
Forskerforum
tidsskrift for forskerforbundet

SEPTEMBER 2015 | NUMMER 7 | ÅRGANG 47

Hastverk  
og latskap

Dårlig kildebruk får kunnskapen til å vakle. 
Feil i forskningen spres videre gjennom passiv sitering.
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LEDER

Eit nordisk sveip

 P å forsommaren deltok eg på nordisk 
møte i Danmark, ei årleg samling av 
Forskerforbundet og dei nordiske sys
terorganisasjonane. Etter forsøksvis å 

ha overvunne problema med å gjere samfunns
system, valutaer og språk kompatible, saman
liknar ein løn, tilsettingsforhold og sosiale rettar 
i dei ulike landa. Ein oppdaterer kvarandre på 
utviklinga det siste året, og utvekslar røynsler om 
å drive fagforeining. Mange tendensar innanfor 
forsking og høgare utdanning gjer seg gjeldande 
i heile Norden, men kan nå ulike land til ulike 
tider. Forskerforbundet har tradisjonelt samar
beidd mest med Svensk Universitetslärarfor
bund (SULF). Dei siste åra er mange lærdomar 
henta frå Danmark, som har vore endå meir 
prega enn Noreg av new public management i 
forskingspolitikken.

På nordisk møte får ein fort auge på at for
sking og høgare utdanning er ulikt bygd opp 
i dei ulike landa. Noreg har ein viktig insti
tuttsektor, medan «anvendt» forsking i Sverige 
og Danmark i stor grad er plassert innanfor 
universiteta. Floraen av fagforeiningar, og 
kor tilfanget av medlemmer kjem frå, varie
rer mykje. Islendingane og finnane har eigne 
professorforeiningar, og på Island har dei òg 
separate foreiningar i Reykjavik og den nest 
største universitetsbyen, Akureyri. Det kan vi 
norske ha til å undre oss over, medan naboane 
våre heller vert förvånad, eller kva det heiter, 
over at det norske Forskerforbundet har ein 

viktig base i museumssektoren.
Kva trekte foreiningane frå dei ulike landa 

fram som viktige hendingar den siste tida? Her 
fylgjer eit smalt utval.

Finland: Den økonomiske situasjonen har 
totalt sett vorte sterkt forverra etter 2010. Finn
ane har opplevd reallønsnedgang, og i lågkon
junkturen har arbeidsløysa blant uteksaminerte 
med doktorgrad auka. Regjeringa har kome 
med framlegg om å innføre eit tredje semester 
for å styrke gjennomstrøyminga av studentar – 
noko fagforeingane har protestert mot (sjå òg 
notis på side 21).

Danmark: Regjeringa tok i fjor eit stort steg 
i retning sentral dimensjonering av utdanning. 
Regjeringa meinte nokre studium, særleg inn
anfor humaniora, i for stor grad utdanna folk 
til arbeidsløyse. Universiteta vart ikkje spurde, 
og etter protestar vart kutta noko modererte.

Sverige: Det svenske systemet for kvalitets
sikring av høgare utdanning, tilsvarande det 
Nokut står for i Noreg, vart underkjent av det 
overordna europeiske organet ENQA. Svensk
ane er i ferd med å byggje opp eit nytt system, 
men kan tidlegast kome inn att i falden i 2018. 

SULF er positive til arbeidet, men åtvarar mot 
eit altfor omfattande byråkrati som vil auke ar
beidsbelastninga for medlemmene.

Island: Vitskapleg tilsette har frå 2014 avtale
festa ei 5050fordeling mellom tid til forsking 
og undervising, medan administrative oppgåver 
skal betalast særskilt. Partane har ikkje vorte 
samde om korleis ein skal praktisere systemet, 
og ei av fagforeiningane vil seie opp avtalen og 
dermed gå tilbake til den gamle modellen: 48 
prosent undervising, 40 prosent forsking og 12 
prosent administrasjon.

Ein kan òg peike på fellestrekk og overna
sjonale vindar. Ver viss på at den «sentrale di
mensjoneringa av utdanning» i Danmark er til 
stor inspirasjon i Noreg. Den høge graden av 
mellombels tilsette blant forskarar er noko fleire 
land strir med. Strukturdebattar, noko som all
tid vil seie sentralisering, er òg gjennomgåande. 
Danmark har gått i bresjen med store saman
slåingar, og i Finland diskuterer dei om ein bør 
slå universiteta saman med det som der heiter 
yrkeshøgskulane. Eg høyrer etter, og kjenner 
meg nesten som heime.

Eit døme frå tidleg 2000tal viser kva det 
nordiske samarbeidet har hatt å seie politisk. 
Styresmaktene i Danmark bestemte at univer
siteta skulle ha tilsett rektor og eksternt sty
refleirtal. Dette hende så fort at den førande 
fagforeininga i sektoren – Dansk Magisterfore
ning – knapt rakk å mobilisere. Men dei rakk 
å varsle nordiske naboar, og då Kristin Clemet 
kom med eit liknande framlegg i Noreg, møtte 
det sterk motstand og vart modifisert. Ein del vil 
ha merkt seg at ein annan Høgrestatsråd, Tor
bjørn Røe Isaksen, har kome med eit liknande 
framlegg om lag ti år seinare. Forskerforum vil 
fylgje debattane om både fusjonar og styreform 
utover hausten.

Ha god haust – med eller utan fusjonsplan 
for arbeidsplassen din. Ha til og med godt val.
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Mange tendensar (…) gjer seg 
gjeldande i heile Norden, men 
kan nå ulike land til ulike tider.
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31: Universitetets lykkelodd
34: Bøker
36: Kronikk
39: Gjesteskribent
41: Informasjon fra 

Forskerforbundet

26: Våre siste hvilesteder
Hver tidsepoke har sine idealer, også når det 
gjelder gravplasser. Landskapsarkitekt Rann
veig Søndergaard Holm vil utvide repertoaret 
for utforming av gravsteder.

22: Teolog i teori og praksis
Sturla Stålsett ser sine aktiviteter i Kirkens 
Bymisjon, på professorkontoret og i auditoriet 
som ulike sider av samme sak: Å fortolke.

14: Vitenskapelige myter
– Når du kopierer en kildehenvisning, risike
rer du å kjøpe katta i sekken, sier antropolog 
Ole Bjørn Rekdal. Han samler på akademiske 
vandrehistorier.

4: Fusjoner uten logikk
Fusjonsprosessen framstår som et sentraliseringsprosjekt uten noen klar logikk,  
mener Anne Tingelstad Wøien (Sp).

5: Valgkamp uten fusjonsdebatt
Kommunestyret har begrenset innvirkning over utviklingen av høyskolen,  
sier Lillehammerordfører.

6: Må tenke nytt
Nedleggingen av Forskningsrådets program for kjønnsforskning har gått ut over  
rekruttering og grunnforskning, mener kjønnsforskere.

8: Vil heller bygge nytt
Manglende vedlikehold er en stor utfordring for brannsikkerheten ved museene,  
ifølge Olav Aaraas, direktør ved Norsk folkemuseum.

9: Bekymret for omorganisering
Arkivverket skal omorganiseres, og de ansatte uroer seg for resultatet, sier tillitsvalgt.

forskerforum 7 • 2015 • side 3

Forskerforum



fusjoner

– ET SENTRALISERINGSPROSJEKT
Noen høyskoler får stå alene, mens andre må fusjonere. – Regjeringen famler, mener Senterpartiet.

– Jeg syns det virker veldig tilfeldig, sier Anne 
Tingelstad Wøien, stortingsrepresentant for 
Senterpartiet og medlem i kirke, utdannings 
og forskningskomiteen.

– Som vi sier i Oppland: De «arbeide me’ 
ræva føre».

Wøien er i stuss over de siste uttalelsene fra 
Kunnskapsdepartementet. Til høyskoleavisen 
Khrono uttaler statssekretær Bjørn Haugstad 
(H) seg om høyskolene som ennå ikke har 
funnet seg mulige fusjonspartnere. Haugstad 
anser at Høgskolen i Hedmark kanskje får stå 
alene, men at Høgskolen i Østfold bør slås 
sammen med en annen institusjon. Høgskolen 
i Bergen (HiB) er stor nok til å stå alene, men 
må kanskje slå seg sammen med Høgskolen 
Stord/Haugesund fordi sistnevntes fusjonspla
ner med Universitetet i Stavanger havarerte og 
den er for liten til å stå alene.

VIL HA DIALOG
– Jeg skjønner ikke logikken, sier Wøien. – Dette 
fremstår bare som et sentraliseringsprosjekt, 
som føyer seg inn i rekken av andre sentralise

ringsprosjekter ved sykehusene, i kommunene 
og politiet. Jeg kan for eksempel ikke skjønne at 
Høgskolen i Østfold ikke har livets rett.

Bjørn Haugstad mener at det ikke er så mye 
å være forundret over:

– For det første ser jeg ikke helt hva vi kan 
gjøre for å få Wøien til å bli fornøyd. Som vi 
har sagt hele tiden, vil de som ikke allerede er 

inne i en fusjonsprosess, bli vurdert etter de ni 
kriteriene for robusthet og kvalitet vi lanserte i 
strukturmeldingen. Departementet vil trekke 
en konklusjon, men ikke uten en skikkelig 
dialog med institusjonene.

HEDMARK SOLID NOK
Haugstad utdyper sine tidligere uttalelser:

– Det stemmer at jeg trekker frem Hed
mark som et eksempel på en institusjon hvor 
jeg gjetter at utfallet er at de er solide nok til 
å stå alene. Det er ikke like åpenbart for Øst
fold, som har færre studenter. Hedmark har 
også masterstudier. Det betyr ikke at Østfold 
må svinge seg rundt å finne en fusjonspartner 
fortere enn svint.

Når det gjelder høyskolene på Vestlandet, 
sier Haugstad at han har oppfattet at rektoren 
ved HiB er positivt innstilt til fusjoner. Ved 
høyskolene i Volda og Sogn og Fjordane vil 
departementet gi dem litt mer tid fordi begge 
har fått nye rektorer.

✒✒ av aksel kjær vidnes

arendalsveka

– EIN POLITISK VERKSTAD
Både politikarar og organisasjonar meiner Arendalsveka er ein viktig møteplass.

– Eg har stor tru på Arendalsveka som ein po
litisk verkstad. Her er politikarar og ulike orga
nisasjonar samla på eit lite område, og vi kan 
diskutere viktige saker på ein uformell måte, 
seier Petter Aaslestad, leiar i Forskerforbundet.

Arendalsveka, som er ein møtestad for næ
ringsliv, politikarar og interesseorganisasjonar, 
vart i august arrangert for fjerde gong i Arendal. 
Der fekk Forskerforbundet vist seg fram på 
stand, saman med dei andre organisasjonane 
i Unio.

KOMMUNAR PÅ DAGSORDENEN
Forskerforbundet arrangerte også to debattmø
te, eitt av dei i lag med arbeidsgjevarorganisa
sjonen Abelia:

– EU sitt forskingsprogram Horisont 2020 
opnar for at også kommunar og fylkeskommu
nar kan delta om dei finn samarbeidspartnarar 
i eit forskingsmiljø. Vi fekk sett på dagsordenen 
at kommunane kan og bør samarbeide meir 
med akademia. Dette har vi også spelt inn til 
partia som ei viktig valkampsak for Forskerfor

bundet, seier Aaslestad.
Forskerforbundet samarbeidde med ar

beidstakarorganisasjonen Tekna om det andre 
debattmøtet:

– Der ønskte vi å rette søkjelyset på behovet 
for fleire utdanningsplassar. Universitet og 
høgskular må rustast opp til å ta imot alle dei 
som seinare skal jobbe i kommunane, seier 
Aaslestad.

VIKTIGE DIALOGMØTE
Marianne Aasen, forskingspolitisk talsperson 
for Ap, deltok i debattpanelet om temaet «Er 
universiteter og høgskoler gode nok i konkur
ransen med utlandet?», som Arendalsveka ar
rangerte i samarbeid med Forskingsrådet og 
Universitetet i Agder.

– Arendalsveka er ein viktig møteplass, ein 
arena for meiningsutveksling og gode idear. 
Det er dialogen og dei sosiale møta mellom 
politikarar, institusjonar og organisasjonar 
som er så spesielt, og som dei får til i Arendal, 
meiner Aasen.

– Vi politikarar kjenner jo institusjonane og 
dei fleste temaa frå før. Men det som var nytt i 
år, var at kommunesektoren vart knytt opp mot 
forsking. Vi har mange forskarar i Noreg som 
kan mykje om problema i kommunane, men 
det er veldig sjeldan eg har vore på ein arena 
med dette som tema. Det er denne typen nye 
koplingar som er så interessante, seier ho.

✒✒ av johanne landsverk

 ▪ – Regjeringen «arbeide me’ ræva føre», 
sier Anne Tingelstad Wøien.

 ▪ – Det er viktig å markere seg under 
Arendalsveka, meiner Petter Aaslestad.
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valg 2015

LAR FUSJONSDEBATTEN LIGGE
De er ofte hjørnesteiner i regionen. Likevel blir framtida for høyskolene og universitetene neppe et tema i 
høstens valgkamp.

– Høgskolene på Gjøvik og Lillehammer er på 
en måte levende organismer som eksisterer 
utenfor lokaldemokratiets rom, sier Torvild 
Sveen. Han er Senterpartipolitiker og varaord
fører i Gjøvik kommune.

Vi har ringt ham for å høre hva han tenker om 
høyskolenes plass i valgkampen som nå er i gang.

– I kommunestyret er det begrenset hva 
slags kapasitet eller innvirkning vi har på ut
viklingen av høyskolen. Kanskje kunne vi vært 
mer delaktige i fusjonsprosessen som har vært 
det siste året. Men samtidig opplever vi jo at 
Høgskolen i Gjøvik allerede for flere år siden 
tok en del strategiske grep. Takket være disse 
får de nå full oppslutning fra oss om de mulig
hetene de ser i å fusjonere med NTNU. Hadde 
vi som lokalpolitikere derimot sett at dette var 
en fusjon som medførte at avdelinger, ansatte 
eller studieplasser ble flyttet til Trondheim, 
hadde situasjonen vært en annen. Men det 
hadde nok ikke høyskolen uansett gått inn på.

KOMMUNAL  SATSING
I Oppland har man de siste årene hatt mange 
diskusjoner om framtiden for fylkets to høysko
ler. Lenge var man i prosess med Høgskolen i 
Hedmark om et eget Innlandsuniversitet, men 
planene strandet i 2012.

I fjor begynte man så å snakke om et eget 
Opplandsuniversitet. 15 kommuner, Eidsiva 

energi samt Oppland fylkeskommune signerte 
under på papirene for et kompetansefond som 
ville gi 50 millioner kroner til de to høgskolene 
i Oppland. Pengene skulle knytte høyskolene 
på Lillehammer og Gjøvik tettere sammen og 
bidra til økt forskning ut fra regionale behov.

NordAurdal var den eneste valdreskommu
nen som ble med på dette.

– Vi så verdien av å samle krefter i fylket 
for å stå mer stødig. NordAurdal har bare en 
liten andel i dette fondet, men jeg opplever at 

vi har fått mer innflytelse enn hva bidraget vårt 
egentlig skulle tilsi. Nå er vi med og bevilger 
viktige midler til forskning, sier ordfører Inger 
Torun Klosbøle (Ap).

Men at fusjonsdebatten skal bli en del av 
valgkampen, tror ikke ordføreren.

– Nei, her i NordAurdal vil det nok først og 
fremst handle om kommunereformen.

REDD FOR FINANSIERINGEN
Fylkesvaraordføreren i Oppland, Ivar Odnes 
fra Senterpartiet, hadde imidlertid gjerne sett 
at diskusjonen fikk en sentral rolle.

– Fylkeskommunen har jo sagt at utdanning 
er vårt viktigste kompetansefortrinn i konkur
ransen med andre regioner.

Odnes er opptatt av at de sentrale finansier
ingsordningene fortsatt støtter opp om begge 
institusjonene.

– Jeg er redd for at man begynner å kutte 
i bevilgningene til de små institusjonene og 
prioriterer de store. Men det skal nok noe til for 
å engasjere velgerne våre i dette. Folk føler vel 
at dette er mer et nasjonalt anliggende.

Enn så lenge blir Høgskolen i Lillehammer 
stående alene.

– Det blir ingen stor valgkampsak av dette, 
nei, sier ordfører i Lillehammer, Espen Gran
berg Johnsen (Ap).

– Da HiL fattet vedtak om å fortsette videre 
alene, sluttet et enstemmig formannskap seg 
til det, på tvers av alle partier. Det kommer nok 
nye fusjonstanker senere, og ja, høyskolen har 
en viktig regional betydning. Men den skal få 
utvikle seg uten at kommunestyret har sterke 
meninger om veien videre.

✒✒ av siri lindstad

– HA VISJONER!
Akademikere i Rogaland etterlyser lokalpolitikerne i utviklingen 
av universitetet.
– Selv en kommunepolitiker har mye å bidra 
med når man skal skape et godt universitet. 
De har for eksempel stor innflytelse gjennom 
byplanleggingen og er viktige når campus 
skal utformes og studentboliger lokaliseres.

Det sier Erik Cockbain, styremedlem i 
Samfunnsviterne i Rogaland. Sammen med 
studentlaget på Universitetet i Stavanger 
(UiS), Forskerforbundet, Econa og Tekna 
arrangerte de nylig et debattmøte der lokalpo
litikerne fikk spørsmålet: Hva vil dere egent
lig med universitetet her i byen?

Regionen opplever en økonomisk nedtur 
som følge av en svekket olje og gassbransje.

– Nettopp da er det man trenger nye ideer 
og innfallsvinkler, og politikerne må ha visjo
ner for regionen.

En pågående diskusjon er for eksempel 

hvor sykehuset skal ligge.
– Man snakker om å få etablert et medi

sinsk fakultet i Stavanger, og da er det vel 
naturlig å legge sykehuset nærmere univer
sitetet.

