og erfaringene 
med, registerforskning blir større, blir bestilling-
ene mer kompliserte. En del av jobben min 
i dag er å konkretisere det forskeren ønsker 
seg av data. Å lage en god bestilling krever en 
oversikt over innholdet i registrene det ikke er 
gitt enhver sitter med. Gjennom data fra både 
enkeltregister og fra koblinger mellom registre 
vil det være mulig å undersøke problemstillinger 
der randomiserte kliniske forsøk er for tidkre-
vende, for dyre eller ikke etisk forsvarlige. Det 
åpner også for studier av langsiktige effekter 
av prosedyrer og behandlinger. Trolig er vi i 
startgropen hva gjelder muligheter når registre 
kobles med hverandre. Det innebærer, slik jeg 
ser det, to store utfordringer:

1. Hvordan ivareta personvernet til dem som er 
i registrene (de aller fleste av oss)?

Personidentifiserbar utlevering fra NPR skjer 
under svært strenge vilkår. Det kreves tilråding 
fra Regional etisk komite og/eller konsesjon 
fra Datatilsynet. I tillegg gjøres en egen vurde-

ring internt i NPR av hva som er relevante og 
nødvendige opplysninger. Dette er regulert av 
NPR-forskriften. NPR har altså et ansvar for at 
personidentifiserbare opplysninger utleveres i 
henhold til regelverket. Brudd på denne typen 
regelverk anses for alvorlig, slik saken mot to 
professorer som er tiltalt for å ha brukt helseopp-
lysninger om vel 100 000 pasienter uten sam-
tykke og uten konsesjon fra Datatilsynet, viser.

2. Hvilket register skal ha ansvaret for det som 
utleveres til slutt – altså for en sammenstilling 
som består av opplysninger fra mange registre 
om enkeltpersoner? Hvordan skal NPR, eller 
andre registre, forholde seg til at opplysninger 
om en persons diagnoser i somatikk og psy-
kisk helsevern kobles med opplysninger om 
for eksempel trygdebruk, sykefravær, kanskje 
bøteleggelser og domfellelser? Dette gjøres i en 
viss grad allerede gjennom forskningsprosjekter, 
men det vil trolig skje i langt større grad i fremti-
den etter hvert som mulighetene åpenbarer seg. 
Det enkelte register mister da oversikten over 
hvilken informasjon som ligger i sluttproduktet. 
Er det noen problemer knyttet til dette?

Et scenario er at flere forskningsmiljøer sit-
ter med egne kopier av sammenstilt personi-
dentifiserbare informasjon fra mange registre. 
Forskere er ikke kjeltringer, men hva skjer med 
denne typen data når prosjektet er over, når 
prosjektansvarlig slutter. Hvor godt sikret mot 
misbruk er informasjonen om meg i registeret? 
Hvor sikker kan jeg være på at det ikke havner 
i gale hender og blir misbrukt? 

Jeg har ikke svarene, men jeg ser at dette er 
noe som bør belyses og diskuteres fremover.
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«Det er mulig å følge en 
pasients reise mellom 
ulike fagområder, som 
somatikk, psykiatri og 

rusbehandling.»

Av Heidi Jensberg, seniorrådgiver i Norsk 
pasientregister, Helsedirektoratet



DEBATT

Et spørsmål om kvalitet?
Førsteklasses utdanningskvalitet nås best gjennom færre,  
større og mer kraftfulle institusjoner. 

UNIVERSITET ELLER HØGSKOLE: 
Det er alltid spennende å se hva 
en ny regjering ønsker å iverksette 
av sitt politiske program. I univer-
sitets- og høgskolesektoren er vi 
spesielt spente. Solberg-regjerin-
gen har varslet en stor satsing på 
kunnskap, forskning og utdanning, 
og fokuserer sterkt på kvalitet. Det 
er spennende.