Cockbain trekker fram utviklingen av et 
godt kollektivtilbud som en annen viktig opp
gave for lokalpolitikerne.

– I den nye kollektivplanen for byen leg
ges det i første omgang ingen hovedtrasé 
over universitetet. Den er planlagt på et se
nere tidspunkt. Som en av innlederne på 
møtet, arkitekten Alexandria Algard har på
pekt: Halvparten av arealbruken på campus 
er i dag forbeholdt parkeringsplasser, på 
bekostning av for eksempel studentboliger 
eller ulike former for rekreasjon.

 ▪ Ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen (t.v.), var lite opptatt av høyskolefusjoner i 
høstens valgkamp.
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kjønnsforskning

– VI HAR GÅTT VIDERE
For tre år siden ble Forskningsrådets kjønnsforskningsprogram avsluttet. Det har ført til omstilling i 
kjønnsforskningsmiljøet.

– Dette har vi lagt bak oss nå. Vi går ikke og 
lurer på hvordan vi skal få det i gang igjen, 
sier professor Merete Lie, leder for Senter for 
kjønnsforskning ved NTNU.

Det har gått tre år siden Forskningsrådets  
program for kjønnsforskning ble avsluttet. Nå 
skal kjønnsperspektiver integreres på tvers i 
alle rådets programmer, særlig i fag som ikke 
har gjort dette i tilstrekkelig grad før, som me
disin, teknologi og naturvitenskap.

UROLIG FOR GRUNNFORSKNINGEN
Avslutningen av programmet og innføringen 
av ny kjønnsforskningsstrategi har medført 
endringer for forskningsmiljøet.

– Det er riktig som Forskningsrådet har 
uttalt at vi har lykkes veldig bra med søkna
der i andre programmer, men nå har vi måttet 
omstille oss og orientere oss bredt. Samtidig 
diskuterer vi hvordan vi skal ivareta det vi kan 
kalle grunnforskningen, altså utviklingen av 

teorier og metoder i en kontekst der kjønns
relasjonene hele tiden er i endring, sier Lie 
ved NTNU.

Leder for Senter for tverrfaglig kjønnsforsk
ning ved Universitetet i Oslo, professor Anne 
Jorunn Berg, er også bekymret for teoriutvik
lingen på feltet.

– Kjønnsforskningsprogrammet fungerte 
som en god base for kjernevirksomheten til 
kjønnsforskerne. All erfaring viser at man må 
ha en basiskompetanse med inn for å få til 
tverrfaglig samarbeid. Siden Forskningsrådet 
nå skal integrere kjønnsforskningsperspektiv 
på tvers, er det et dilemma at programmet ikke 
ble videreført, sier hun, som i to perioder også 
var programstyreleder for programmet.

– Et såpass lite miljø som vårt har behov 
for en slik arena programmet tilbød for å vi
dereutvikle kompetansen vi skal bidra inn til 
Forskningsrådet med. Særlig teoriutvikling er 
vanskelig å få til i andre programmer, mener 

Berg og understreker at miljøet ønsker å bidra 
til at Forskningsrådet lykkes med oppgaven 
med å integrere kjønn på tvers.

Kjønn i forskning

 ▪ 2012: Grunnforskningsprogrammet for 
kjønnsforskning avsluttes

 ▪ 2013: Ny strategi for kjønnsbalanse og 
-perspektiver i forskning lanseres. Kjønns-
perspektiv skal inkluderes der det er  
relevant

Antall faste stillinger ved de tre største 
kjønnsforskningssentrene:

 ▪ UiO: 6

 ▪ UiB: 3,5 

 ▪ NTNU: 3
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 ▪ Kjønnsperspektiver skal integreres i alle Forskningsrådets programmer, også innen medisin, teknologi og naturvitenskap.  
(Illustrasjonsfoto fra Senter for nukleærmedisin, UiB)

F
O

T
O

: P
A

U
L S

IG
V

E
 A

M
U

N
D

S
E

N
/U

IB



MÅ SETTE AV EN KJØNNSPOTT
Det er en del utfordringer knyttet til dette arbei
det, påpeker Christine Jacobsen, professor og 
leder for Senter for kvinne og kjønnsforskning 
ved Universitetet i Bergen.

– Skal man lykkes, må man jobbe syste
matisk med å legge til rette for møteplasser. 
Man må også utvikle metoder for å integrere 
kjønnsperspektiv i hele prosessen, fra utlys
ningsteksten til evalueringsprosessene, samt 
jobbe systematisk for å heve kompetansen i 
Forskningsrådet og blant forskerne, sier hun.

– I tillegg må man jobbe aktivt for å stimu
lere til kjønnsperspektiv innen nye felt. Å be
gynne på bar bakke med en forenklet forståelse 
av kjønn vil neppe være hensiktsmessig for å 
fremme kvalitet og fremragende forskning. Da 
må man ta i bruk kompetansen som allerede 
finnes i kjønnsforskningsmiljøene.

I likhet med Lie og Berg mener Jacobsen at 
en sterk grunnforskning er avgjørende.

– Hvis målet er å øke forskningskvaliteten 
gjennom å utvikle kjønnsperspektiv, må man 
også tenke langsiktig og sørge for gode nok vil
kår for grunnforskning. Kjønnsforskningen har 
utviklet en sofistikert forståelse av kjønn. Når 
man skal utvikle disse perspektivene på nye 
områder, er det viktig å ta med seg den kunn
skapen. Her må både universitetene, høgskolene 
og Forskningsrådet sammen ta et langsiktig 
ansvar for finansiering. Det er også en mulighet 
å sette av pengepotter til å utvikle kjønnsperspek
tiv i ulike programmer, sier Jacobsen.

Berg ved UiO er enig i at en slik egen pott 
innenfor et program er en god løsning.

– Et eget program er ikke nødvendigvis den 
eneste løsningen å organisere forskningen på. 
Men jeg ønsker meg et fotfeste som ikke er av
hengig av de enkeltstående sentrene, sier hun.

– I Sverige har de forøvrig satset på egne 
sentre for fremragende forskning innen 
kjønnsforskning. Disse evalueres først nå, men 
det er en annen mulighet.

LITE MILJØ
Kjønnsforskningsmiljøet i Norge er ikke stort, 
med få faste stillinger (se faktaboks). Jacobsen 
mener det er for få forskere til å integrere kjønn 
på mange nye fagfelt.

– Det må komme ressurser til dette, da det 
ikke er en jobb vi kan gjøre innen våre nåvæ
rende rammer. Vi har allerede en funksjon på 
UiB der vi skal bidra med kjønnsperspektiver 
på tvers av fagmiljøene. Det er i seg selv en stor 
jobb. Så miljøene må styrkes for at vi skal kunne 
ha den funksjonen også i Forskningsrådet, sier 
Jacobsen.

Merete Lie mener det dessuten ikke kan bli 
slik at et prosjekt henter inn én kjønnsforsker 
som alene skal ivareta kjønnsperspektivet.

– Det å være én kjønnsforsker som rekrutte
res inn i et svært prosjekt for eksempel innen
for teknologi, er veldig vanskelig. Vi ser heller 
for oss å bidra som miljø og at vi sammen kan 
utvikle kjønnsperspektiv på tvers, sier hun.

– FÆRRE MULIGHETER 
– Mangelen på en egen arena som kjønns
forskningsprogrammet tilbød, har også noen  
konsekvenser for rekrutteringen, påpeker Anne 
Jorunn Berg.

– For unge flinke fagfolk som ønsker å fo
kusere på kjønnsforskning, er det færre mulig
heter for ph.d.stipend og postdoktorstillinger. 
Feltet svekkes hvis vi ikke har rekrutter til å 
utvikle det videre, sier hun.

I tillegg har feltets internasjonalisering blitt 
skadelidende.

– For å lykkes i EUprosjekter må kjønns
forskningsmiljøene samarbeide, siden vi er så 
små. Det gjorde vi i forskningsprogrammet, 
men det har gått tapt. 

Hun får støtte fra Lie i at EUprosjekter er 
utfordrende.

– Vi ser at det er endringer i forskningsver
denen som det tar litt tid å omstille seg til. Det 
utlyses veldig store prosjekter, de er tverrfaglige, 
internasjonale og du må ha et nettverk langt ut

over det gode nettverket vi har internasjonalt 
innen kjønnsforskning. Noen kjønnsforskere 
har greid å søke EUmidler, vårt senter har ikke 
kommet dit enda. Også i Forskningsrådet stilles 
det andre typer krav, sier Lie. 

– SATSNING PÅ TVERS TRAPPES OPP
At forskningsprogrammet ble avsluttet, er ikke 
et signal om at satsningen på kjønnsforskning 
nedskaleres, sier direktør for Divisjon for sam
funn og helse i Forskningsrådet Jesper Werdelin 
Simonsen.

– Da kjønnsforskningsprogrammet ikke ble 
fornyet, var det fordi Norge hadde fått etablert 
fagområdet kjønn, og det var dannet dyktige 
kjønnsforskningsmiljøer i Norge. Framover 
skal vi fortsatt satse på kjønnsforskning, men 
vi skal integrere den på tvers i alle relevante 
programmer, i stedet for å ha et eget dedikert 
program, sier han.

Simonsen innrømmer at skrytelisten over 
oppnådde resultater for kjønn på tvers foreløpig 
ikke er lang, men mener bevisstheten rundt 
kjønn har økt betraktelig, og at resultatene vil 
komme. 

– En altfor liten del av programmene våre 
inneholder et kjønnsperspektiv. Derfor er det 
viktig å jobbe videre med dette, sier han.

Forskningsrådet arbeider med å finne meto
der for å nå ut til forskere som ikke har jobbet 
med kjønnsperspektiv, slik at dette blir inklu
dert i programsøknader. 

– Vi ønsker ulike former for dialog mellom 
dem som kan mye om kjønn og som har forsket 
på det innenfor sitt felt, og dem som ikke har 
gjort det, men som er interesserte og åpne for at 
det kan bidra inn til forskningsfeltet de jobber 
med, sier Lise Christensen, spesialrådgiver i 
Forskningsrådet.

✒✒ av elin rekdal müller

 ▪ – Det er særlig vanskelig å få til 
teoriutvikling i andre programmer, sier 
kjønnsforsker Anne-Jorunn Berg.
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 ▪ – Det er en altfor liten del av våre 
programmer som inneholder et 
kjønnsperspektiv, sier Jesper Werdelin 
Simonsen i Forskningsrådet.

– Universitetene, høgskolene og 
Forskningsrådet må sammen ta et 
langsiktig ansvar for finansiering.

Christine Jacobsen
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ELEKTRISK FEIL BAK ETT AV TRE BRANNTILLØP
– Nybygg går foran vedlikehold som kan hindre brann, sier museumsdirektør.  
– Nybygg er også sikring, sier Kulturdepartementet.

– Dette er en evig kamp. Dårlig vedlikehold er i 
seg selv en brannrisiko. Det er et arbeid som må 
pågå hele tiden, og det er kanskje ikke så mor
somt som å gi penger til nybygg, sier Olav Aaraas.

Etter brannen ved Ringve museum i august 
retter direktøren ved Norges største kulturhis
toriske museum, Norsk folkemuseum, kritikk 
mot regjeringen. Selv om Ringvebrannen 
skyldtes menneskelig feil, er situasjonen ved 
landets museer alvorlig, mener Aaraas. Han 
peker på manglende vedlikehold som en av de 
største utfordringene for brannsikkerheten ved 
norske museer.

– Regjeringen har sagt at de vil satse på 
vedlikehold, men det er et kjempearbeid man 
står foran. Det er ikke nok penger på drifts
budsjettene til å dekke det, så man må søke 
prosjektmidler. I køen vil det ofte havne bak 
mer sexy prosjekter som nybygg. Det er et 
kjempeproblem, sier Aaraas.

Ifølge Norsk kulturråd har det oppstått mel
lom én og syv branner i året fra 2008 til 2014 
ved norske museer. Det har også vært mellom 
to og seks branntilløp. 33 prosent av alle branner 
eller branntilløp skyldes elektrisk feil, rundt 19 
prosent skyldes menneskelig feil, og 17 prosent 
av brannene eller brannforsøkene var påsatt.

MANGLER OVERSIKT
Ifølge en undersøkelse fra ABMutvikling i 
2009, «Vel bevart?», var 28 prosent av samlin
gene ved de 422 undersøkte museene oppbevart 
uten tilstrekkelig brannvarsling. Mange gjen
stander er også oppbevart i lokaler der mulig
hetene til brannslukking er begrenset. 44 pro
sent av gjenstandene var i slike lokaler. Espen 
Hernes, seksjonssjef for Museumsseksjonen 
i Kulturrådet mener tilstanden ikke er så ille.

– Det er veldig få alvorlige episoder som inn
treffer, så empirisk sett er situasjonen brukbar 
ved museene. Men vi vet samtidig at mange 
fremdeles har store utfordringer.

Kulturrådet bevilger årlig rundt ti millioner 
kroner til brann og tyverisikring ved museene. 
Museene kan søke om inntil 60 prosent av tilta
kenes kostnad, men må fremskaffe resten selv, 
enten av egne midler eller tilskudd fra andre 
parter. I år har Kulturrådet fått færre søknader 
enn tidligere år.

– Det bekymrer oss. Vi mener at behovene 
er der. Det er 5000 bygninger på museene, 
mange trebygninger og herregårder av typen 
på Ringve. Mange av dem er sprinklet, men alle 
betydningsfulle historiske bygg er ikke fullt ut 
sprinklet, sier Hernes.

– Er det store nok bevilgninger til brannsik
ring ved norske museer?

– Sånn som søknadene har vært de siste 
årene, er det det. Men om du spør meg om det 
er nok til å dekke et behov som er der ute, så 
er det ikke det. Museene må søke. Man kom
mer et stykke med det. De fleste med brukbare 
søknader og planer får tilskudd.

MUSEENE HAR SELV ANSVAR
Mens Aaraas ved Norsk folkemuseum ved
kjenner at museene har et eget ansvar, mener 
han at det største ansvaret ligger hos politi
kerne. Kulturdepartementet avviser imidlertid 
beskyldningene om å prioritere nybygg fremfor 
vedlikehold av museer.

– Kulturpolitikken bygger på armlengdes 
avstandprinsippet. Når museene mottar statlige 
driftsmidler, står de selv ansvarlige for å sørge for 
nødvendig sikring og vedlikehold av sine sam
linger, sier statssekretær Bjørgulv Borgundvaag.

– Er det regjeringens oppfatning at nye bygg 
er mer «sexy» enn sikring og vedlikehold av 
gamle bygg?

– Regjeringen er opptatt av å ta vare på kul
turarven på best mulig måte. Vedlikehold av 
eksisterende bygninger er et viktig satsingsom
råde, mens nye bygg ofte kan være det beste si
kringstiltaket. Som eksempler kan nevnes nye 
multifunksjonelle utstillings og magasinbygg 
ved Romsdalsmuseet og AustAgder museum, 
samt det store byggeprosjektet ved Nasjonal
museet. Nybyggene til disse museene vil på en 
helt annen måte sikre samlingene sammenlig
net med dagens situasjon, sier Borgundvaag.

✒✒ av aksel kjær vidnes  

 ▪ Mandag 3. august ble deler av Ringve museum alvorlig skadet i brann.
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KAN LÆRE AV RINGVE
Nå som røyken har lagt seg, kan museumsdi
rektøren ved Ringve museum Ivar Roger 
Hansen konstatere at tre instrumenter ser 
ut til å være så hardt skadet at de er regnet 
som tapt. Evakueringsplan og et nytt vanntå
keanlegg fra 2009 har imidlertid begrenset 
skadene. Dette er en erfaring som andre 
museer også kan lære av, mener Hansen.

– Det som er helt på det rene, er at 
vanntåkeanlegget bidro til å begrense ska
dene fordi det kjølte ned veggene i rom
mene så ilden ikke fikk bedre tak. Samti
dig har det gitt oss, brannvesenet og andre 

museer et insitament til å se på hvordan vi 
kan sikre bygg med en sånn konstruksjon 
på en bedre måte, sier Hansen.

Selv om verdifulle samlinger kan gå opp 
i røyk, understreker han at det viktigste med 
brannsikring er at besøkende og ansatte 
ikke skal havne i fare.

– Da vi hadde forsikret oss om at folk var 
i sikkerhet, hadde vi en evakueringsplan. 
Og vi har en prioritert liste over hva som 
må ut først. Vi sto på utsiden med kart over 
bygningen og kommuniserte med røykdyk
kere som bar ut, forteller Hansen.
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URO I ARKIVVERKET
Ei stor omorganisering er på gang i Arkivverket, og mange tilsette er urolege.

– Det er stor uro i heile organisasjonen, og 
leiinga har ikkje gjort noko som helst for å 
dempe uroa, seier førstearkivar Jo Rune Kris
tiansen Ugulen, som er avdelingstillitsvald for 
publikumsavdelinga i Riksarkivet. Ugulen fortel 
at ein stor strategi og omorganiseringsprosess 
er på gang i Arkivverket, som i tillegg til Riks
arkivet består av åtte statsarkiv, Samisk arkiv og 
Norsk helsearkiv.

– Mange tilsette er engstelege. Veldig mykje 
er uklart, og inntrykket mitt er at dette går 
veldig fort. Dei tilsette er særleg uroa over at 
kompetansen på viktige fagområde forsvinn. 
Arkivverket er ein kunnskapsorganisasjon med 
høgt kompetente folk både i Riksarkivet og 
statsarkiva. Likevel opplever vi at når flinke 
fagfolk går av med pensjon, blir dei ikkje er
statta, seier han.

PRIORITERER IT-KUNNSKAP
For det er ikkje lenger kunnskap om mellom
alderen eller nyare historie som blir prioritert 
i Arkivverket, men ITkunnskap.

– Dei tilsette er einige i at det må gjerast 
noko med opprustinga av elektroniske arkiv. 
Men no har vi kjensla av at kostnadene ved ei 
slik prioritering kan bli for store. Svært mange 
føler at kulturarvbiten blir nedprioritert. Det 
som skjer, er at kompetansen forvitrar, og då 
får vi eit kjempeproblem på lengre sikt.

– Kan omlegginga føre til at nokon mistar 
jobben?

– Det veit vi ikkje. Men det hadde vore rei
eleg av leiinga å seie ifrå dersom det vil kome 
omstillingar som gjer at nokon kan miste job
ben. Og om ingen av oss mistar jobben, burde 
vi fått informasjon om det også.

NY MODELL I NOVEMBER
Riksarkivar Inga Bolstad meiner dei tilsette får 
informasjon.

– Det vi har gjort, er å skissere eit framtids
bilete, der vi ser for oss korleis Arkivverket skal 
utvikle seg fram mot 2020. Vi har brukt dette 
året til å utføre analysar av korleis ting fungerer, 
og i løpet av hausten skal vi finne ut korleis vi 
skal organisere oss, seier Bolstad.

Ho fortel at den nye organisasjonsmodellen 
vil vere klar i løpet av november.

– Dei tilsette meiner dei ikkje får god nok 
innsikt i det som skjer?

– Eg synest vi er ganske gode til å informere. 
Vi har faste møte med tillitsvalde og verneom
bod, og allmøte ein gong i månaden. Og den 
viktigaste kanalen er informasjon og kommu
nikasjon med nærmaste leiar.

INGA AVGJERD ENNO
– Burde ikkje dei tilsette fått informasjon om 
dei står i fare for å miste jobben?

– Førebels har vi ikkje teke avgjerder om 
noko som helst. Det er altfor tidleg å seie 
noko om stillingar og konsekvensar for den 
einskilde.

– Arkivverket satsar stort på elektroniske 
arkiv. Mange er redde den kulturfaglege kom

petansen blir svekt?
– Elektroniske arkiv er den største utfor

dringa vår, og Arkivverket har hatt som strategi 
i mange år at dette må gjerast noko med. Arkiv
verket skal framleis vere ein kulturinstitusjon, 
og ein viktig del av arbeidet er å ta vare på kul
turarven, seier Bolstad.

✒✒ av johanne landsverk
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NY EINING FOR FORSKING?
Eit utval vurderer om forskinga i Arkivverket  
bør samlast i eiga eining.

– Lokallaget av Forskerforbundet ved Arkiv
verket har oppretta eit eige kompetanseråd. 
Det har fått i oppdrag å fremje eit forslag 
til ny organisering av FoUverksemda, som 
skal vere klart i løpet av september. Eitt av 
spørsmåla er om Arkivverket skal ha ei eiga 
forskingseining, seier førstearkivar Lars 
Christian Jenssen. Han var ein av represen
tantane til Forskerforbundet i det såkalla 
amanuensisutvalet, som har sett på korleis 
forskingsverksemda i etaten er organisert.

– Under tidlegare riksarkivarar har det 
ikkje vore aktuelt å opprette ei eiga forsk
ingseining. Då skulle all forskingsverksemda 
gå føre seg lokalt der forskarane arbeider, 
og all diskusjon om forskingsorganisering 

måtte ta utgangspunkt i dette. Kanskje kan 
det endeleg kome ei endring her.

Jenssen fortel at utvalet skal sjå på korleis 
forskingsverksemda er organsert i Nasjonal
museet og i Rigsarkivet i Danmark.

– Det danske Rigsarkivet har eiga forsk
ingseining. Forskinga er geografisk spreidd, 
men organisatorisk og funksjonelt samla i 
ei eiga eining.

Ifølgje Jenssen kan ein ny modell med
føre at nokre, kanskje rundt tjue, årsverk blir 
sette av til forsking, og at nokre personar får 
forsking som hovudoppgåve med særskilde 
krav til produksjon.

– Dei som har forskingsrett i dag, får nok 
uansett behalde retten, seier Jenssen.

 ▪ – Eg forstår at folk blir litt urolege og tenkjer «kva skjer med meg?»,  
seier riksarkivar Inga Bolstad. 
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styringsform

FULL KRANGEL OM NY UH-LOV
– Forskerne umyndiggjøres, sier professor Kristian Gundersen. – Kunnskapsdepartementet opptrer  
arrogant, mener Forskerforbundet.

Kunnskapsdepartementet (KD) får sterk kritikk 
for behandlingen av endringene i universi
tets og høyskoleloven. KD har lagt høringen 
til sommerferien, og den nye lovteksten inne
holder feil, samt en endring som åpner for en 
forskyvning i maktbalansen i universitets og 
høyskolestyrene.

– Jeg har sett en monotont økende umyn
diggjøring av forskerne de siste årene. Det er 
forskerne selv som har styrt og ledet universite
tene – det har de gjort utmerket i 800 år – og så 
kommer det i løpet av kort tid en umyndiggjø
ring av oss. Hva er motivet? spør professor og 
styremedlem ved Universitetet i Oslo, Kristian 
Gundersen.

HASTVERKSARBEID
– Det er uheldig at saken ikke blir ordentlig 
belyst, og jeg opplever det som en form for usjar
merende arroganse. Dette har vakt irritasjon 
både blant institusjonsledere og våre tillitsvalgte, 
sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Han viser særlig til at en paragraf inneholder 
en feil som radikalt endrer innholdet. Paragraf 

93 viser til styresammensetningen ved insti
tusjonene. I det nye forslaget står det at en av 
de ansattes representanter skal erstattes av en 
ekstern representant. KD bekrefter at det er 
en ren feil. Aaslestad syns det er illustrerende.

– Dette er bare et hastverksarbeid som illus
trerer at det har vært for kort frist, og at de har 
brukt for kort tid på å sette sammen det som 
skal på høring.

VURDERER Å TREKKE FORSLAG
KD får også kritikk for et forslag om å endre 
hvordan et universitetsstyre kan velge sin egen 
sammensetning. Tidligere krevde det to tred
jedels flertall. Den nye lovteksten legger opp 
til at det kun skal behøves simpelt flertall. Det 
frykter Gundersen vil kunne føre til redusert 
makt for de ansatte.

Statssekretær Bjørn Haugstad avviser kri
tikken. Han mener de fleste endringene var 
kjent fra før og debattert i Stortinget gjennom 
arbeidet med strukturmeldingen. Når det gjel
der flertallskravet for styresammensetningen, 
lover han at KD vil være lydhøre.

– Til det forslaget vil vi lese høringssvarene 
nøye, og vi vil vurdere om vi vil foreslå dette 
for Stortinget i etterkant. Vi har ingen prestisje 
knyttet til endringen.

✒✒ av aksel kjær vidnes

Les mer på Forskerforum.no!

 ▪ – Man senker terskelen for å vedta helt 
andre styresammensetninger, advarer 
Kristian Gundersen.
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NÆRMARE UNIVERSITETSMUSEUM
Agder naturmuseum kan snart bli ei avdeling under Universitetet i Agder.

– Det ville bli ein ekstrem nedtur om museums
planane skulle strande i siste sekund. Museums
fagleg vil vi utan tvil kjenne oss meir heime som 
universitetsmuseum under Universitetet i Agder 
(UiA), seier Roar Solheim, førstekonservator i 
zoologi ved Agder naturmuseum og botaniske 
hage (ANM). Planen er at ANM skal bli uni
versitetsmuseum under UiA frå 1. januar 2016.

TRUR DET GÅR I BOKS
– Vi satsar på å få dette i hamn i løpet av hausten 
2015, seier UiArektor Torunn Lauvdal. Men 
ei samanslåing med universitetet vil medføre 
skifte av departement, frå Kulturdepartementet 
til Kunnskapsdepartementet (KD). 

– Museet har i dag statsfinansiering frå Kul
turdepartementet, og vi er i ein prosess no der 
vi ønskjer å sikre at denne finansieringa vil 
halde fram i KD sine budsjett. Kulturdepar
tementet har ingen prinsipielle innvendingar 
mot skifte av departement. Vi har enno ikkje 
fått klarsignal frå KD, men eg reknar med at 
dette går i orden, seier Lauvdal.

– Eigarane, som i dag er Kristiansand kom
mune og VestAgder fylkeskommune, ønskjer 
å overdra museet til universitetet.

Museumsdirektør Torill Gjelsvik ved ANM 
seier Statsbygg no er i forhandlingar med eiga
rane om å finne ein pris.

– Vi håpar og trur på auka finansiering frå 

Kunnskapsdepartementet (KD). Vi er jo avhen
gig av at det går greitt å skifte departement. Så 
vi er svært spente på statsbudsjettet som blir 
lagt fram i oktober, seier Gjelsvik.

FOR DÅRLEGE BYGNINGAR
Ho fortel at museet aldri har fått pengar frå 
Kulturdepartementet til eit nybygg som har 
vore planlagt i årevis.

– Bygningsmassen er for liten og i for dår
leg stand, så når Statsbygg kjøper bygningane, 
reknar vi med at dei blir oppdaterte.

– Kvifor er denne fusjonen så viktig?
– UiA har fagområde og samanfallande in

teresser som gjer at vi vil kunne utvikle oss 
vidare. Museet er også næraste nabo til univer
sitetet på Gimle i Kristiansand, seier Gjelsvik.

– At museet ligg eit steinkast frå UiA er heilt 
suverent. Vi vil få eit samanhengane område som 
vil gje nye moglegheiter og mykje større aktivitet. 
Studentane vil rett og slett få eit betre tilbod.

✒✒ av johanne landsverk

 ▪ – Eg håpar museumsplanane endeleg blir 
realiserte, seier ugleforskaren Roar Solheim.
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Priseksempel livs- og uføreforsikring for 38 åring - dekning 12 G ( kr 1,06 mill): 

 – Livsforsikring – kr 406/år*
 – Uføreforsikring – kr 1 225/år*

Latterlig billig  
...men ingen spøk!
De aller fleste som blir uføre vil oppleve en kraftig  
nedgang i inntekt – ikke bare i ett år – men hvert eneste  
år - resten av de normalt yrkesaktive årene. 

Skulle du falle fra vil dette få store økonomiske  
konsekvenser for de etterlatte som du forsørger eller  
har forsørgerbyrde sammen med. 

Forskerforbundet har svært rimelige livs- og  
uføreforsikringer. Skulle du kjøpe de  
privat må du fort betale 3-5 ganger mer.

   Tlf. 21 02 34 30       www.forskerforbundet.no      forsikring@forskerforbundet.no    

For kun kr 1 631  per år har du både en god livs- og uføreforsikring. 

 
Kontakt forsikringskontoret for rådgiving vedrørende hvilke forsikringer du trenger.
 

* Premien blir justert årlig i henhold til oppnådd alder



INNLAND

doktorgrader 

ØKER I HELSEFORETAKENE 

A
ntall doktorgradsprosjekt i helseforetakene er mer 
enn doblet i perioden 2006–2014. Universitets-
sykehusene står for et klart flertall av prosjektene, 
men bidrag fra andre helseforetak har økt kraftig, 
skriver NIFU-forsker, Fredrik Niclas Piro i en kronikk 

i Tidsskrift for den norske legeforening. I 2006 ble 153 doktor-
grader godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet, i 2013 var 
det 345. 2014 hadde en liten nedgang til 328. 40,8 prosent av 
 prosjektene ble gjennomført av andre yrkesgrupper enn leger.

forskningsetikk

Vil endre loven
 ■ Regjeringen foreslår 

å gjøre flere endringer i 
forskningsetikkloven. Et 
av forslagene innebærer at 
 institusjonenes forsknings-
etiske ansvar skal lovfestes. 
– Forskningsinstitusjonene 
har ulik bevissthet og prak-
sis for forskningsetikk. Slike 
gråsoner kan reduseres gjen-
nom klare retningslinjer, god 
opplæring og gode arena-
er for bevisstgjøring, læring 
og diskusjon om etikk og 
 redelighet, sier statssekretær 
i Kunnskapsdepartementet 
Bjørn Haugstad. Forslagene 
er sendt på høring med frist 
31. oktober.

fusjoner

Kristne høgskoler 
nær fusjon

 ■ Misjonshøgskolen, Diakon-
hjemmet høgskole, Haralds-
plass diakonale høgskole og Høg-
skolen Betanien slås sannsynligvis 
sammen fra 2016. Målet er å bli en 
ny vitenskapelig høgskole, ifølge 
Studentmediene i Stavanger. – Det 
er viktig for oss som er private, å 
tenke på hvordan vi skal sikre oss 
og posisjonere oss for fremtiden i 
et nytt utdanningslandskap. Vi tror 
det kan styrke høgskolene, både for 
studenter og lærere, sier Ingunn 
Moser, rektor ved Diakonhjemmet 
høgskole.

regionalt samarbeid i

Gaveprofessorater til 
Ringerike

 ■ En avtale mellom lokale parter skal sikre 
utviklingen av Handelshøyskolen på Cam-

pus Ringerike ved Høgskolen i Buskerud 
og Vestfold (HBV). Avtalen utløser 3,4 
millioner kroner i året og finansierer to 
professorater og en stipendiatstilling. 
– Dette er viktig for Ringeriksregionen, 
høyskolen og universitetsambisjonen 

vi har ved HBV, sier dekan Hans Anton 
Stubberud til Ringerikes blad. Bak avtalen 
står blant annet Buskerud fylkeskommune, 
sparebankstiftelsen Ringerike og Hønefoss 
sparebank.

regionalt samarbeid ii

Musikkstipend til Alta-student
 ■ Under Universitetet i Tromsø – Norges  arktiske 

universitet sin fadderuke i Alta ble Aronnes-
rock-stipendet utdelt for tredje gang. Mottaker av 
stipendet på 10 000 kroner er musiker og student 
Esben Thomassen Andersen. Stipendet er et 
samarbeid mellom rockefestivalen og UiTs fag-
miljø ved bachelorstudiet Cultural and Creative 
Entrepreneurship i Alta. Målet med stipendet er 
å bidra til at unge kulturarbeidere får anledning 
til kompetanseheving og utvikling gjennom å ta 
utdanning, opplyser Uit.no.
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 museum 

 FLYTTER TIL KJØPESENTER

 N
aturhistorisk museum ved Universitetet i Bergen 
åpner en filial på kjøpesenteret Lagunen. Museet er 
for tiden stengt fordi det ikke fikk midler av regjerin-
gen til å fortsette del to av en påbegynt oppussing. 
– Det blir utstoppede dyr og kulturskatter som 

dukker opp i en litt uventet form med et litt uventet innhold, 
gjerne på et sted man ikke hadde forventet. Så får vi håpe det 
faller i smak, sier prosjektleder Kari Kristoffersen til NRK. Utstil-
lingen åpner i månedsskiftet september–oktober.

Ustoppede dyr fra Naturhistorisk museum kan snart dukke opp på 
Lagunen kjøpesenter. (Foto: Eivind Senneset/UiB)

kommersialisering

Systemet har blitt bedre
 ■ Systemet for kommersialisering som finnes ved flere universitet og in-

stituttmiljø er «relativt  velfungerende», heter det i en ny rapport om virke-
middelapparatet for kommersialisering av forskning. Støtteapparatet er 
blitt mer profesjonelt og seleksjonsmekanismene mer effektive slik at det 
er de beste prosjektene som følges opp. Likevel behøves klarere insentiver 
for kommersialisering, og akademia må samarbeide bedre med nærings-
livet, ifølge NHOs forening for teknologi- og kunnskapsbedrifter, Abelia.

Skal lede Sintef
 ■ Skandinavias største 

forskningskonsern Sin-
tef har ansatt Alexan-
dra Bech Gjørv som ny 
konsernsjef etter Unni 
Steinsmo. Gjørv er jurist 
og har tidligere hatt direk-
tørstillinger i Norsk Hydro og Statoil, 
samt vært partner i advokatfirmaet 
Hjort. Hun har også sittet i  Sintefs 
styre. Fram til 1. juli fungerte hun som 
leder i vindkraftselskapet  Sarepta 
Energi. Sintef har nær 2100 ansatte, 
hvorav 1500 har base i  Trondheim. 
Gjørv overtar som sjef 2. januar 2016, 
opplyser  Adressa.no.

UHR skifter 
generalsekretær 

 ■ Alf Rasmussen tiltrer 
1. september som ny 
 generalsekretær for 
Universitets- og høg-
skolerådet (UHR).
Han overtar for Ola 
Stave, som har ledet UHR 
siden 2003.  Rasmussen kommer fra 
stillingen som direktør ved Senter for 
 internasjonalisering av utdanning 
(SIU), hvor han har vært leder siden 
2010. Alf Rasmussen har også bak-
grunn fra Universitets- og høyskoleav-
delingen i Kunnskapsdepartementet 
og fra  Nordisk Ministerråd. Stillingen 
er på åremål for seks år.
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Studentenes toppsjef
 ■  Therese Eia Lerøen 

tiltrådte som ny leder 
i Norsk Studentor-
ganisasjon (NSO) 1. 
juli. Hun er student 
ved Høgskolen i Oslo 
og Akershus og overtok 
vervet etter Anders Kvernmo Lang-
set. Lerøen var fagpolitisk ansvarlig 
i studentorganisasjonen før hun ble 
leder. NSO er en interesseorganisa-
sjon for 43 ulike studentdemokrati 
ved norske universiteter og høgsko-
ler med til sammen rundt 230 000 
 studenter. Organisasjonen jobber for 
å bedre studenters faglige, sosiale og 
økonomiske rettigheter.
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 Hviske-
 leken
Det du tror du vet, kan være en akademisk vandrehistorie.

av Kristin Straumsheim Grønli

KILDEBRUK



 D
u kommer over en opplysning 
du gjerne vil bruke selv, fulgt 
av en kildehenvisning. Du 
sparer tid og anstrengelser 
om du kopierer denne hen
visningen. Forfatteren har 
nok gjort en god jobb med 

å lese, tolke og gjengi kilden sin. Det er sikkert 
ingen som kommer til å oppdage at du ikke har 
lest det du viser til. Hvor farlig kan det være?