Det er nå ti år siden en revisjon 
av universitets- og høgskoleloven 
åpnet for at høgskoler kunne bli 
universitet gjennom en akkredi-
teringsprosess. Siden da har det 
kommet fire nye universiteter, 
hvorav Universitetet i Agder er 
det ene. Men det er ikke det eneste 
som har skjedd på struktursiden i 
universitets- og høgskolesektoren 
i denne perioden. Stoltenberg-re-
gjeringen åpnet for, og signali-
serte at man ønsket, fusjoner og 
samarbeid i sektoren, og flere 
fusjoner fulgte. Den første var 
sammenslåingen av Universitetet 
i Tromsø og Høgskolen i Tromsø, 
med en videre innfusjonering av 
Høgskolen i Finnmark, slik at man 
nå har et landsdelsuniversitet for 
Nord-Norge, UiT Norges Arktiske 
Universitet. Høgskolene i Oslo og 
Akershus har fusjonert, og det gjør 
høgskolene i Buskerud og Vestfold. 
Universitetet i Agder og Høgsko-
len i Telemark har etablert et tre-
årig felles prosjekt hvor styrene 
i juni 2014 skal ta stilling til om 
institusjonene skal fusjonere til ett 
universitet eller fortsette samar-
beid som gode naboer.

Det første den nye regjeringen 
har gjort, er å signalisere at de øn-
sker en evaluering av effekten av 
nye universitetsopprettelser, og at 
ingen høgskoler får anledning til 
å søke om akkreditering før denne 
evalueringen er gjennomført. Bak-
grunnen er, ifølge statsråden, at 
man er opptatt av at ressurser ikke 
skal flyttes fra satsingen på gode 
bachelor- og profesjonsutdannin-

ger til å bygge opp doktorgrader 
kun for å oppfylle kriteriene for 
å bli universitet. Dette utspillet er 
ikke overraskende. Høyres parti-
program var tydelig i ønsket om 
en slik evaluering. 

Statsråden har imidlertid, i et 
brev til Høgskolen i Telemark og 
Universitet i Agder, understreket at 
han ser positivt på en videreføring 
av samarbeidsprosjektet mellom 
de to institusjonene, også om det 
blir søkt om fusjon til ett univer-
sitet. Utgangspunktet er, som det 
uttrykkes i brevet, «at samarbeidet 
mellom HiT og UiA er innrettet på 
konsolidering, kvalitetsutvikling 
og omstilling framfor utvidelser 
av fagtilbudet».

Regjeringen vektlegger sterke 
fagmiljøer med tydelige profiler. 
Og kvalitetskravet er tydelig. Som 
rektorer vil vi påstå at ønsket om 
kvalitetsforbedring ligger til grunn 
for all vår strategiske tenkning og 
i våre utviklingsprosesser. Hver 
dag! Vi streber etter kvalitet i alle 
våre kjernevirksomheter: utdan-
ning, forskning, innovasjon og 
samfunnsdialog. Og for en høg-
skole må det å utvikle seg mot 
universitetsnivå beskrives som et 
kvalitetsutviklingsprosjekt i seg 
selv, først og fremst knyttet til 
sterke fag- og forskningsmiljøer 
som basis for best mulig kvalitet 
i utdanningsprogrammene. Det 
oppnås gjennom utvikling av ro-
buste fagmiljøer ved egen institu-
sjon eller gjennom samarbeid med 
andre. Høgskoler har, til forskjell 
fra universitetene, tradisjonelt hatt 
profesjonsutdanningene som en 
vesentlig del av sin profil. Lærer-
utdanningene og utdanningene 

innenfor helse- og sosialfagene har 
i betydelig mindre grad enn andre 
en omfattende forskningstradi-
sjon. Alle må derfor være tjent med 
at disse utdanningene i økende 
grad bygger på aktiv forskning 
slik at fremtidige studenter står 
enda bedre rustet til å møte sam-
funnets utfordringer. Et eksempel: 
Universitetet i Agder fikk nettopp 
en stor anerkjennelse gjennom 
at universitetets fagmiljø i mate-
matikkdidaktikk fikk status som 
nasjonalt senter for fremragende 
utdanning. Uten en strategisk 
bevisst satsing på både undervis-
ning, forskning og innovasjon 
over mange år hadde man ikke 
fått denne statusen. Det er altså 

ikke snakk om at man forsømmer 
de sentrale utdanningsområdene 
til fordel for forskning og forsker-
utdanning, man styrker dem. De 
nye universitetene har, etter vår 
mening, aldeles ikke ofret kvalitet 
i utdanningen for å oppnå uni-
versitetsstatus. Tvert imot. De har 
jobbet for å bygge kompetanse for 
å løfte nivået på alt fra ingeniør- til 
økonom- til profesjons- og kunst-
utdanninger.

Vi vil advare mot å la diskusjo-
nen om kvalitet bli en diskusjon 
om høgskoler versus universiteter. 
Vi tror heller ikke det er den nye 
regjeringens intensjon. Alle insti-
tusjonene i vår sektor er underlagt 
samme lov, og det blir stilt samme 
kvalitetskrav til dem fra departe-
ment så vel som fra samfunn og 
studenter. Vi tror at førsteklasses 
utdanningskvalitet best kan nås 
gjennom å tenke færre, større og 
mer kraftfulle institusjoner enn 
vi har i dag. Fremtidens univer-

siteter vil være mangfoldige og 
dynamiske organisasjoner i tett 
samfunnsinteraksjon, gjerne 
med virksomhet på flere lokasjo-
ner. Utdanningstilbudet vil være 
mangfoldig og fokusere på både 
kvalitet og relevans. Fremtidens 
universitet vil også bli sterkt preget 
av den digitale utviklingen. Den 
preger allerede i dag våre utdan-
ningstilbud og vil i økende grad bli 
en integrert del av institusjonenes 
fremtidige hverdag. 

Det er overordentlig viktig at 
vi klarer å organisere universi-
tets- og høgskolesektoren slik at 
vi utnytter landets intellektuelle 
kapital best mulig. Det gir oss det 
beste utgangspunktet for selv å eta-
blere, eller bli invitert inn i, inter-
nasjonale nettverk. Konkurransen 
om å ligge i forsknings- og kunn-
skapsfronten blir i stadig mindre 
grad en isolert nasjonal øvelse. 
Skal vi få til nyttig kunnskaps- og 
forskningsproduksjon som grunn-
lag for vekst og utvikling hjemme, 
må vi ha vår naturlige plass i den 
internasjonale kunnskapsfronten. 
I et slikt perspektiv vil kanskje ikke 
diskusjonen først og fremst handle 
om høgskoler versus universite-
ter, men om vår evne til å ta hele 
Norge i bruk og få frem et tilstrek-
kelig antall internasjonalt sterke 
forskningsmiljøer. Og disse mil-
jøene vil i stort omfang utvikle seg 
i samspill med lokalt næringsliv i 
kunnskapsnoder utenfor sentrale 
strøk!

Kristian Bogen, 
rektor ved Høgskolen i Telemark

Torunn Lauvdal, 
rektor ved Universitetet i Agder
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INFORMASJON FRA FORSKERFORBUNDET
For kontinuerlig oppdatering, besøk våre hjemmesider www.forskerforbundet.no

I 
Horisont 2020 gir store  

muligheter for Norge
Horisont 2020, EUs nye forsknings- 
og innovasjonsprogram, starter 1. 
januar 2014. Da håper kunnskaps-
ministeren at hele det norske 
forsknings- og innovasjonsmiljøet 
er klar til felles innsats for å gjøre 
Norge til en markant deltaker.

Den norske lanseringen av Ho-
risont 2020 foregikk på en konfe-
ranse i regi av Kunnskapsdeparte-
mentet og Forskningsrådet fredag 
6. desember. Kunnskapsminister 
Torbjørn Røe Isaksen møtte en 
fulltegnet konferanse og sa til del-
takerne at det lover godt for norsk 
deltakelse. Røe Isaksen sa også at 
det er grunn til å feire at norske for-
skere har muligheten til å delta i det 
som er verdens største forsknings- 
og innovasjonsprogram.

II 
Nytt fra Hovedstyret

På sitt møte 5. desember 2013 drøf-
tet Forskerforbundets Hovedstyre 
blant annet lønnspolitisk strategi og 
rapport fra undersøkelse om bruk 
og erfaring med 2.3.4-forhandlin-
ger i staten. 

Hovedstyret tildelte til sammen 
6,7 millioner i statlige OU-midler 
til lokal tillitsvalgtopplæring i 2014. 
Lokallag og foreninger som har 
søkt om OU-midler har fått infor-
masjon om tildelingene.