For noen vil det komme som en overraskelse 
at spinat ikke er en god jernkilde. Feiloppfat
ningen har spredd seg i utallige publikasjo
ner – vitenskapelige intet unntak. Spinatblader 
inneholder ikke spesielt mye jern, og de har 
stoffer som hemmer kroppens evne til å ta opp 
metallet. Hvor mange foreldre har tvangsforet 
ungene med de grønne bladene på feil grunn
lag?

En rekke bøker og artikler skrevet for å 
fremme presisjon og kildekritikk i akademia, 
løfter fram myten om spinat og jern som et 
eksempel på tull og tøys som drøvtygges i 
forskningslitteraturen.

– Når du kopierer en kildehenvisning, risi
kerer du å kjøpe katta i sekken, sier antropolog 

og professor Ole Bjørn Rekdal ved Høgskolen 
i Bergen.

Han sitter på et arsenal av akademiske 
vandrehistorier, og har produsert en rekke vi
tenskapelige artikler hvor han går dem etter i 
sømmene, blant annet ved å oppsøke og granske 
kildene de henviser til.

– Jeg samler akademiske eventyr. Når jeg fin
ner noen som er fargerike og illustrerende nok, 
skriver jeg en artikkel om dem, forklarer han.

Historien om spinat er en av stjernene i 
samlingen.

Plagiat
Det finnes en lang rekke tvilsomme måter å 
bruke og utforme kildehenvisninger på. Dersom 
sekundærkilden har vært upresis, gjort en feil, 
eller misbrukt en henvisning, vil forskeren som 
kopierer, få dette med på lasset.

– Det er grunn til å være fortørnet over mye 
dårlig kildebruk i akademiske publikasjoner på 
alle nivåer – også i de mest prestisjetunge tids
skriftene og blant de mest meritterte forskerne, 
sier Rekdal.

Kopiering av kildehenvisninger er en av de 
grunnleggende mekanismene for dannelsen av 

de akademiske vandrehistoriene.
– Det er en form for plagiat. Du knabber 

arbeidet noen andre har gjort med å oppsøke og 
lese kilden, og eventuelt formulere sin tolkning, 
sier Rekdal.

Han er ikke alene om å oppdage feil som 
florerer.

– Sjekk primærkildene
Guro Nore Fløgstad har nylig forsvart sin doktor
grad i lingvistikk ved Universitetet i Oslo. Her tar 
hun et oppgjør med en språkhistorisk antagelse.

– En opplest og vedtatt sannhet innen mitt 
felt av lingvistikken, hadde sitt utspring i dårlig 
henvisningsskikk, forteller Fløgstad.

Antagelsen handler om at verbtider utvikler 
seg på lignende måter, selv om språkene ikke 
er beslektet. Primærkilden, en bok fra 1994 av 
Joan Bybee og kollegaer, er det ikke noe galt 
med. Den systematiserer funn om utviklingen 
av enkeltspråk. Problemet har oppstått i senere 
tekster som legger dette fram som universelle 
tendenser i verdens språk.

– Den ene kilden det refereres til i veldig 
mange verker, er mindre allmenngyldig enn 
den fremstilles. Jeg fikk en stor overraskelse da 

Hvilke former for læring fungerer best? Læringspyramiden er en tvilsom 
sammenslåing av to ulike modeller. (Foto: NTB Scanpix)
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jeg oppdaget hvordan snøballen hadde begynt å 
rulle fordi en rekke forskere ikke hadde satt seg 
inn i boka selv, sier Fløgstad.

Det eneste hun trengte å gjøre, var å gå til 
primærkilden selv.

– Oppdagelsen var skuffende, og betydde 
mye for hvordan jeg jobbet i etterkant. Jeg ble 
ekstra kritisk, og særlig opptatt av å henvise 
med stor forsiktighet. Så lenge det lar seg gjøre, 
sjekker jeg alltid primærkildene selv. Det kan 
være vanskelig og tidkrevende, men det bør 
gjøres, sier Fløgstad.

Vanskelig å tallfeste
Hvor ofte forskere plagierer kildehenvisninger, 
er ikke lett å undersøke. Det blir jo ikke oppdaget 
med mindre feil har sneket seg inn. Enkelte gale 
fremstillinger via kildehenvisninger er kartlagt 
systematisk. Myten om en utryddet maur på 
Madeira, som viste seg å leve i beste velgående, 
er et eksempel. Det samme gjelder den antatt 
lave suksessraten til bedriftsansatte som blir 
sendt på oppdrag i utlandet.

– Slike studier er trist lesning for dem som 
verdsetter ærlighet og kvalitetskontroll i akade
mia, sier Rekdal.

I en artikkel fra 2003 forsøker forskerne Sim
kin og Roychowdhury å tallfeste hvor mange 
som faktisk oppsøker kildene de oppgir, med 
utgangspunkt i tolv artikler som mange hen
viser til. Det var mange identiske skrivefeil i 
henvisningene, og forskerne konkluderte med 
at bare 20 prosent hadde lest originalartiklene 
de viste til.

Når ulike forfattere gjengir eller tolker 
én og samme kilde på den samme feilaktige 
måten, er det grunn til å anta at det dreier seg 
om plagiering av kildehenvisninger. Simkin 
og Roychowdhury gjorde imidlertid en del an
tagelser som de har fått kritikk for i ettertid, så 
det sjokkerende tallet bør tas med en klype salt.

– Den digitale revolusjonen har i alle fall 
gjort det enklere å oppdage ulike varianter av 
plagiat. Det har blitt mye enklere å lese akade
miske tekster sammen med kildene de refererer 
til. Vi har fått vanvittig flotte verktøy til å heve 
kvaliteten på det vi skriver, men de kan også 
brukes til å ta nye typer akademiske snarveier 
– for eksempel ved kjapt å høste drøssevis av 
referanser uten å lese kildene, sier Rekdal.

Læringspyramiden
Ved Høgskolen i Lillehammer arbeider lektor 
Kåre Letrud med et prosjekt om vitenskapelige 
myter. Han ser spesielt på læringspyramiden. Mo
dellen fremstiller det å gjøre ting i praksis, ha 
sanseopplevelser og undervise andre som de beste 
formene for læring. I motsatt ende finner vi lesing 
og forelesninger som de minst effektive. Gradene 
av læringseffekt blir gjerne oppgitt i prosenter.

Pyramiden er en tvilsom sammenslåing av 
to ubeslektede modeller. Den ene er en gam
mel, udokumentert og prosentvis rangering av 
læringsformer. Den sier at hvor mye du husker, 
er avhengig av om du har lest, hørt, sett, sagt 
eller gjort noe.

Nummer to er Edgar Dales kjegleformede 
oversikt over abstraksjonsgraden til ulike un
dervisningsmedier, fra 1946. Til tross for at han 
advarte mot å tolke modellen som en rangering 
av effekt, ble den slått sammen med førstnevnte 
til en pyramideformet og omfattende rangering 
av læringsmetoder.

Sammen med Sigbjørn Hernes har Letrud 
vist at denne læringspyramiden har forekom
met i norske og internasjonale pedagogiske 
tekster i over 30 år. Her hjemme finnes den 
hovedsakelig i litteratur for lærerstudenter, stort 
sett presentert uten referanser – som en slags 
allment kjent kunnskap. Pyramiden opptrer 
også i publikasjoner fra offentlige instanser.

– I starten trodde jeg problemet var ufull
stendige og ukorrekte referanser. Siden har jeg 
kommet til at en viktigere forklaring på utbre
delsen av læringspyramiden er plagiering av 
kildehenvisninger, forteller Letrud.

Han mener denne formen for plagiering 
er relatert til et grunnleggende problem for 
forskningen.

– Materialet man refererer til, underlegges 
ikke tilstrekkelig kritisk evaluering, sier Letrud.

Lektoren understreker at plagiering av 
kildehenvisninger skiller seg fra plagiering i 
vanlig forstand, fordi praksisen rammer forsker

– Tvilsom 
kildebruk truer 

kvaliteten i 
forskningen.

Ole Bjørn Rekdal
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Dårlig henvisningsskikk

 ▪ Plagierende: Du kopierer en kildehen-
visning uten å gå til primærkilden selv.

 ▪ Overfladisk: Du siterer en kilde som du 
ikke kjenner godt nok.

 ▪ Tåkeleggende: Du utelater opplysninger 
som leseren trenger for å finne kilde-
teksten – som sidetall.

 ▪ Oppblåst: Du får det til å se ut som kil-
den sier langt mer enn den faktisk gjør.

 ▪ Pyntende: Du drysser på henvisninger 
for syns skyld.

 ▪ Villedende: Du skriver noe og henviser 
til en kilde som sier noe helt annet.

 ▪ Ryggkløende: Du viser til forfattere fordi 
de viser til deg.

 ▪ Påtvunget: Du blir presset til å legge inn 
referanser, for eksempel til artikler i 
samme tidsskrift.

 ▪ Illusorisk: Du bruker flere sekundærkil-
der som alle baserer seg på samme 
primærkilde.

 ▪ Selvskrytende: Du henviser til unødven-
dig mange av dine egne publikasjoner. 
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fellesskapet mer enn enkeltpersoner gjennom 
spredning av ubegrunnede oppfatninger.

Han bygger nå opp en database over fagfelle
vurderte artikler som bruker læringspyramiden 
i en eller annen form, og har samlet over 400 
utenlandske artikler så langt.

– Jeg har funnet flere åpenbare tilfeller av 
kopiering av kildehenvisninger, sier Letrud.

Skjer de beste
Selv ikke folk som står på barrikadene mot aka
demisk slurv, unngår å gjøre feilene de langer 
ut mot. Flere forfattere bruker spinateksemplet 
for å understreke sitt budskap om grundighet og 
redelighet i akademiske publikasjoner. En rekke 
av dem forklarer opprinnelsen til spinatmyten 
med en kommafeil begått på 1800tallet, som 
skal ha tidoblet plantens jernverdier. Problemet 
er at det ikke finnes dokumentasjon på dette.

– Noen ganger er det vanskelig å vite om 
man skal gråte eller le. Det kan være god grunn 
til begge deler, sier Rekdal.

Når kommafeilen omtales, henviser for
fatterne gjerne til en artikkel av T.J. Hamblin 

fra British Medical Journal i 1981. Hamblin 
oppgir ingen referanser for sin historie, og har 
senere forklart at han ikke husker hvor han 
fikk den fra. Han har i ettertid beklaget, men 
fortellingen om den spektakulære kommafei
len fortsetter å leve sitt eget liv i akademiske 
publikasjoner.

– Forklaringen ligger i ulike typer dårlig kil
debruk. Det virker som vi har en vei å gå før 
vi kan etablere et overbevisende skille mellom 
akademiske publikasjoner og en lekeplass med 
fri flyt av rykter og vandrehistorier, sier Rekdal.

– Mister respekten
– Plagiering av kildehenvisninger gjør én enkelt 
observasjon, fortolkning eller feilrepresentasjon 
om til flere tilsynelatende uavhengige. De vir
ker gjensidig forsterkende på en måte som er 
fullstendig ufortjent, fortsetter han.

Rekdal mener den samlede effekten av dår
lig henvisningsskikk kan bli at folk mister re
spekten for henvisninger og funksjonen de har 
for dokumentering og etterprøvbarhet. I det 
lange løp trues også respekten for vitenskapen.

– Jeg mener tekstplagiat får uforholdsmessig 

Spinat er ikke en god jernkilde, og det var nok ingen 
kommafeil som lurte oss til å tro det. (Foto: NTB Scanpix)

– Jeg har funnet flere åpenbare 
tilfeller av kopiering av 

kildehenvisninger.
Kåre Letrud
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mye oppmerksomhet sammenlignet med andre 
typer dårlig kildebruk. Tekstplagiat er alvorlig 
fordi det er juks, men det er ingen trussel mot 
akademisk kunnskapsbygging. Om mange leser 
teksten, er sjansene gode for at det blir avslørt. 
Leses den ikke, gjør den heller ingen skade, 
sier Rekdal.

Konsekvensen av å plagiere én enkelt kilde
henvisning kan bli mer alvorlig.

– Det kan bidra til at feilaktige gjengivelser 
blir slått fast som sannheter, sier Rekdal.

Han tror den største svikten ligger i opplæ
ringen av forskere.

Lingvist Fløgstad er et eksempel på en ung 
forsker som ikke har fått noen spesiell innføring 
i henvisningsskikk.

– Jeg har ikke hørt om at denne typen kurs 
har blitt tilbudt i min tid, sier hun.

Rekdal tror også kvalitetssikringen hos 
publikasjonene kan bedres.

– Fagfeller og redaktører bør bruke mer tid 
på å sjekke hvordan kildene er brukt i et ma
nuskript, sier han.

Dialog med kildene
Solveig Østrem er professor i pedagogikk ved 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun etter
lyste nylig en diskusjon om siteringspraksis.

– Det holder ikke å fylle opp parenteser med 
autoriteter for å fremstå som del av et fagfelt. 
Vi gjør det fordi vi faktisk er del av et fagfelt, og 
forholder oss til andres forskning med redelig
het, sier hun.

Østrem ønsker mer oppmerksomhet mot 
hvordan andres forskning skrives inn i egen 
tekst.

– Det er ikke sikkert det er tilstrekkelig å 
slenge på en henvisning i parentes. Vi bør 
tenke kritisk rundt tekstkultur, og skape sjan
gere for forskning som er gode til å få fram at 

vi hele tiden bygger på andres arbeid, sier hun. 
Det innebærer å finne balansen mellom hva 
som gjøres eksplisitt og implisitt. Forskeren 
skal ha en egen stemme, og må kunne skrive 
enkelte ting uten referanser – for eksempel når 
noe er allment kjent kunnskap.

– Jeg tror noe av problemet er manglende 
bevissthet. Noe handler også om usikkerhet og 
ønsket om å støtte seg på andre. Mange trenger 
å utvikle en faglig trygghet og finne ut hvordan 
de selv får en stemme i dialog med kildene, 
sier Østrem.

Pedagogikkprofessoren syns selv dette er 
utfordrende.

– Vi står hele tiden overfor dilemmaer. Hvor 
skal vi legge nøyaktighetsnivået? Det er utfor
drende å balansere hensynet til nøyaktighet og 
grundighet mot hensynet til gode tekster, sier 
Østrem.

Kvitrer feil
Etter at Rekdal publiserte artikkelen om spinat
relaterte, akademiske vandrehistorier («Aca
demic Urban Legends») opplevde han stort 
påtrykk av interesse fra hele verden. Hos tids
skriftet Social Studies of Science har artikke
len toppet den månedlige mest lestlista siden 
publiseringen i juni 2014, og den har skapt 
bølger på Twitter.

Det er symptomatisk at flere av kvitrerne 
gjengir Rekdals artikkel feil. De forteller at en 
kommafeil forklarer hvorfor vi tror spinat er en 
god kilde til jern, og har ikke fått med seg hoved
budskapet om at kommafeilen aldri fant sted.

– Sammendraget mitt avslører ikke hele 
historien, og fenomenet oppstår fordi folk ikke 
leser grundig nok. Her har vi enda en type aka
demisk snarvei: overfladisk lesing og ukritisk 
bruk av sammendrag, sier Rekdal.

Det er mye som tyder på at han kommer 

til å fortsette med å avdekke lag på lag med 
dårlig henvisningsskikk, langt inn i de mest 
moraliserende kretser og på de høyeste nivåer 
i forskningen. ■

Er det plagiat å kopiere 
kildehenvisninger uten å 
gå til primærkildene?

 
VIDAR ENEBAKK
Sekretariatsleder 
for Den nasjonale 
forskningsetiske komité 
for samfunnsvitenskap 
og humaniora (NESH):
– I de forskningsetiske 
retningslinjene fra 

NESH faller ikke dette inn under punkte
ne om uredelighet og plagiat, men punk
tet om god henvisningsskikk. Plagiat er 
alvorlig, og rammes i dag av norsk lov. Vi 
er forsiktige med å bruke det ordet.

KENT ANDERSON
Utgiver ved tidsskrift-
familien til Science og 
The American Associ-
ation for the Advance-
ment of Science:
– Jeg liker det ordet 
godt, fordi det er pre

sist. Ett av mine favorittema er hvordan vi 
vet det vi vet – noe tidsskriftene forsøker 
å være med å svare på. Det Rekdal avdek
ker, får oss til å stille spørsmål ved om vi 
kan stole på informasjonen vi mottar.

RAGNVALD 
KALLEBERG
Medlem i Granskings-
utvalget og professor 
ved Universitetet i Oslo:
– Det kan det være, 
avhengig av omfang og 
alvorlighetsgrad. Plagiat 

kan være av mange slag, for eksempel 
idéplagiat, tekstplagiat og plagiat av kilde
henvisninger.

– God bruk av kilde hen vis  -
ninger er en sentral del av det å 
skrive en god akademisk tekst.

Guro Nore Fløgstad

– Som forskere har vi et mandat fra sam - 
funnet. Om fundamentet for det vi kommer med  

er dårlig, kan tilliten briste.
Solveig Østrem
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UTLAND

usa

 FENGSEL FOR FUSK

 F
orskeren Dong-Pyou Han ved Iowa State University er 
dømt til fengsel i fire år og ni måneder for forsknings-
fusk, skriver International Business Times. Han er også 
dømt til å betale tilbake 7,2 millioner dollar (om lag 59 
millioner kroner) som han har fått i forskningsmidler. 