Hovedstyret drøftet også forbe-
redelser til tariffoppgjørene 2014, 
og vedtok et innspill til statsbud-
sjettet 2015. Det skal opprettes et 
midlertidig rådgivende utvalg som 
skal gi innspill om videreutvikling 
av forbundets politikk om finansi-
eringsordningen for universiteter 
og høyskoler.

III 
Holden-utvalget avviser inn-

skrenking av frontfaget
Flere av de som tok til orde for å 
sette ned Holden-utvalget for vel et 
år siden ønsket å ta den lønnsomme 
leverandørindustrien ut av frontfa-
get for å dempe lønnsveksten gene-
relt. Disse kreftene på arbeidsgiver-
siden har ikke fått gjennomslag i 
utvalget.

– Dette er vi godt fornøyd med, 
sier Unio-leder Anders Folkestad i 
en kommentar til Holden III-utval-
gets innstilling som ble lagt frem 
tirsdag 3. desember.

IV 
Fortsatt høy bruk av midler-

tidighet i akademia
Nesten 1 av 5 vitenskapelig ansatte 
ved høyskolene og universitetene 
har ikke fast ansettelse. Det er 
mer enn dobbelt så mange som i 
arbeidslivet for øvrig. De nye tallene 
fra Database for statistikk om høgre 
utdanning (DBH) viser en marginal 
nedgang i bruken av midlertidighet. 
Det betyr at det fortsatt er utbredt 
bruk av midlertidig ansettelser, noe 
Forskerforbundet frykter går utover 
rekrutteringen til sektoren.

– For de det gjelder betyr det 
usikkerhet rundt egen jobbsitua-
sjon og inntekt. Det i seg selv er 
problematisk, men det utgjør i 
tillegg en utfordring for de som 
vil styrke kunnskapssatsingen i 
Norge, sier Petter Aaslestad, leder 
av Forskerforbundet.

V 
Nå skal forskerne selv få 
formidle i Aftenposten 

Viten
Aftenposten lanserer egen nettsi-
de for forskning og vitenskap, der 
forskere fra hele landet kan bidra 
med artikler, debatt og essays. På 
nettsiden ap.no/viten skal forske-
re selv få mulighet til å formidle 
egen forskning, eller ny innsikt fra 
eget fagfelt, til alle Aftenpostens 
lesere. Aftenposten søker derfor 
aktivt etter forskere og akademike-
re innen alle fagfelt som vil skrive 
om egen forskning eller formidle 
aktuelt vitenskapsstoff. 

Forskerforbundet anbefaler sine 
medlemmer å benytte denne kana-
len – ikke bare forskere, men også 
andre av våre kunnskapsarbeidere 

som sitter på unik viten om forhold 
som kan ha interesse for flere.

VI 
Budsjettforliket:  

En god start
– Vi er fornøyd med at den nye 
regjeringen øker den totale 
forskningsinnsatsen, men det gjen-
står mye før vi kan si at løftene er 
innfridd, sier Forskerforbundets 
leder Petter Aaslestad etter at H, 
Frp, Venstre og Krf ble enige i Stor-
tinget om statsbudsjettet for 2014.

– Det er mye bra i det nye 
budsjettet, blant annet at kuttene 
i landbruksforskningen avlyses 
i tråd med vårt råd. Vår viktigste 
melding til regjeringen og dens 
støttepartier er likevel at det kreves 
mer til forskning og høyere utdan-
ning neste år for å innfri løftene de 
har gitt, sier Aaslestad.

I regjeringsplattformen skriver 
de blant annet at forskningsinn-
satsen skal styrkes «for å nå målet 
om at forskning skal utgjøre 3 pst 
av BNP innen 2030». De skriver 
også at de vil «utvikle flere ver-
densledende universitetsmiljøer» 
og at «grunnfinansieringen av ut-
danningsinstitusjonene skal økes».

– Vi deler ambisjonene og re-
gjeringen fortjener ros for den økte 
innsatsen de har fått til i høst. Det 
er nødvendig for å sikre framtidig 
verdiskaping og velferd. Samtidig 
er vi tydelig på at vi på langt nær er i 
mål og at innsatsen må fortsette for 
regjeringen skal nå de målene den 
har satt seg, sier Aaslestad.  

VII 
Stadig eldre professorer

Snittalderen på det vitenskapelige 

personalet ved universiteter og høy-
skoler er foruroligende høy. Over 
3 400 forskere og undervisere er 
60 år eller mer. Hver femte pro-
fessor har passert 65 år. Nye tall 
fra NIFU viser at vi har betydelige 
rekrutteringsutfordringer, sier For-
skerforbundet. 

NIFU utarbeider på oppdrag fra 
Forskerforbundet statistikk over al-
derssammensetningen for vitenska-
pelige ansatte ved landets universi-
teter og høyskoler. Tallene for 2012 
tilkjennegir liten endring fra året før 
og viser at institusjonen står midt i 
en eldrebølge. At over 1 500 av de 
vitenskapelig ansatte er 65 år eller 
eldre og at gjennomsnittsalderen 
har steget med om lag to år over en 
10-årsperiode som har vært preget 
av ekspansjon og mange nyanset-
telser, bekymrer Forskerforbundet.

– Disse tallene viser oss at 
sektoren står overfor betydelige 
rekrutteringsutfordringer og er 
altfor sene med å tilsett i ordinære 
vitenskapelige stillinger, sier For-
skerforbundets leder Petter Aasle-
stad i en kommentar.

VIII 
Forskerforbundets stipendi-

at- og postdoktorpolitikk
Forskerforbundets hovedstyre har 
revidert forbundets politikk for sti-
pendiater og postdoktorer. Politikken 
legger grunnlag for Forskerforbun-
dets arbeid med lønns- og arbeids-
vilkår for stipendiater og postdokto-
rer. Den peker på nødvendigheten 
av å sikre disse konkurransedyktig 
lønn, skikkelige arbeidsvilkår med 
tilgang til gode forskningsmiljøer 
og infrastruktur, tettere oppfølging 
og individuell karriereplanlegging. 

Politikkdokumentene erstatter 
de tidligere handlingsplanene for 
stipendiater og postdoktorer. Du 
finner de oppdaterte politikkdo-
kumentene på nettsiden www.for-
skerforbundet.no/stipendiat. 

IX 
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.

kurs og seminarer 
Forskerforbundet arrangerer følgende kurs og seminarer i januar og 
februar 2014:
• 28.–29. januar: Sektorseminar for tillitsvalgte ved høgskolene
• 04.–06. februar: Grunnopplæring trinn I for nye tillitsvalgte (alle 

sektorer).
• 26. februar: Sektorseminar for tillitsvalgte ved forskningsinstituttene.
Med forbehold om endringer. Program og påmeldingsinformasjon 
blir lagt ut på www.forskerforbundet.no/kurs.

kontingentsatser 2014
Kontingenten til Forskerforbundet økes med 4 % i 2014. Kontingent-
satsene er:
• Ordinær kontingent: kr. 415,– per måned.
• Redusert kontingent: kr. 226,– per måned.
• Stipendiat: kr. 226,– per måned.
• Student: kr. 40,– per måned.
• Obligatorisk forsikring med reservasjonsrett: kr. 139,– per måned.
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I synsranden
Over 500 personer var samlet i Sonja Henie 
Ballroom (intet mindre) den første freda-
gen i desember for å bivåne lanseringen 
av EUs nye store program, Horizon 2020. 
Svimlende 70 milliarder euro skal brukes på 
programmet i en periode 
på sju år. Vi som norske 
forskere får tilgang til 
programmet på lik linje 
med våre europeiske kol-
leger. Programmet skal, 
gjennom fremragende 
forskningsmiljøer, skape 
et konkurransedyktig næ-
ringsliv og møte de store 
samfunnsutfordringene, 
heter det. Det er umulig 
ikke å la seg friste: Om 
man ikke har ambisjoner 
om å få frem et konkur-
ransedyktig næringsliv, så 
har mange av oss lyst til 
å bidra til å løse de store 
samfunnsutfordringene, 
og uansett drømmer vel de 
fleste av oss om å komme med i fremragende 
forskningsmiljøer. Både kunnskapsminister, 
forskningsrådsdirektør og EU-kommisjo-
nens forskningsdirektør var i feststemning. 
EU-direktøren, Robert-Jan Smits, som den 
nederlender han er, kjente godt til begrepet 
«hvileskjær», primært fra skøytesporten, selv-
sagt, men også fra norsk forskningspolitikk. 
Røe Isaksen bad ham nå utvide sitt norske vo-
kabular til også å 
innbefatte begre-
pet «taktskifte», 
som jo strengt 
t a t t  e g e n t l i g 
også kan bety 
« h v i l e s k j æ r » 
(dempe takten) 
men i hans bruk 
betyr det intet annet enn «opp-giring», ble 
vi forsikret, noe som falt i god jord både hos 
EU-direktøren og i salen.