Forskeren er dømt for å ha fabrikkert resultater i arbeidet med 
en eksperimentell hiv-vaksine gjennom å tilsette menneskelige 
antistoffer i hareblod. Forskeren sa opp sin stilling da jukset ble 
oppdaget, og han ble tiltalt i 2014.

storbritannia

Studentene fortsatt fornøyd
 ■ Selv om engelske universiteter har innført 

studieavgifter på 9000 pund, tilsvarende 115 
000 kroner, har studentenes tilfredshet med 
studiene holdt seg stabil. Det viser den nasjo-
nale studentundersøkelsen for 2015, skriver 
Times Higher Education. 86 prosent av de 
300 000 sisteårsstudentene på bachelornivå 
sier at de var fornøyde med utdanningen. Det 
er samme nivået som i 2014. Undersøkelsen 
er den første til å inkludere studenter som har 
betalt de høye avgiftene, som ble introdusert 
i 2012.
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Utdanning til 
flyktninger

 ■ Et gresk universitet vurde-
rer å ta opp flyktninger som 
studenter. Egeer-universite-
tet, som har avdelinger på 
øyene Lesbos, Samos, Khios, 
Rhodos, Syros og Lemnos, vil 
be myndighetene om lov til 
å ta opp flere studenter enn 
den tillatte grensen. Bakgrun-
nen er det uvanlig høye antal-
let flyktninger som har an-
kommet de greske øyene den 
siste tiden, hovedsakelig fra 
Syria. Rundt 28 000 skal ha 
ankommet bare i løpet av tre 
uker i sommer, skriver Times 
Higher Education.
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Flyktninger på Samos.
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Studenter i Oxford.

danmark

Trangere nåløye
 ■ – Det har blitt vanskeligere for 

en snekkers datter å bli lege. Det 
skriver Yasmin Davali, leder av 
Danske studenters fellesråd, i en 
kronikk i Politiken. Rekordman-
ge søkere har i år fått nei til stu-
dieplass. En fjerdedel av de 90 
000 som har søkt studieplass, 
kom ikke inn. Davali skylder på 
regjeringens kutt i studieplasser, 
innført for å hindre studenter i å 
utdanne seg til arbeidsledighet. 
Realiteten er, mener Davali, at 
nåløyet for ungdom med lavere 
sosial bakgrunn blir enda tran-
gere. 

nederland

Kan boikotte 
Elsevier

 ■ Universiteter i Nederland vur-
derer å be sine 
forskere om å 
trekke seg fra 
redaksjonel-
le stillinger i 
vitenskapeli-
ge tidsskrifter, 
skriver Times Higher Education. 
Det gjelder tidsskrifter eid av for-
laget Elsevier, som kontrollerer 
store deler av markedet. Univer-
sitetene har ikke blitt enige med 
Elsevier om en ny avtale som 
gir tilgang til alle forlagets tids-
skrifter. Universitetene krever 
at minst 60 prosent av landets 
forskningsresultater skal gis åpen 
tilgang innen 2019 og 100 pro-
sent innen 2024. 
 

storbritannia

Vil øke 
studieavgiften

 ■ Engelske universiteter vil få 
muligheten til å øke studieavgif-
tene ytterligere, ifølge finansmi-
nister George Osborne. Etter et 
omfattende kutt i universitetenes 
budsjetter ble det innført studie-
avgifter på opptil 9000 pund i 
året, tilsvarende 115 000 kroner. 
Dette taket skal heves for univer-
siteter som kan vise til høy kvali-
tet på utdanningen. Ifølge The In-
dependent vil det i praksis bety at 
eliteuniversitetene blir dyrere.
hellas
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FØRSTE KVINNE

 S
om den 272. i rekken er Louise Richardson utnevnt til 
rektor for prestisjetunge Oxford universitet. Hun blir 
den første kvinnen som får lede universitetet siden 
den første rektoren tiltrådte i år 1230, skriver BBC.  
Richardson er i dag rektor ved St. Andrews universitet 

i Skottland. Hun ble nominert av nominasjonskomiteen i vår, 
og like før sommerferien godkjent av universitetsforsamlingen – 
universitetets «parlament». Hun overtar for Andrew Hamilton, 
som flytter til New York universitet.

Professor Louise Richardson er 
statsviter, og har forsket på 11. 
september-angrepet i USA.
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finland

Vil ha tre semestre
 ■ Finlands nye regjering har allere-

de varslet nedskjæringer i universitets- 
og høyskolesektoren neste år. Ifølge 
Forskarförbundet blir det et kutt på 681 
millioner euro. Regjeringen vil dessu-
ten innføre et tredje semester. – Da må 
det mer og ikke mindre penger til. Det 
er høy arbeidsledighet i vår sektor, men 
dette forslaget handler nok ikke om å 
øke sysselsettingen, men om å rasjona-
lisere undervisningen og få studente-
ne raskere gjennom studiene, sier Petri 
Koikkalainen, leder i Forskarförbundet.

hellas

Mister tidsskrifter
 ■ Siste offer for den økonomis-

ke krisen i Hellas er studenter og 
forskere, skriver Greek Reporter. 
Fra 1. juli har de mistet den elek-
troniske tilgangen til vitenskape-
lige artikler, som kan være avgjø-
rende for deres arbeid. Årsaken 
er at internettportalen HEAL-Link 
som gir forskere tilgang, ikke har 
betalt abonnementene til 27 ut-
givere. Regjeringen har ikke kun-
net overføre penger til å viderefø-
re abonnementene, og de fleste 
universitetene har ikke råd til å 
betale selv. 

egyPt

Korrupt 
utdanningssystem

 ■ Høyere utdanning i Egypt har 
problemer med korrupsjon og 
plagiering, rapporterer nettavi-
sen Al-Fanar. Avisen har intervju-
et studenter som forteller at de 
har betalt andre for å gjennomfø-
re arbeid for dem, eller at de må 

betale for å få hjelp av veiledere. 
Manglende tilgang til forsknings-
materiale og for mange stu-
denter per forsker trekkes frem 
som noen årsaker. Ifølge Mah-
moud Sakr, president i Egypts 
forskningsråd, er Egypt blant de 
verste landene i verden når det 
gjelder plagiering.



forskerforum 7 • 2015 • side 22

SAMTALEN



På vei inn på kontoret sitt på Det teologiske Menighetsfakultet blir 
professor Sturla Stålsett1 stanset av en kvinne.

– Hei, jeg meldte meg ut av kirken for noen år siden, sier hun, – 
men nå kunne jeg tenke meg å melde meg inn igjen for å stemme ved 
kirkevalget, vet du om jeg rekker det?

Kvinnen ønsker formodentlig å registrere seg for å gi sin støtte 
til organisasjonen Stålsett er leder for, Åpen folkekirke, som ønsker 
å komme i posisjon blant annet for å få åpnet opp for kirkelig vigsel 
også av likekjønnede par. Stålsett – av noen omtalt som «edderkoppen 
i norske progressive kristne miljøer» – er også styreleder for Frivillighet 
Norge, var i en årrekke generalsekretær for Kirkens bymisjon, og ikke 
minst ledet han det profilerte Stålsettutvalget som leverte rapporten 
Det livssynsåpne samfunn på oppdrag fra den rødgrønne regjeringen i 
2013. Alt dette ved siden av en akademisk karriere som har tatt ham 
fra Menighetsfakultetet via statsvitenskap på Blindern til Det teologiske 
fakultet på UiO og tilbake igjen, med mellomopphold i blant annet El 
Salvador og Glasgow. Og så ga han nettopp ut soloplate som artist.
– Det må være travelt å være deg?
– Ja, men sånn har jeg alltid hatt det, og jeg trives med det. Det ligger 
rett og slett litt til min person med vekselbruk mellom fordypning og 
påvirkning, forskning og aktivisme, teori og praksis.

Stålsett har hele tiden vært engasjert i samfunnsspørsmål, samtidig 
som han har trodd og følt tilhørighet til kirka. Han var prestesønn2, 
men mer opptatt av punk3 enn kristent ungdomsarbeid, og fikk tidlig 
en bevissthet om sosiale forskjeller.

– Jeg gikk på Hovseter ungdomsskole, akkurat etter at hovseter
blokkene var bygd – det var Oslo øst midt i Oslo vest. Du hadde ung
dommene fra Ullernåsen og Holmenkollåsen med doble boblejak
ker, Unge Høyre og Frp. Så hadde du en ny sosial klasse med andre 
ungdomskulturelle koder, og så middelklassen fra Røa. For meg og 
noen andre ble punken et frirom. Det var også noe med den gjørdet
sjølmentaliteten.
– Det appellerer til den praktiske siden av deg, å få ting gjort?
– Ja, korte låter og effektive riff, sier han og ler. – Jeg har ikke reflektert 
så mye over den sammenhengen, men jeg har hele tiden tenkt sånn: 
«I denne sammenhengen får vi gjort noe med disse sakene.» Vervene 
mine har vært tett knyttet til de tingene jeg har ønsket endring i.

Samtidig som vervene har brakt ham inn i det løpende politiske og 
kirkelige samfunnsengasjementet, har han hatt en teoretisk og teologisk 
basis for arbeidet.

– Tidlig i studiene var vi alle her opptatt av kirkens rolle i SørAfrika, 
med Desmond Tutu. Senere reiste jeg på eget initiativ til LatinAmerika 

og ble kjent med frigjøringsteologien der, som var i slekt med Black 
Theology og Feminist Theology, men med eget utspring og utforming4. 
En hovedtanke i frigjøringsteologien og den kontekstuelle teologien er 
nettopp den tette koblingen mellom å forstå og forandre.

Hvis man kikker på noen av Stålsetts artikler i UBs database, kom
mer denne vekselvirkningen tydelig fram: I «Asylbarn og menneske
verd: Etiske refleksjoner med utgangspunkt i erfaringer fra Helsesen
teret for papirløse migranter» bruker han blant annet Judith Butler 
og Giorgio Agambens tanker for å beskrive hvordan «norsk offentlig 
politikk overfor [asylbarn og barn av papirløse immigranter] tenderer 
mot å gradere og dermed underminere deres grunnleggende menneske
verd». I teksten «Å tie rett om Gud: Taushet som teologisk kompetanse 
i pastoral og diakonal praksis – refleksjoner etter 22. juli 2011» bruker 
han frigjøringsteologen Jon Sobrinos tekster til å underbygge en diako
nal praksis som vektlegger handling framfor forkynnelse, blant annet 
i Kirkens bymisjons arbeid.
– Er det ikke en risiko for at man i slike tilfeller velger de teoretikerne 
som understøtter den praksis man allerede foretrekker eller selv fører?
– Jo, man løper alltid en risiko for å hente teoretiske kilder som under
bygger hunchen, driven eller forståelsen man allerede har. Men jeg tror 
ikke den risikoen er så spesiell for oss som er forankret i en praksis. Det 
er en nødvendig disiplin for alle i forskning, å holde av rom for at det vi 
leser og henter fram, også kan motsi oss og gi oss motstand. Vi må være 
oss bevisst den forutforståelsen og interessen vi har med oss. Men når 
vi har denne muligheten og evnen til å stille spørsmålene systematisk 
og grundig, har vi også en forpliktelse til å tilby løsningsmuligheter 
inn i konkrete kontekster.

Etter tretten år med forskningsopphold ute, som stipendiat, før
steamanuensis og leder for et forskningsprogram om religion og 
globalisering på Det teologiske fakultet, søkte Stålsett jobben som 
generalsekretær i Kirkens Bymisjon i 2006.

– Når du har vært så lenge i akademia, spisskvalifiserer du deg stadig 
mer til noe, og diskvalifiseres til det meste annet – i egne og andres 
øyne. Jeg opplevde den gangen at det var viktig for meg å komme tilbake 
til en mer direkte forankret samfunnspraksis. Heldigvis oppdaget jeg 
at det jeg hadde med meg på harddisken, både konkret og mentalt, 
ble opplevd som nyttig av mine kolleger, frivillige, brukere og gjester.

– Når du har vært så lenge i akademia, 
spisskvalifiserer du deg stadig mer til noe, 

og diskvalifiseres til det meste annet.

Sturla Stålsett vil forandre verden gjennom hermeneutikk. Det ser ut som han kan klare det.

TENKE DET, GJØRE DET
Sturla Stålsett | Samfunnsengasjert teolog i samtale med Bår Stenvik. 

Foto: Erik Norrud

1 Norsk teolog og prest, født 16. april 1964. Professor i diakoni, religion 
og samfunn ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo.

2 Faren heter Gunnar Stålsett.

3 Han var med i punkbandet Fort&Gæli, og senere Skjønn forening. I år 
debuterte han som soloartist med Ingenting som før.

4 Doktorgraden hans fra Det teologiske fakultet handler om den  
El Salvador-baserte baskiske jesuitten Jon Sobrinos kristologi.
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– Hvordan da, for eksempel?
– Sammen med Røde Kors gikk Kirkens Bymisjon i bresjen for å åpne 
et helsesenter for papirløse5. Daværende statssekretær for Arbeiderpar
tiet på justisfeltet advarte oss mot det og kalte det «svært uønsket», og 
daværende opposisjonsleder Erna Solberg kom indirekte med en trussel 
om at politiet ville gripe inn overfor syke papirløse. Da var det viktig å 
finne begrunnelse i en verdibasert overbevisning. De overordnete spørs
målene om menneskeverd er på et vis juridiske, men også verdibaserte, 
og på et annet nivå forankret teologisk. I vår egen prosess innad var 
det viktig å kunne si til styre, medarbeidere og støttespillere at «vi vet 
at dette er et kontroversielt standpunkt, og vi vet at vi får mye motbør, 
men vi er trygt forankret i egen identitet, basis og verdigrunnlag».

Ifølge Stålsett har Kirkens Bymisjon en spesiell posisjon i den norske 
offentligheten, hvor den tillates å være veldig kritisk på en måte som 
omfavnes av det brede lag.

– Det er en paradoksal posisjon som er knyttet til legitimitet gjennom 
praksis. Hadde ikke Kirkens Bymisjon vært tett på der folk sliter og det 
er tungt å være, ville ikke offentligheten tålt så krasse meldinger. Vi er 
veldig klar over at det er en skatt i et leirkar, et omdømme som lett kan 
skades. Siden kirka er stolt av bymisjonens arbeid, har det også gjort 
at kirka har turt å være modigere i sosialpolitiske og etiske spørsmål, 
når det gjelder flyktninger, fattige tilreisende og tiggerspørsmålet. Jeg 
tror det er en sammenheng mellom den typen praksis som bymisjo
nen står for, og den relativt oppsiktsvekkende forflytningen av kirka 
i etiske og særlig sosialpolitiske spørsmål som har skjedd i Norge de 
siste 30–40 årene.

Stålsett ser sine aktiviteter i Kirkens Bymisjon, på professorkontoret og 
i auditoriet som ulike sider av samme sak. Å fortolke.

– Det er en praktisk hermeneutisk aktivitet. For meg er hermeneutik
ken et redskap til å formidle fortolkningens ufrakommelighet og etiske 
forpliktelse. Nå i kirkevalgkampen ser vi for eksempel at det henvises 
til den gamle lære i dagsaktuelle spørsmål som likekjønnet ekteskap. 
Det er ofte indrekirkelige eller kristenkonservative stemmer som sier 
at «vi leser bare det som står» – påstander om at den kristne tro er nå det 
som den alltid har vært. Statisk, oppe og avgjort. Men selv om man hen
viser til den gamle lære, kan man ikke unndra seg den hermeneutiske 
forpliktelse og oppgave. Da tildekker man bare at man faktisk fortolker.

Stålsett peker på ironien i at en sekulært innstilt offentlighet kan 
havne i en slags omvendt allianse med strengt konservative religiøse 
miljøer, hvor begge sider har gitt opp den rasjonelle meningsutveks
lingen.

– Mot et postmoderne bakteppe kan man henfalle til at diskursene 
bare er inkompatible, og tenker at det nærmest bare er vakkert at de 
eksisterer parallelt.

Selv mener han at vi har et ansvar for å dyrke fram en sivilisert debatt og 
samtale hvor alle deltar og vanskelige tema tas opp. I 2013 presenterte 
han rapporten Det livssynsåpne samfunn som leder for Stålsettutvalget, 
15 medlemmer fra ulike religioner og livssyn, med ulikt politisk ståsted 
og fagbakgrunn, som over tre år drøftet mer og mindre betente religiøse 
tema i en samfunnskontekst, alt fra religionslivets finansieringsord
ninger så vel som feltprestordningen og spørsmål om hijab i politiet.

– På dette feltet er det ikke grenser for hvor viktige detaljene er. 
Tilsynelatende små spørsmål får høy temperatur og prinsipiell vekt. 
Av oss i utvalget hadde vel de fleste hatt atskilt guttegym og jentegym, 
uten å stille spørsmål ved det. Men når slike praksiser utløses av «de 
andres» trosoverbevisning får de høyt konfliktpotensial, og det viser hvor 
viktig det er med en rolig, konstruktivt utforskende samtale rundt tro 
og livssynsspørsmål. Slike spørsmål må ikke avfeies som irrasjonelle 
eller irrelevante for et moderne, rasjonelt samfunn. Da gjør man både 
samfunnet og dem urett.

I kirkevalgkampen som pågår nå, holder Stålsett en høy profil som 
forkjemper for en åpen og inkluderende kirke. Men er det også et pa
radoks at den gamle punkeren her står så støtt i en majoritetsposisjon, 
mot de mer tradisjonelle kirkelige miljøene?

– I den senere tid har den religiøst konservative posisjonen vært 
framstilt som en marginalisert posisjon, og blitt heiet fram igjen i en 
postmoderne kontekst. Men ingen bør slippe for lett unna med en form 
for retorikk som sier at siden vi er fortrengt eller undertrykt, så har vi 
rett – ikke bare til å komme til orde, men også når det gjelder innhold. 
Majoritetens skyldfølelse for å ha gjort urett kan føre til en posisjon 
hvor man ikke tør å stille de kritiske spørsmålene. Da er det godt med 

– Om noen fortsatt skulle tro at det bare 
er argumentasjon alene som får oss til å 
handle rett, er det all grunn til å forlate 

den overtroen.

Sturla Stålsett har omsatt troslæren 
i praktisk arbeid på gateplan både i 
El Salvador og Oslo.