Smits ønsker mange og gode søknader 
fra norske miljøer og siterte seg selv fra et 
seminar i Oslo i 2011, der han hadde manet til 
større deltakelse, og minnet norsk UH-sektor 
på at «også en fet katt må fra tid til annen 
fange en mus». I vår sektor er det som kjent 
problematisk å få tid til sammenhengende 
forskning innenfor normalarbeidsdagen – og 
jeg regner med at få i salen kjente seg igjen 
som den feita katta – men hvordan andre 

ser på en utenfra, er ikke uten interesse, og 
dette var dagen for lyse stemninger, og salen 
fremstod da heller ikke som verken kvestet 
eller fornærmet.

EUs kommissær for forskning og inn-
ovasjon, Maire Geog-
hegan-Quinn har ved 
flere anledninger lovet 
at i det nye programmet 
skal det bli mindre papi-
rutfylling og mer «tid i 
laboratoriene». Ja, la oss 
ved alle guder håpe det, 
kan man ta seg i å tenke. 
Samtidig inviterer hen-
nes lovnad til to ulike 
kommentarer. For det 
første: Også vi som for-
sker i bibliotekene, ønsker 
mindre papirarbeid. 
EU-kommissæren har 
fått flere direkte henven-
delser fra nettverk som 
uttrykker bekymring for 
at humanistiske og sam-

funnsvitenskapelige perspektiver er for tynt 
representert i det teknologidominerte pro-
grammet (for eksempel Vilnius Declaration, 
september 2013). På seminaret i Oslo roste 
for øvrig EU-direktøren norsk forskning for 
nettopp å være kommet langt i å inkorporere 
humanistiske og samfunnsvitenskapelige 
perspektiver i «grand challenges». So look 
to Norway! (enda også vi synes det er langt 

frem).
For det andre: 

Det er en hygge-
lig tanke at papir-
arbeidet kan gjø-
res enklere, men 
et forsknings-
p r o g r a m  a v 
denne størrel-

sen vil uansett kreve en ytterst kompetent 
forskningsadministrasjon rundt om ved 
institusjonene våre. Tidligere i år hadde 
jeg gleden av å være til stede på stiftel-
sesmøtet for «Narma», «norsk nettverk for 
forskningsadministrasjon», med over 300 
deltakere. Nettverkstankegangen gjør at det 
kan samarbeides på tvers, og at også mindre 
institusjoner kan kaste seg inn i det krevende 
arbeidet det kan være å få innpass i Europa. 
Ikke minst forskningsadministrasjonenes 
arbeid fremover vil være avgjørende for hvor 
mange mus som fanges inn hos oss.

Av  
Toril Ivarsøy, 

medlem i  
Forsker - 

forbundets  
hovedstyre

Behold gratisprinsippet

Den nye regjeringen kom i budsjettpropo-
sisjonen i november med et forslag om å 
utrede en ordning for studieavgift i norsk 

høyere utdanning for 
borgere fra land uten-
om EØS-området og 
Sveits, med sikte på 
innføring fra høsten 
2015 ved statlige uni-
versiteter og høysko-
ler. Det ble raskt klart 
at forslaget ikke fikk 
støtte verken hos de 
andre partiene i Stor-
tinget eller hos aktører 
i sektoren. Også For-
skerforbundet mener 
at gratisprinsippet skal 

gjelde i norsk høyere utdanning, uansett hvor 
studentene kommer fra, og ønsker ikke en 
utredning nå.

Norske universiteter og høyskoler satser 
sterkt på rekruttering av utenlandske studen-
ter og ønsker å tiltrekke seg de beste og mest 
talentfulle studentene. Utenlandske studenter 
gir våre studenter og ansatte internasjonale 
kontakter og nye impulser som kan forbedre 
undervisningen og studiemiljøet. Studentut-
vekslingen bidrar også til viktig kompetanse-
bygging i utviklingsland og kunnskapsutveks-
ling mellom rike og fattige deler av verden.