5 Senteret ble etablert i 2009, og hadde ifølge egen årsmelding i 2010 
omtrent 1200 konsultasjoner fordelt på 432 pasienter fra 50 ulike land.
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en akademisk disiplin som sier at det kritiske lyset skal på, uansett.
Da Stålsett ble ansatt som professor på Menighetsfakultetet, så mange 
det som den siste spikeren i kista for institusjonens tradisjonelle rolle 
som forsvarer av konservative kirkelige verdier mot de liberale teologene 
på Blindern. I dag har fakultetet en rekke professorer og andre lærere 
som er positive til likekjønnet ekteskap6, stadig flere samfunnsorienterte 
fag, og omtales av Stålsett som «et lærested som har vært gjennom 
en stor og viktig utvikling i retning av å bli det den er: en frittstående 
akademisk institusjon som arbeider med de teologiske spørsmålene på 
en forpliktende og kritisk etterprøvende måte.»

I det som av noen kalles det postsekulære samfunn er det ikke bare 
teologien som har blitt stadig mer inkluderende – samfunnstenkere og 
filosofer som Jürgen Habermas og Slavoj Žižek har i større grad vist 
interesse for teologi. Stålsett selv har sitert Bruno Latour på at en religiøs 
bevissthet kanskje kan motivere mer effektivt til praktisk handling i 
miljøspørsmål enn den økologiske bevisstheten kan.

– Om noen fortsatt skulle tro at det bare er argumentasjon alene 
som får oss til å handle rett, er det all grunn til å forlate den overtroen. 
Vi klarer ikke å handle bare ut fra «det beste argumentet». Det betyr 
ikke at vi skal slutte å lete etter det beste argumentet, men vi motiveres 
også av andre ting. Motivene våre er forankret i følelsene våre, og i 
livserfaringer, både synlige og usynlige for oss selv – og i det rommet 
spiller trosoverbevisninger en stor rolle.

Stålsett beskriver sin egen tro som noe som handler om «hele livet».
– Jeg har alltid vært kritisk til et uttrykk som «kristenlivet» eller 

«troslivet», som om det var en egen del av oss forbeholdt åndelighet. For 
meg er dette helhetssynet faglig forankret i en luthersk skaperteologi 
hvor Gud er gud for hele virkeligheten og samfunnet og alle mennesker, 
og dessuten i en latinamerikansk frigjøringsteologi hvor det er naturlig 
å lese evangeliene også som politiske tekster, og Jesus også som en 
politisk frigjører, de fattiges medspiller og en opprører.
– Du skriver et sted om å «gjøre Gud»?
– Ja, jeg tenker at tro er mye mer verb enn substantiv. Selv om jeg har 
interesse for substantivene i det, troslære og dogmatikk, er det med 
utgangspunkt og mål i verbet. Leve, handle, forandre, elske – den 
livsnære utfoldelsen. Når man setter disse tingene opp mot hverandre, 
tenker jeg det kan være nyttig å si at Gud er først og fremst et verb. ■

6 Et viktig vendepunkt var da professor Jan-Olav Henriksen i 2000 offentlig 
endret sitt standpunkt til homofilt ekteskap. Hans stilling ble da gjen-
stand for en omfattende kontrovers, som ledet fram mot den situasjonen 
som i dag råder ved fakultetet, der ulike syn lever side om side.
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FELTRAPPORT

Med blikk for  
gravplassar
Rønnaug Søndergaard Holm ønskjer å gje landskapsarkitekten  
nye idear om kva eit gravareal kan vere.

Av Johanne Landsverk

I modellen øverst er linjer og særtrekk forenklet og 
forsterka. Os gravlund i Halden, urnegravfelt med 
gravminne. (Foto: Rannveig Søndergaard Holm)

FELTRAPPORT
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 I 
dag har landskapsarkitektar eit svært av
grensa repertoar når dei skal utforme ein 
gravplass. Det er dette repertoaret eg har 
ønskt å utvide, seier Rannveig Søndergaard 
Holm. Ho er landskapsarkitekt i konsulent

firmaet Asplan Viak, og i juni disputererte ho 
for doktorgraden ved Institutt for landskapsplan
legging ved NMBU (sjå faktaboks).

Som del av doktorgraden i landskapsarki
tektur viste ho også ei utstilling av modellar i 
Vitenparken på Ås, med mengder av kreative 
løysingar på korleis ein gravplass kan utformast. 
Her var graver plasserte i rekker, i sirklar, store 
grasplenar med liggande minneplater, hen
gande greiner, overdimensjonerte trestammar 
og høgt svevande trekroner som tak.

– Området der gravene ligg, gravarealet, 
treng ikkje vere i nærleiken av ei kyrkje, men 
kan til dømes vere plassert inni eit skogområde. 
I avhandlinga studerer eg korleis eksisterande 
gravareal er bygde opp, og kva som karakteri
serer dei. Målet er å få fram variasjonane, eg vil 
vise kva eit gravareal kan vere, og kva som er 
mogleg for landskapsarkitekten å gjere.

Gravplassar i endring
Kvar tidsepoke har sine ideal, også når det gjeld 
gravanlegg. På 1800talet «reiste» gravminna 
seg frå liggande til ståande støtter, og overklassa 
hadde gjerne store familiegravstader. Men i 
1950åra kom eit strengt lovverk i Noreg som 
styrte korleis gravplassen skal sjå ut.

– Gravarealet skulle vere enkelt, rasjonelt og 
sosialdemokratisk, med lik storleik på gravene, 
fortel Holm.

I dag er det større mangfald, og ein gravplass 
har gjerne fleire særskilt tilrettelagde graver.

– Å utforme ein gravplass er utfordrande, 
for i tillegg til å utvikle ein heilskapleg idé skal 

ein ta omsyn til svært ulike behov og skikkar. 
Oskespreiing er blitt meir vanleg, og interessa 
for felles minnelundar er aukande. Dette kan 
ha praktiske grunnar, for kanskje bur familien 
langt unna gravstaden, og på ein felles min
nelund er det andre som tek ansvar for ved
likehaldet. Anonyme minnelundar har vore 
brukte i fleire år, men i det siste har vi sett større 
interesse for namna minnelundar. I dag har vi 
fleire konstellasjonar i familiane, med stemor 
og stefar, og ein felles namna minnelund kan 
vere lettare å samle seg om. Er namnelunden 
fint utforma, ser vi at mange kunne tenke seg 
å bli gravlagde der.

– Så det er på tide å tenke nytt?
– Ja, dette pressar seg på. Særleg i byane 

kan det bli trongt om plassen. Mange stader er 
det snakk om å effektivisere og kanskje gjere 
om kistegraver til urnegraver. Det ligg mange 
oppgåver og ventar for landskapsarkitekten på 
dette området.

Vekt på Skandinavia
I avhandlinga har ho lagt størst vekt på dei skan
dinaviske landa, og i tillegg har ho besøkt gravan
legg i Nederland, Frankrike, Spania og Storbri
tannia, som ho karakteriserer som trendsetjande 
og truleg blir førebilete innan gravplassfeltet. 
Sverige og Danmark er naturlege land å saman
likne med. Her finn ein mange likskapstrekk, 
men også skilnader frå gravplassar i Noreg.

– Det spesielle for heile Skandinavia er den 

sterke tradisjonen for grøntanlegg, som vi er 
flinke til å halde ved like. Vi bruker gravplassen 
aktivt som ein minnestad.

– Kva er ulikt i dei skandinaviske landa? 
– I Sverige er det særleg mange skogskyrkje

gardar, der skogen og landskapet rundt pregar 
gravplassen. I Danmark er gravplassane ofte 
planlagde med hekkar og gjerde som vern mot 
vinden. I Noreg finn vi mange døme på at høg
deforskjellar i landskapet får innverknad på 
gravplassen. Også kolumbarium, eit byggverk 
med nisjar til å plassere urner i, har vore ein del 
av skandinaviske gravplassar, særleg i Sverige.

Modellen driv prosessen 
Holm har studert nærare 300 gravplassar i 
Noreg, Danmark og Sverige.

– Ved å gå djupt inn i eksisterande gravareal 
ville eg finne fram til det karakteristiske og det 
som gjev gravarealet eit heilskapleg preg, seier 
Holm.

Difor har ho reist, registrert og fotografert. 
Fotografering har vore viktig for å fange det 
essensielle på gravplassen.

– Eg har sirkla rundt motiva for å sjå korleis 
arealet ser ut frå ulike vinklar. Deretter har eg 
sortert materialet etter visuelle likskapstrekk. 
Sorteringa enda opp som ein stor fotokollasj, 
som utgangspunkt for vidare arbeid med mo
dell.

Holm forklarer at ho nyttar foto og model
larbeid som blyant og papir, ei form for notat

– Modellane framhevar, forsterkar eller 
overdriv dei viktigaste byggesteinane.

– Eg vil gje landskapsarkitekten eit større repertoar, og har utarbeidd nærare 60 
modellar, seier Rannveig Søndergaard Holm. (Foto: Johanne Landsverk)

forskar:  
landskapsarkitekt Rannveig Søndergaard 

Holm

Prosjekt:  
gravarealet som landskapsarkitektur

metode:  
«research by design», utvikle kunnskap 

gjennom arbeid med modellar av 
gravlandskap

uunnverleg verktøy:  
modellar av gravlandskap
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Almhöjden på Skogskyrkogården i Stockholm,  
ein meditasjonsplass der ein kan leggje blomar.  

(Foto: Rannveig Søndergaard Holm)



teknikk som er eit vanleg verktøy for landskaps
arkitektar. 

– Arbeidet med modellane har drive heile 
prosessen framover. Det er ikkje alltid så lett å 
sjå med ein gong kva som er det spesielle med 
ein gravplass, men gjennom utprøving i modell 
har eg funne ut av det, og det er der forskinga 
mi ligg. Modellane framhevar, forsterkar eller 
overdriv dei viktigaste byggesteinane.

– Du har dokumentert stor variasjon i grava
real, men i kor stor grad utviklar du noko nytt?

– Eg gjer begge delar. Gjennom å forenkle 
modellane blir det lettare å forstå kva som er 
det vesentlege, og med utgangspunkt i dette 
vidareutviklar eg karaktertrekk.

Forsking eller design?
Nokre av modellane til Holm minner om skulp
turar eller kunstverk.

– Vil du seie at dette nærmar seg kunst?
– Fleire av modellane nyttar ei visuell kom

munikasjonsform som er godt etablert i fag
miljøet mitt, men kanskje litt uvanleg i andre 
forskingsmiljø. Det finst ulike omgrep som 
definerer denne typen forsking, som til dømes 
«research through art», der kunstnarisk praksis 
i seg sjølv er ein viktig del av forskinga. For 
meg som jobbar med arkitektur og design, var 
det naturleg å bruke nemninga «research by 
design» om forskinga mi, seier Holm.

Ho byggjer forskinga si på det ho kallar 
«grounded theory», som ifølgje Holm er kjen
neteikna ved at datamaterialet er stort og at 
forskinga startar utan ein bestemt hypotese.

– Prosessen starta med eit laust nettverk 
av trådar, der karakteristiske særtrekk fekk sin 
eigen kode. Gjennom systematisk samanstil
ling av modellane kom det fram fellestrekk og 
visuelle særpreg. Etter lang tid med utprøving 
begynte ulike visuelle kategoriar å kome til syne.

Må kjenne til verkemidla
I avhandlinga har Holm delt inn dei landskaps
arkitektoniske verkemidla i fem ulike kategoriar, 
som ho kallar golvflate, gravminne, romdan
ning, terrengvariasjon, tre og skog.

– Det er det arkitektoniske og estetiske eg 
er oppteken av. Som landskapsarkitekt må ein 
sjølvsagt å ha god kjennskap til sorg og kontem
plasjon, men det er like viktig å kjenne til dei 
arkitektoniske verkemidla, meiner ho.

Holm kallar forskinga praksisnær, og meto
den ho har brukt ligg nær arbeidsmåten land

skapsarkitekten brukar i det daglege.
– Eg vender meg både til det internasjonale 

forskingsmiljøet og til den praktiserande land
skapsarkitekten. Målet er at landskapsarkitekten 
skal kunne bruke forskinga mi i arbeidet sitt. ■

Institutt for 
landskapsplanlegging

 ▪ institutt ved Noregs miljø- og biovit-
skaplege universitet (NMBU)

 ▪ har fire sentrale fagområde:

 ▪ by- og regionplanlegging

 ▪ eigedomsfag og jus

 ▪ folkehelsevitskap

 ▪ landskapsarkitektur og landskaps-
ingeniørfag

 ▪ Holm er den første ved instituttet som 
tek doktorgrad ved å bruke forsk-
ingsmetoden «research by design».

Sverige har tradisjon for kolumbarium, eit byggverk for plassering av urner. 
Modellen over forsterkar dei horisontale linene. Krematoriekyrkogården 

Pålsjö Kyrkogård i Helsingborg, Sverige. (Foto: Rannveig Søndergaard Holm)

– Eg vender meg både til det 
internasjonale forskingsmiljøet og til den 

praktiserande landskapsarkitekten.
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TILBAKEBLIKK

Kunsten å tegne
Dette bildet viser undervisning ved Bergen kunsthåndverkskole, som ble etablert 
i 1909. Lokalene lå i Lars Hilles gate 20 sentralt i Bergen. Fotografiet er hentet fra 
billedsamlingen Marcus ved Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen. Opp-
lysningene om bildet er sparsomme utover at det er tatt mellom 1945 og 1950.

Etter sammenslåing og omorganisering er skolen i dag del av Kunst- og 
designhøgskolen i Bergen. Skolen har om lag 350 studenter og 100 ansatte. Et 
nybygg, planlagt ferdig i 2017, er under oppføring i Møllendal. Statsbygg er bygg-
herre, mens arkitektkontoret Snøhetta har stått for kunsten å tegne.

Kilder: Store norske leksikon, Wikipedia, hjemmesiden til 
Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Fotograf: Atelier KK
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«Tryggðu þér miða! Drögum 11. ágúst.» «Sikre 
deg et lodd. Vi trekker 11. august.» Reklamen 
lyser mot oss på Facebook og minner om at 
det nærmer seg den utvalgte datoen denne 
måneden. I potten ligger 60 millioner islandske 
kroner, litt i overkant av fire millioner norske 
kroner.

Loddnumre i generasjoner
Islands universitet er trolig verdens eneste med 
sitt eget lotteri. «Happdrætti háskóla Íslands» 
(HHÍ) sikrer institusjonen millioner av drifts
midler hvert år.

– Det kan jo tenkes at det ville ha vakt debatt 
om noen hadde foreslått å etablere en slik finan
sieringsform i dag. Men lotteriet har så lange 
tradisjoner nå at få setter spørsmålstegn ved det. 
En del familier, spesielt akademikere, har sine 
faste numre som har gått i arv i generasjoner, 
forteller Michael Dal. Han er dosent i dansk ved 
Islands universitet.

Universitetet ble grunnlagt i 1911, men 
måtte lenge nøye seg med leide lokaler. Etter 
hvert som antallet studenter steg, ble det utpå 
1930tallet snakk om å bygge et eget univer
sitetsbygg. Men det var dårlige tider, så hvor 
skulle man få pengene fra?

Da var det at riksarkitekten Guðjón Samúels
son fikk ideen til et statlig lotteri, har direktøren 
for HHÍ, Brynjólfur Sigurðsson, fortalt i inter
vjuer tidligere.

– Man så nok til Danmark, der de hadde 
Klasselotteriet, sier Dal.

Det danske Klasselotteriet hadde røtter helt 
tilbake til 1753, opprettet av kong Frederik V. 
Til sammenligning fikk Norge sitt Pengelotteri 
først i 1912. Fram til da var pengespill forbudt 
her til lands for å hindre borgerne i «lykkespil
lenes fordervelighet».

Store inntekter
Riksarkitektens forslag ble etter hvert en reali
tet, og i 1933 åpnet Island for et eget lotteri for 
universitetet. Den første trekningen fant sted 
10. mars 1934 på teatret Iðnó i Reykjavik, der to 
barn fikk æren av å trekke vinnernumrene ut 
av et roterende hjul.

Lotteriet ble en suksess, og snart kunne man 
ta det første spadetaket til det som i dag er ho
vedbygningen ved Islands universitet, tegnet 
av nettopp Guðjón Samúelsson. Bygningen ble 
innviet i 1940. Siden har inntektene fra lotteriet 
utgjort vel 90 prosent av finansieringen av uni
versitetets 22 bygg.

– Dessuten går pengene til drift og innkjøp 
av teknologi, forteller Dal.

Lotteriet får inn vel 600 millioner island

ske kroner hvert år, altså vel 40 millioner 
norske kroner. Det er et imponerende tall tatt 
i betraktning av at befolkningen på Island 
teller i underkant av 325 000 innbyggere, og 
at nasjonen har vært gjennom tøffe økono
miske tider.

– HHÍ har vært flinke til å følge med i tiden 
og utvikle stadig nye loddformer, mener Dal.

I 1987 kom et eget skrapelodd, «Happa
þrennan» («Lykketreeren»), og i 1993 lanserte 
man enarmete banditter.

– Og ja, det har vært etiske diskusjoner rundt 
hele finansieringsformen. En del av inntektene 
er da også øremerket forskning på og behandling 
av ludomani, også kjent som spilleavhengighet.