De største studentgruppene fra land 
utenom EØS-området er borgere fra Russ-
land, Kina, Iran, USA og Nepal. En del av 
dem kommer fra utlandet til Norge for å stu-
dere, men andre er utenlandske borgere som 
bor i Norge fast og rekrutteres fra institusjo-
nenes nærområde. De høye levekostnadene i 
Norge skremmer imidlertid mange studenter 
fra å søke seg hit. Fravær av studieavgift er 
et konkurransefortrinn for Norge. Dersom vi 
skulle innføre studieavgift, kan vi regne med 
at studentene heller vurderer å reise til de 
beste universitetene i Storbritannia og USA.

Kunnskapsministeren sier til Forsker-
forum i november at «det viktigste er at vi 
klarer å tiltrekke oss gode studenter. Det er 
grunnen til at vi ønsker å utrede det».

Spørsmålet er om innføring av studie-
avgift er det riktige virkemiddelet for å få 
til dette. Vil studieavgift gjøre det enklere å 
tiltrekke seg de beste studentene?

Siden studieavgiften i forslaget skulle 
omfatte kun én gruppe (borgere i land uten-
for EØS-området), kan man også spørre seg 
om denne gruppen vil oppfatte norsk høyere 
utdanning som mer attraktiv når de, som 
eneste gruppe, må betale studieavgift?

Et annet spørsmål som melder seg etter 
ministerens utspill, er om de beste studen-
tene samsvarer med de som har råd til å 
betale studieavgift. Prorektor ved NHH ut-
talte til Dagens Næringsliv i denne saken at 
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«Svimlende 70 milliarder 
euro skal brukes på 

programmet i en periode  
på sju år.»

Av Petter Aaslestad, leder i 
Forskerforbundet



Dobbeltdiagnose
Det er også vedtatt politikk at å ut-
danne flere med doktorgrad (PhD) 
er et gode i seg selv.

Politikken har mildest talt vir-
ket, og antall PhD-er har eksplo-
dert. På et seminar i regi av For-
skerforbundet ved Universitetet i 
Oslo onsdag kom det frem hvilke 
problemer dette har skapt. Veiled-
ningskapasiteten er totalt sprengt, 
og et stort antall av de ferdige 
doktorene faller mellom to stoler: 
De kommer ikke videre gjennom 
nåløyet i akademia, og oppfattes 
som for spisskompetente – også i 
egne øyne – for arbeidslivet forøv-
rig. Særlig innenfor humaniora og 
samfunnsfag er frustrasjonen stor.

Leder i Dagens Næringsliv 9. 
desember 2013

Hvordan finansiere, Isaksen?
Finansierer vi høyere utdanning 
på riktig måte? Hvis ikke, hvilket 
system burde vi hatt? Dette var, i 
forenklet versjon, spørsmålene det 
regjeringsoppnevnte «Duckert-ut-
valget» skulle finne svar på. Nå har 
vår nye kunnskapsminister trukket 
utvalget tilbake.

Vi mener spørsmålene er like 
viktige i dag som de var da et en-
stemmig storting før sommeren 
konkluderte med at det trengs en 
gjennomgang av finansieringssys-
temet.

Anders Folkestad og  
Petter Aaslestad, debattinnlegg i 
Klassekampen 7. desember 2013

Et halvt yrkesliv uten fast jobb
Lederen av Forskerforbundet, Pet-
ter Aaslestad, er urolig over at man 
ikke klarer å få bukt med bruken av 
midlertidige stillinger, på tross av at 
høyskoler og universiteter har fått 
beskjed om å skjerpe sin praksis.

– Midlertidighet er en trussel 
mot kvaliteten på undervisningen 
og forskningen. Samtidig som på-
gangen fra studenter stadig blir 
større, er det veldig høy aldersav-
gang i akademia. Det blir etter 
hvert et stort behov for ny arbeids-
kraft, og hvis man skal rekruttere 
de beste, må man tilby dem fast 
jobb, sier Aaslestad.