Walkover
Så har kvelden kommet for denne månedens 
trekning. I forkant har man på lotteriets Fa
cebookside kunnet lese artikler om lykketall, 
amuletter og stjernenes posisjoner på treknings
dagen. Men alle gode hjelpemidler til tross: 
Ingen casher ut hovedgevinsten på 50 millioner 
islandske kroner denne kvelden, og dermed blir 
det enda mer i potten til septembertrekningen. 
De 3086 vinnerne måtte i stedet nøye seg med 
beløp fra 200 000 norske kroner og nedover. 
Og Islands universitet kan nok en gang notere 
seg en bra månedsinntekt. ■

 Universitetets lykkelodd
Hver måned snurrer Islands universitet på lykkehjulet.  
Inntektene av lotteriet har i over 80 år sikret midler til drift.

av Siri Lindstad
 

I 1980-åra kom universitetslotteriet også 
som skrapelodd. (Foto: Dagný Arnarsdóttir)
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I 1940 fikk Islands universitet endelig et eget hus, takket 
være lotteriet. (Foto: flickr.com/photos/turducken)



MAKTAS TINDAR OG 
 KORRIDORAR
a) Vandrehallen

b) Den franske regjeringssjefen 
(statsministeren)

c) Christiansborg Slot (eller berre 
Borgen)

d) Whitehall

e) Det ovale kontoret (The Oval 
Office)

FLYKTNINGKRISA I EUROPA
a) The jungle

b) Lampedusa

c) Mare Nostrum

d) 8000

e) Ukraina

NORSKE KOMMUNAR
a) Herad

b) Aker

c) Porsanger

d) At det finst to av dei

e) At dei er i økonomisk ubalanse 
og ikkje fritt får styre eigen 
økonomi 

KJENDE FILMSITAT
a) Kill Bill: Vol. II (berre Kill Bill 

blir òg godteke). Skodespelaren 
er Uma Thurman. 

b) «Here’s looking at you, kid»

c) Tillsammans

d) «Dæjå!»

e) Dr. Strangelove (full tittel: Dr. 
Strangelove or: How I Learned to 
Stop Worrying and Love the Bomb)

HJERNETRIM
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20 nøtter

SVAR:

MAKTAS TINDAR OG 
 KORRIDORAR
a) Kva er namnet på den store 

hallen utanfor Stortingssalen 
der politikarane møter pressa 
før og etter debattar?

b) Kven har Hôtel Matignon i 
Paris heilt sidan 1935 tent som 
offisiell residens og arbeids
plass for?

c) Kva heiter bygget i København 
der ein finn det danske Folke
tinget så vel som Høgsterett og 
Statsministeriet?

d) Kva for gate i London blir ofte 
brukt som eit synonym for 
regjeringa eller departementa i 
Storbritannia?

e) Kva blir det offisielle kontoret 
til den amerikanske presiden
ten kalla?

FLYKTNINGKRISA I EUROPA
a) Kva er blitt ei slags fellesnem

ning for leirane av flyktningar, 
asylsøkarar og økonomiske 
migrantar ved den franske 
byen Calais?

b) Kva heiter den italienske øya 
som ligg lengst mot sør, og 
som derfor får ein stor del av 
flyktningstraumen frå Afrika?

c) Og kva var namnet på den 
italienske søke og rednings
operasjonen i Middelhavet 
som berre varte i eitt år etter 
oppstarten i oktober 2013?

d) Kor mange syriske flyktningar 
har partia på Stortinget vedteke 
at Noreg skal ta imot fram til 
2017?

e) Frå 2013 til 2014 auka det samla 
talet på asylsøkarar til EUland 
frå eitt bestemt land med over 
1200 prosent. Kva for land? 

NORSKE KOMMUNAR

a) Ullensvang, Ulvik, Granvin 
og Kvam kallar seg ikkje 
 kommunar, men bruker 
i  staden ei anna, nynorsk 
nemning. Kva for ord er det 
tale om?

b) Kva heitte kommunen som 
fram til 1948 omslutta Oslo 
fullstendig – og som blant 
anna Ullern og Nordstrand var 
ein del av?

c) Kva er den einaste trespråklege 
kommunen i Noreg, med 
norsk, samisk og kvensk som 
offisielle språk?

d) Kva er det som er spesielt med 
kommunane Bø, Herøy, Nes, 
Os, Sande og Våler?

e) Kva er det som kjenneteiknar 
kommunar som har hamna på 
den såkalla ROBEKlista?

KJENDE FILMSITAT
a) I kva for film kjem  denne 

 skodespelaren blant anna med 
lina «Well, guess what, bitch? I’m 
better than Annie Oakley and I’ve 
got you right in my sights»?

b) Korleis er det berømte, eigent
leg pokerrelaterte uttrykket 
Humphrey Bogart bruker 
når han skåler med Ingrid 
Bergman i Casablanca?

c) Kva for svensk film frå 2000 
er desse to sitata frå: «Hellre 
äta gröt tillsammans än oxfilé 
ensam» og «Jag tycker faktiskt 
att gröt är vacker»?

d) Kva for karibisk utrop, kjend 
blant anna gjennom Harry 
Belafonte, var det Fleksnes 
gjorde til eit varemerke?

e) Kva film er dette sitatet frå: 
«Gentlemen, you can’t fight in 
here! This is the war room!»?
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ELISE AABEL ERIKSEN
Medlem nummer: 40217333
Stilling: økonomirådgiver, Høgskolen Stord/Haugesund
Utdanning: Master of Economics fra Handelshøgskolen BI
Karrieremål: jobben må engasjere og utfordre, men akkurat hvor jeg 
er på karrierestigen, er ikke like viktig.

Tanker i natten
– Hva jobber du med akkurat nå?
– Tertialrapporten til styre og depar
tement, samt 2016budsjettet. Så 
skal alle Forskningsråds prosjektene 
rapportere 1. oktober. Vi går en  travel 
høst i møte.

– Hvor tenker du best?
– Rent bortsett fra foran PCen, så 
tenker jeg veldig godt når jeg kjører 
bil. Eller om natten hvis jeg ikke 
får sove.

– Hva er den viktigste boken i ditt 
akademiske liv?
– En bok jeg brukte mye under 
 studiene er Principles of Micro
economics av Mankiw. Det er en 
av få bøker som fremdeles ligger 
fremme tilgjengelig.

– Hva skal til for å bli en god 
økonomirådgiver ved høgskolen?
– Du må engasjere deg i driften og 
skaffe totaloversikt for å kunne gå i 
dybden. Det er også viktig å oppnå 

god kjemi med dem du skal jobbe 
mest med.

– Hva er tabu i ditt arbeid?
– Ikke å ha kontroll. Det å miste 
kontrollen er i hvert fall ikke en 
 situasjon jeg har lyst til å se for meg, 
da det kan få store konsekvenser.

– Hva karakteriserer kontorplassen 
din?
– Organisert kaos! Jeg vet hvor ting 
er, selv om det sikkert ikke alltid ser 
sånn ut. Og så har jeg nydelig utsikt 
over Seminarhagen på høgskolen, 
en fantastisk flott hage.

– Om du kunne ha tilbrakt et år ved 
en annen institusjon hvor som helst 
i verden, hva ville du ha valgt da?
– Deler av mitt hjerte har jeg i 
Costa Rica, da jeg var utvekslings
student der. Jeg skulle gjerne vært 
ved  Universidad de Costa Rica for å 
lære mer om hvordan utdannings
systemet fungerer.

– Om du måtte ha valgt deg et 
annet fagfelt, hva ville du ha falt 
ned på da?
– I hele min oppvekst ville jeg bli 
fysioterapeut. Det er et yrke jeg var 
veldig fascinert av, så det må nok 
bli det.

– Hvilke tiltak ville du ha gjennom-
ført om du var kunnskapsminister?
– Fusjoner kan være vel og bra, 
men som minister ville jeg sørget 
for at fusjonsplanene ikke ble så 
raskt gjennomført. Jeg ville roet 
ned prosessen.

– Hva vil du lese mer om i 
Forsker forum?
– Mer stoff om oss i administra
tive stillinger. Gjerne fagteknisk 
stoff om hva som rører seg på det 
administrative planet i sektoren.

✒✒ av elin rekdal müller

PhD Comics

Sitert:

10 KJAPPE

«Jeg øver meg på nordnorsk 
tonefall hver kveld. Dessu
ten har jeg begynt å spare til 
klippekort på Nordlands
banen.»
Høyskolelektor i statsvitenskap 
Espen Leirset ved Høgskolen i 
Nord-Trøndelag forbereder seg på 
fusjon med Universitetet i Nordland, 
50 mil unna.  
(Klassekampen)

«Smak på denne:  
Universitetet i Inntrøndelag, 
Namdalen, Helgeland, Sal
ten, Lofoten og Vesterålen.»
Navnekonkurransen for det nye 
universitetet i Nordland og 
Nord-Trøndelag har gitt mange 
lange navn, forteller kommunika-
sjonssjef Lotte Repp Knutsen ved 
Universitetet i Nordland. Passende 
for et langt universitet, som også er 
ett av forslagene: «Universitetet 
NORD – Nord-Europas lengste 
universitet.»  
(Avisa Nordland)

«Om man nå først skal ta 
opp en diskusjon om latin
faget, er det ikke lærebø
kene, men læreplanen som 
burde angripes».
Ja, det er jo så klart læreplanen som 
er forhistorisk! Tiril Haug Johne 
ergrer seg over utdatert undervis-
ning i høyaktuelt språk.  
(Morgenbladet)

forskerforum 7 • 2015 • side 33



BØKER

forskerforum 7 • 2015 • side 34

 H
er må jeg begynne med å henvise 
til meg selv og forrige utgave av 
Forskerforum. Da anmeldte jeg 
en bok om hjerneforskning av 
Lone Frank, og underveis suk
ket jeg over den subjektive sti
len og øn

sket meg egentlig en annen bok. 
Og sannelig om ikke en annen 
bok dukket opp! Universitets
forlaget følger trofast opp sin 
Hva erserie, og siden det tross 
alt er det europeiske hjerneåret 
i år, er det nå tid for Hva er hjer
nen. Forfatter av denne boka er 
nevrolog og prisbelønt forfatter 
Espen Dietrichs.

Får vi nå endelig hva jeg øn
sket meg sist, nemlig en nøk
tern  vitenskapsformidling der 
det er mulig å følge kunnskapen 
 gjennom forsøkene og argumen
tasjonen? Absolutt! Dette er en 
oversiktlig og god innføring i 
hva man tenker at hjernen er, 
og hvordan man tenker at den 
arbeider. Det er også en innfø
ring i hvordan man har kommet 
frem til sine konklusjoner; vi blir 
med andre ord introdusert for 
litt vitenskapshistorie, noen for
søk og noen beskrivelser av rele
vante sykdommer. Det er gjerne gjennom forskjellige 
 sykdommer at man har kommet på sporet av hvor
dan deler i hjernen virker, eller hvor ulike funksjons
områder er lokalisert. Hjerneforskning dreier seg om, 
slik jeg nå forstår det, hjernens oppbygning, de ulike 
delene den består av, som hjernebark og pannelapp 
og millionvis av forskjellige celler (som for eksempel 
speilnevronene) og nervebaner og fibrer og kjemiske 
substanser og elementer som hemmer eller stimule
rer signalene som sendes – og så hva de forskjellige 
delene gjør og ikke gjør, hvordan de kommuniserer seg 
imellom og videre til en lokalisering av ulike funksjo
ner, som for eksempel syn, hukommelse, bevegelse, 
for så i neste omgang å kunne finne måter å reparere 
disse områdene på når skader eller sykdommer er 
påvist. Både hva hjernen gjør, og at man har kunnet 
få oversikt over dette, er imponerende.

Boka forklarer alt dette enkelt, vennlig og med en 
«grunnforskningsstemme». Det er en fin stemme, for 
grunnforskning skal som kjent ikke noe spesielt sted, 
men hviler på ideen om egenverdi. I  begynnelsen er 
det også noe annet som slår meg, og det er at forfat
teren vet at han snakker om liv. Hjernen er jo den vi 
er. Personligheten, bevisstheten, ja, sjelen bor i hjer
nen, sier Dietrichs. Men etter hvert skjer det noe; da 
forsvinner på en måte livet, og det viktigste blir den 

samling av mekanismer og årsak–virkningsforhold 
som utgjør hjernen. Det er mulig jeg tenker slik fordi 
jeg har begynt å etterlyse noe som aldri kommer, 
nemlig vitenskapsfilosofiske betraktninger, knyttet 
til det paradoksale at for å finne ut av hjernen må du 
nødvendigvis bruke hjernen. Forskningens subjekt 

og objekt er det samme. Mindre 
problematisk blir det ikke når vi 
får høre at hjernen er umoden ved 
fødselen. Hjernen er ikke bare noe 
som blir til, men også noe som 
forandrer seg hele tiden. Den ut
vikler seg ved bruk. Boka forteller 
litt om metoder og også litt om 
forskningsetikk i den forbindelse, 
men hjerneforskningen trenger 
tilsynelatende ikke å reflektere 
over at den hjernen som søker å 
forstå hjernen som sådan, den er 
allerede noe som er formet, den 
opererer allerede med systemer, 
som på et eller annet vis er blitt 
til. Det nyfødte barnet er ennå 
 umodent, slik dets hjerne er. Men 
så utvikler de seg begge. De blir 
til. Trenger ikke dette prosessu
elle å tenkes inn i metodene?

Å bli til handler om at ens 
 iboende ferdigheter utvikles, men 
det handler jo også om å skulle 
forholde seg til det å være i ver
den, til det å ha et liv. Det å bli til 

har også en eksistensiell side. Hvordan kan et slikt 
perspektiv være fraværende i undersøkelsen av hva 
hjernen er? Her er det er som om eksistens og viten 
ikke angår hverandre. Vel, svaret er sikkert at det blir 
enklere uten. Mye mer oversiktlig. Og man kan få svar, 
som for eksempel at homofili muligens er medfødt og 
arvelig, at kvinner har dårligere stedsans, og så dette 
som jeg virkelig stusser på, at det finnes et område i 
hjernen for substantiv og så et annet for verb. Deler av 
grammatikken er med andre ord biologisk betinget?
Nå, Dietrichs kommer med forbehold. Hvorfor akkurat 
dette skjer, eller hvorfor det er slik, det vet vi ikke, 
sier han flere steder. Kreativitet og inspirasjon er for 
eksempel et mysterium for hjerneforskerne. De fleste 
forskerne vil sikkert også si at en full oversikt over 
hele hjernen aldri vil være mulig. Selvsagt skjønner 
jeg at det er fascinerende, hvordan man liksom kan 
fralure seg selv kunnskaper. Men dersom jeg skulle 
tenke mye på akkurat det, så ender jeg nok opp svært 
forvirret. Jeg tror derfor det må ligge en stopp et sted 
i min hjerne, at det er noe som nekter meg å tenke 
min egen hjerne. Eller kanskje det er en feil et sted. 
Går det an å finne ut av det, mon tro?

Av Aasne Jordheim

Hjernens paradoks
Fin-fin formidling av hjerneforskning, men boka overser et 
kinkig problem.

Espen Dietrichs
Hva er hjernen

Universitetsforlaget, 2015
160 sider

Veil. pris: kr 199

Humboldt lever
Interessante perspektiver i en bok 
som viser at de humboldtske 
forskningsidealene holder stand.

Nicoline Frølich (red.)
Hva skjer i universiteter og høgskoler? 
Perspektiver fra vitenskapelig ansatte 
og studenter
Universitetsforlaget, 2015
192 sider
Veil. pris: kr 369

Boken presenterer funn fra 
forskningsprosjektet  «Kvalitet 

og samspill. Universitets og høg
skolesektoren og samfunnet». 
Prosjektet er finansiert av Kunn
skapsdepartementet og gjennom
ført ved Nordisk institutt for stu
dier av innovasjon, forskning og 
utdanning (NIFU), hvor bokens 
redaktør, forskningsleder Nicoline 
Frølich, og de andre bidragsyter
ne er  tilknyttet. Datagrunnlaget 
er svar på ulike spørreskjema, fra 
vel 28 000 vitenskapelig ansatte 
og studenter ved universiteter og 
høgskoler, og det handler om deres 
praksiser: Hvordan forholder de 
som faktisk  jobber og studerer ved 
 institusjonene, seg til kunnskapspo
litiske mål og  utdanningspolitiske 
ideer om internasjonalisering, 
innovasjon, samfunns relevans og 
høyere kvalitet i forskning og un
dervisning? 

Boken har altså et innenfra 
ogut perspektiv, og derfor er det 
også med en forventning om å få 
en beskrivelse av terrenget slik 
det faktisk er jeg starter lesningen. 
Boken er delt inn i tolv kapitler 
fordelt på tre hoveddeler med selv
forklarende titler: «Utdanning», 
«Forskning» og «Samspill sett fra 
innsiden». Jeg leser med interesse 
om blant annet demokratiseringen 
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Ubalansen i  
detaljene
Solid demonstrasjon av 
kjønnskvoteringens relevans for 
langt flere enn styremedlemmer.