Dagsavisen 2. desember 2013

Fast jobb i akademia?
Kunnskapsminister Torbjørn Røe 
Isaksen var opptatt av midlertidig-
het i akademia som stortingsre-
presentant. Han stilte spørsmål 
i Stortinget til den daværende 
kunnskapsministeren om hva hun 
gjorde for å unngå bruk av ulovlig 
midlertidighet. Nå er Røe Isaksen 
ansvarlig statsråd for en regjering 
med høye ambisjoner i kunn-
skapspolitikken. Det er tid for å 
gå fra ord til handling: Hva vil Røe 
Isaksen gjøre for å redusere bru-
ken av midlertidige ansettelser i 
akademia

Petter Aaslestad, debattinnlegg i 
Dagbladet 27. november 2013

 Aktuelle presseklipp:

«størrelse på lommebok og akademiske evner er ikke alltid koordinert».
For at vi skal få de beste hodene, er det viktigere med et så stort rekrut-

teringsgrunnlag som mulig. Der kan vi lære av erfaringene fra Sverige, 
som opplevde en nedgang på 79 prosent i søkergruppen etter at de i 2011 
innførte studieavgift for studenter fra land utenom EU/EØS.

Følg oss på facebook!
facebook.com/forskerforbundet

Følg oss på twitter!
twitter.com/Forsker

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:
Generalsekretær 
Sigrid Lem

Stab
Avdelingssjef Birgitte Olafsen
Arkivkonsulent Jamil Mohammad Ali
IT-konsulent Christian Blix
Kommunikasjonsrådgiver Robert Kippe
Informasjonsleder Unn Rognmo

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

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

Avdeling for organisasjon og økonomi
Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen
Organisasjonskonsulent Natasa Duric
Organisasjonskonsulent Synne Freberg
Førstesekretær Gerd Sandvik
Sekretær Therese Leinæs 
Seksjonsleder/kontorsjef Aina Nilsen
Økonomikonsulent Siri Johannessen
Regnskapskonsulent Bjørn Jensen
Regnskapssekretær Karin Haug
Regnskapssekretær Elisabeth Johansen
Førstesekretær Linda Pettersson
Førstesekretær Hans Askildsen 
Sekretær Brit Helen Hesselberg
Sekretær Seija Hjelteig
Sekretær Ane Rinnaas
Sekretær Tore Sandnes
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Returadresse:
Forskerforbundet

Postboks 1025 Sentrum
0104 Oslo

Försvarshögskolan verkar som högskola med examenstillstånd sedan 
2008. Våra huvudområden är krigsvetenskap, statsvetenskap 
med två olika inriktningar; krishantering och internationell 
samverkan samt säkerhetspolitik och strategi, ledningsvetenskap, 
ledarskap, folk rätt, militärhistoria och militärteknik. Högskolan 
finns i Stockholm och Karlstad och har cirka 350 medarbetare.

Läs mer på www.fhs.se

Professor i krigsvetenskap 
med inriktning mot 
operationer och taktik

Försvarshögskolan söker

Utfordrer. Utforsker.Utfordrer. Utforsker.

Utforsk jobbmulighetene på www.uis.no

15 ledige stillinger som
doktorgradsstipendiat
Ønsker du å utfordre det velkjente og utforske det
ukjente innenfor teknologi og naturvitenskap? Dersom
du i tillegg har en relevant mastergrads-utdanning
oppfordrer vi deg til å søke en av våre ledige stillinger
som doktorgradsstipendiat ved Det teknisk-
naturvitenskapelige fakultet. 

Stillingene, som er ledig fra høsten 2014, har fullført forskerutdanning fram
til doktorgrad som mål. Forskerutdanningen omfaer relevante kurs,
avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og
internasjonale forskermiljø, faglig formidling, prøveforelesning og disputas. 

De ledige stillingene er knyet til følgende fagområder:
• informasjonsteknologi
• matematikk og fysikk
• kjemi og biovitenskap
• petroleumsteknologi
• risikostyring
• industriell økonomi
• offshore teknologi

Som stipendiat hos oss vil du få mange muligheter,
utfordringer og lønnet utdanning i internasjonalt
orienterte og solide fagmiljø.

Søknadsfrist: 11. januar 2014
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Flere stillingsannonser på
www.forskerforum.no