Mari Teigen (red.)
Virkninger av kjønnskvotering i norsk 
næringsliv
Gyldendal akademisk, 2015
224 sider
Veil. pris: kr 348

I 2002 ble loven om kjønnskvo
tering i norske bedriftsstyrer 

vedtatt av et samlet storting (med 
unntak av Frp). Hva har loven be
tydd for kjønnsbalansen i norsk 
næringsliv? For å besvare det har 
sosiolog Mari Teigen, sammen 
med ti andre sosiologer og øko
nomer, samlet forskningsbasert 
kunnskap og teoretisk refleksjon 
om kjønnskvoteringsloven i norske 
bedriftsstyrer. Det korte svaret er 
noe nedslående: Lovens virknin
ger er relativt moderate. Det lange 
svaret, derimot, gir innsikt som 
gjør oss langt bedre skikket til å 
se kjønnskvoteringens betydning 
i et større, mer fremtidsrettet og 
rettferdig perspektiv.
Boka er inndelt i ni kapitler. De to 
første fungerer som introduksjon, 
med historiske riss om kvoterings
lovgivningen og kvinners inntog 
i arbeidsliv og karriereløp. Vi får 
effektivt formidlet samlet statistikk, 
og problematikken plasseres i en 
nordisk kontekst. I de neste fem ka
pitlene presenteres ny, forsknings
basert kunnskap om likestilling, 
kjønnsbalanse, næringsliv og 
makt. Teigen, som også er for
sker og assisterende direktør ved 
Institutt for samfunnsforskning, 
er selv involvert i to av dem. I det 
første prosjektet undersøkes lovens 
ringvirkninger i bedriftsstyrene og 

blant toppledelser. Der konkluderes 
det med at styrer som ikke faller 
inn under loven, ennå har en klar 
mannlig dominans, til forskjell fra 
styrer underlagt loven. De finner 
også at en økning av kvinner til 
styrene ikke gir noen naturlig øk
ning av kvinner blant topplederne. 
I de to neste prosjektene undersø
kes (de mange) mannlige og (de 
få) kvinnelige topplederne. Først 
holdningene de har til likestilling 
(her er funnene sprikende, og in
teressante), siden hva som kjen
netegner dem (for eksempel deres 
posisjon og familiesituasjon). Her 
finner de et klart kjønnet mønster 
knyttet til posisjon (flere menn 
er administrerende direktører, og 
mannlige toppledere lever i større 
grad i parforhold og har flere barn). 
Det fjerde forskningsprosjektet 
som presenteres, handler om lo
vens funksjon som brekkstang mot 
«glasstaket». Har loven forbedret 
kvinners karriere og lønnsutvik
ling i det norske arbeidsmarkedet? 
Tabloidsvaret: Til en viss grad. De 
neste forskningsprosjektene ser 
nærmere på næringslivets ten
denser til nettverksrekruttering 
i et maktperspektiv, og hvordan 
likestilling og mangfold er brukt 
i store selskapers selvprofilering.
Bokas uttalte intensjon er å bidra 
til analyser, refleksjon og kunnskap 
gjennom utredninger av bakgrunn 
for, og virkninger av, kjønnskvote
ringsloven. Kapitlene med konkre
te forskningsresultater gir svært 
interessant og berikende lesning, 
men det er særlig i det siste kapit
telet at de store refleksjonslinje
ne trekkes. Det er ført i pennen 
av sosiologen Fredrik Engelstad, 
og er en mer teoretisk refleksjon 
omkring kvotering, sett i lys av 
forståelser av demokrati og eien
domsrett. Personlig hadde jeg likt 
at dette kapittelet kom tidligere, 
fordi det tilfører forskningsresul
tatene verdifulle dimensjoner. Ho
vedinntrykket av hele boka er at den 
er solid, gjennomarbeidet, oppda
tert og grundig. Den demonstrerer 
til fulle at det ikke egentlig finnes 
noen tabloidsvar på spørsmålet om 
kjønnskvoteringens virkninger. For 
djevelen, her definert som kjønns
ubalanse, ligger skjult i detaljene.

av Ragnhild Fjellro

av kvalitets begrepet (større fokus 
på resultater og nytte); studen
tenes oppfattelse av utdannelse 
og undervisning (studentene 
blir mer fornøyde jo høyere de 
kommer på utdanningsstigen, 
allmennlærerstudentene og inge
niørstudentene skiller seg klart 
ut som de som er minst fornøyde 
med utdanningen sin); i hvor 
stor grad studentene  involveres 
i forskning og utviklings arbeid 
(mest i teknologi og naturfag, 
minst i humaniora); betydningen 
av forskergrupper (som er bra for 
deltakernes forskning, men som 
ofte er en organisatorisk cowboy 
som rir på tvers av andre struktu
rer); samspill med samfunnet og 
bedriftene utenfor institusjonene 
(som er størst i de store olje/gass 
og maritime næringene) – og mye 
mer. Boken rommer ingen store 
overraskelser, men det forringer 
ikke verdien av arbeidet: Det er 
interessant å se dette gjennom de 
ansattes og studentenes egne svar.
Noen funn gir likevel grunn til 
 ettertanke: Det er for eksempel et 
påtakelig sprik mellom studente
nes og de vitenskapelig ansattes 
vurdering av kvaliteten på tilbake
meldinger og veiledning. Og når 
nesten 30 prosent av de vitenska
pelig ansatte oppgir at de verken 
holder på med grunnforskning eller 
anvendt forskning, lurer jeg, som 
bokens forfattere, på hva de da hol
der på med?

Det mest oppløftende eller ned
slående, alt etter hvilket perspektiv 
man har, er likevel å se hvor robuste 
institusjonene er: De humboldtske 
forskningsidealene om fri og uav
hengig forskning synes fremdeles 
å være rettesnoren, upåvirket av 
om finansieringskilden er privat 
eller offentlig: Forskerne har frem
deles en stor grad av autonomi, 
upåvirket av reformer og politiske 
målstyring, og Forskningsrådet er 
fremdeles den største garantisten 
for grunnforskning, til tross for 
beskyldninger om det motsatte.
Boken er god. Men kanskje man
gler den også noe? Sammenslå
inger i sektoren, og den uroen 
man kan ane blant forskerne om 
at dette vil gi mer administrasjon 
og mindre forskning, gjør at jeg 
savner betenkninger om utvikling 
og endring i de administrative struk
turene: Er det ikke nettopp her, i 
den administrative praksis, at nye 
politiske føringer først viser seg?

av Kjetil Vikene

Jørn Øyrehagen Sunde
Høgsteretts historie 1965–2015
Fagbokforlaget, 2015
652 sider
Rettl. pris: kr 939

Dette er ifølgje forlaget ei en
dringshistorie, «historia om 

ein domstol som lenge stritta imot 
endring, men som særleg etter 
 Berlinmuren sitt fall vart riven med 
av samfunnsutviklinga og av ivrige 
einskildpersonar som staka ut ein ny 
kurs for den fremste representanten 
for den tredje statsmakta i Noreg.» 
Øyrehagen Sunde er professor 
i rettshistorie ved Det juridiske 
fakultet, Universitetet i Bergen.

Viggo Krüger og Astrid 
Strandbu
Musikk, ungdom, deltakelse – 
 musikk i forebyggende arbeid
Universitetsforlaget, 2015
176 sider
Veil. pris: kr 299

Boka utforsker musikkens mang
fold og potensial for å integrere 

ungdom som står i fare for å havne 
utenfor. Hvordan kan deltakelse i 
 musikkrelaterte aktiviteter gi ung
dom gode erfaringer i samhandling 
med voksne og jevnaldrende? Krü
ger er førsteamanuensis ved Griega
kademiet, Universitetet i Bergen, 
mens Strandbu er førsteamanuen
sis ved Regionalt kunnskapssenter 
for barn og unge, Universitetet i 
Tromsø.

Berit S. Thorbjørnsrud (red.)
De kristne i Midtøsten. Kampen for 
tilhørighet
Cappelen Damm Akademisk, 2015
266 sider
Veil. pris: kr 349

I denne boka ser forskere  nærmere 
på situasjonen for de kristne i 

Midtøsten og hvordan disse kjem
per for sin tilhørighet på ulikt vis. 
Boka inneholder blant annet artikler 
om kristne i Libanon, de palestinske 
områdene, Egypt og Tyrkia – land
områder hvor kristne i dag opplever 
et særlig press. Thorbjørnsrud er 
førsteamanuensis i midtøstenstu
dier ved Institutt for kulturstudier 
og orientalske språk, Universitetet 
i Oslo.
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 A
lle veit at det er mykje dårleg 
språk hjå studentane (eg er 
ikkje gamal nok til å seie om 
det var betre før). Enten så har 
dei ikkje lært å skrive godt, det 
vil seie rett og klart, eller så 
bryr dei seg rett og slett ikkje 

om det. Dette gjeld sjølvsagt ikkje 
alle. Dessutan har nokre av dei 
dysleksi, sjølv om det i praksis 
kan vere vanskeleg å skilje desse 
frå dei som ikkje har det. Dysleksi 
er ein diagnose som stiller ein 
overfor normative utfordringar, 
særleg i høgare utdanning. Eit 
vanskeleg spørsmål er kva ein 
skal gjere når ein vurderer og 
sensurerer skriftlege oppgåver 
av dysleksistudentar. Er det dis
kriminering av dyslektikarar å 
leggje vekt på språk i karakter
setting? Er det urettferdig å trek
kje nokon i karakter fordi dei har 
dårleg språk? Skal ein vurdere 
dys lektikarar etter andre krite
rium enn ikkjedyslektikarar?

To ytterpunkt bør vere ukontroversielle. På 
den eine sida er det ikkje rett å vere så opp
hengt i rettskriving at ein set ein student ned 
ein karakter eller to berre fordi han har ord
delingsfeil frå tid til anna eller ikkje er heilt 
stø i skiljet mellom «å» og «og». Det er ikkje 
berre fagleg vindskeivt, men ei urettferd mot 

dyslektikarar å leggje så stor vekt på språklege 
detaljar i karaktersetting. På den andre sida: 
Dersom språket er så dårleg at det ikkje er klart 
kva studenten meiner, så må ein sjølvsagt la det 
påverke karakteren. Dersom feila blir så mange, 
og setningsstrukturen så vrang at meininga 
ikkje kjem fram same kor velvillig innstilt ein 

er, så må det få følgjer for vurde
ringa. Her kan ikkje studenten 
seie «men du forstår jo hva jeg 
mener!», sidan det er nettopp det 
sensor ikkje gjer.

Kva er skilnaden mellom 
desse to ytterpunkta? Her kjem 
det inn eit omgrep om relevans. 
Å skrive klart og forståeleg er 
relevant på ein måte som eit 
feilplassert komma ikkje er det. 
Eit liknande resonnement ligg 
under ei sak som vart handsama 
av Likestillings og diskrimine
ringsombodet i 2014. Ein psyko
logistudent med dysleksi klaga 
på at Universitetet i Tromsø 
ikkje hadde oppfylt plikta si til 

individuell eksamenstilrettelegging. Ho ville 
ha munnleg eksamen i staden for skriftleg, 
men fekk ikkje lov til dette. Då sensor så skulle 
grunngi karakteren som han gav studenten på 
den skriftlege oppgåva, skreiv han:

«Selv om en skriftlig eksamen tester kan
didatens kunnskap i faget, og ikke generelle 
skriveferdigheter, så vil språket være viktig fordi 

«Dersom språket er så dårleg at det ikkje  
er klart kva studenten meiner, så må ein sjølvsagt  

la det påverke karakteren.»
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av Steinar Bøyum, 
førsteamanuensis,  

Institutt for pedago
gikk, Universitetet  

i Bergen

Diskriminerer me  
dyslektikarar?
Er det urettferdig å trekkje nokon i karakter fordi dei har dårleg språk? 
Studentar med dysleksi lever i ei gråsone, meiner kronikkskribenten.
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kunnskapen formidles gjennom det. Noen skri
vefeil er ok, men dersom det blir mange av dem, 
og viktige fagord brukes feil, så fører det til at 
besvarelsen blir vanskelig å lese og at viktige 
sammenhenger ikke kommer frem for sensor. 
Det er også en del setninger som er uforståelige. 
Her kan man dessverre ikke som sensor legge 
godviljen til og anta at svaret egentlig er bra.»

Studenten, her kalla «A», var ikkje einig med 
universitetet:

«Tilretteleggingen UiT har innvilget … kom
penserer ikke tilstrekkelig for hennes nedsatte 
funksjonsevne. Dette vises for eksempel ved 
at A på eksamen av flervalgsvarianten oppnår 
karakteren A, mens på skriftlig eksamen kun 
oppnår karakteren C. Hun behersker altså faget, 
men begrenses av sin evne til å fremstille dette 
skriftlig. Strenge krav til skriftlig fremstilling er 
en indirekte diskriminering av studenter som 
har begrensninger i sitt skriftspråk.»

For å avgjere om dette handlar om indirekte 
diskriminering er det ifølgje lova avgjerande om 
godt språk er eit «saklig formål»:

«Med indirekte diskriminering menes en
hver tilsynelatende nøytral bestemmelse, be
tingelse, praksis, handling eller unnlatelse 
som fører til at personer på grunn av nedsatt 
funksjonsevne stilles dårligere enn andre, jf. 
§ 4 tredje ledd. Forskjellsbehandling som er 
nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som 
ikke er uforholdsmessig inngripende overfor 
den eller dem som forskjellsbehandles, anses 
ikke som diskriminering etter loven her, jf. § 
4 fjerde ledd.»

På bakgrunn av dette tok ikkje Likestillings 
og diskrimineringsombodet klagen til følgje. 
Ombodet aksepterte universitetet si oppfatning 
av at skriftleg framstilling er ein del av det stu
dentane skal lære, og at det difor er ein sakleg 
grunn til å ha skriftleg eksamen.

Problemet er sjølvsagt at det er usemje om 

kva som er relevant eller sakleg, og her er det 
ei stor gråsone mellom dei to ytterpunkta. Kvar 
ein plasserer seg i denne gråsona, heng mellom 
anna saman med korleis ein ser på språket. 
Nokre meiner at tankar blir skapte gjennom å 
bli uttrykte, medan andre ser på språket som eit 
verktøy til å få fram fiks ferdige tankar. Lat oss 
for å gjere det enkelt kalle det første for ekspres
sivisme og det andre for instrumentalisme. I 
eksempelet over hadde sensor eit ekspressivis
tisk språksyn, medan studenten («A») hadde eit 
instrumentalistisk syn.

Ifølgje ekspressivismen kan ein ikkje skilje 
mellom språk og innhald. Difor bør godt språk 
vere både eit læringsmål og eit vurderingskrite
rium. Ifølgje instrumentalismen kan ein skilje 
mellom språk og innhald. Språket er berre 
eit middel til å få fram innhaldet, og så lenge 
innhaldet kjem fram, er godt språk berre noko 
reint overflatisk som ikkje bør ha innverknad 
på karakteren. Ein instrumentalist vil ha lettare 
for å støtte dyslektikaren som seier: «Men jeg 
kan ikke noe for at jeg har alle disse feilene! Du 
kan ikke trekke meg for det!» Ekspressivisten vil 
sjølvsagt ha sympati for dyslektikaren, men vil 
til sjuande og sist måtte seie: «Sorry, slik er det 
berre. Godt språk er vesentleg, og om ein kan 
noko for språket sitt eller ikkje, er irrelevant».

Denne problematikken er ikkje avgrensa 
til dyslektikarar. Eg har også høyrt det bli sagt 
at ein gjer minoritetsspråklege urett når ein 
legg for stor vekt på språket i sensurering av 
skriftlege oppgåver. Er språkleg fintføleri berre 

ein eksklusjonsmekanisme, eller er godt språk 
ein vesentleg dugleik? Og kva med dyskalkuli: 
Er det diskriminering mot dei talblinde å krevje 
matte på vidaregåande og til dømes for å kome 
inn på medisinstudiet?

Slike spørsmål har kanskje ikkje generelle 
svar, men må i stor grad avgjerast frå fag til 
fag. Det finst mange dyslektikarar i høgare ut
danning, og det kunne vore endå fleire dersom 
det hadde vore meir merksemd rundt denne 
typen spørsmål. Det første steget er å arbeide 
seg gjennom læringsmål og læringsutbyte og 
ta stilling til om godt skriftspråk verkeleg er ein 
nødvendig dugleik i emnet og faget, og dersom 
det er det, om ein likevel kan leggje betre til rette 
for denne studentgruppa. Noko anna vil vere å 
gjere dei urett. 

«Nokre meiner at tankar blir skapte gjennom å bli  
uttrykte, medan andre ser på språket som eit verktøy til  

å få fram fiks ferdige tankar.»
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Alt kan 
løses

Med hjernekraft skal fremtiden skapes!

... hvis vi får muligheten.

En kampanje fra

Temperaturen på jorda øker drastisk. Redusert matproduksjon, vannmangel og sterkere ekstremvær er noe  
av det vi kan forvente om utviklingen fortsetter. Jo lengre vi venter, jo større blir trusselen. Handler vi nå, kan 
vi fremdeles unngå de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene.

Det er hjernekraft som gir morgendagens løsninger. Likevel er Norge dårligst i Norden når det gjelder investering  
i forskning. Dette må forandres! Støtt norsk forskning og les mer på facebook.com/hjernekraftverk.



GJESTESKRIBENTEN

Gjesteskribentene skriver 
sant og subjektivt om forskning. 

De faste gjestene er Bjørn Sverre Hol Haugen, 
Hanne Sigrun Byhring, John Peter Collett 

og Heidi Jensberg.

Hva er egentlig universitetets slutt
produkt? Når Universitetet i Oslo 
i dag snakker om seg selv, er det 
mest oppmerksomhet om inter
nasjonale rankinger og de nobel
prisene vi (ikke) har. Målestokken 
er hvilke bidrag universitetet gir til 
vitenskapen, forstått som en dyna
misk internasjonal og overnasjonal 
intellektuell prosess. Det nevnes 
godt læringsmiljø og patenterte 
produkter og prosesser, men dette 
blir sekundært og avledet av det før
ste. Universitetene er forskningsin
stitusjoner, og sluttproduktet er 
forskningsresultater.

Da Det Kongelige Frederiks 
Universitet feiret sitt 50årsjubi
leum i 1861, var tonen ganske an
nerledes. Forskning var noe man 
egentlig ikke var kommet helt i 
gang med, ble det forklart. Det var 
da heller ikke å vente at det unge 
universitetet skulle kunne måle 
seg med de eldre i så måte.

Men dette forhindret ikke 
pro  fessor Christopher Andreas 
Holmboe, som holdt hovedtalen 
under jubileet, fra å være stolt av 
det som universitetet hadde bi
dratt med.

Universitetet hadde dannet – 
og utdannet – den norske embets
standen: juristene, teologene og 
medisinerne som var uteksaminert 
gjennom femti år, og skulle man 

vurdere universitetets betydning, 
måtte man se på hva disse hadde 
utført for det norske samfunnet.

De universitetsutdannede em
betsmennene hadde vært sam
funnets og statens ledere, og den 
«sande Aandsdannelse» de hadde 
fått med seg fra universitetet, 
hadde gjort dem til gode ledere, 
slo Holmboe fast. Folket hadde 
vunnet sin frihet i 1814, men «Fri
heden bliver [kun] et falskt Navn 
for Tøilesløsheden og Terrorismen, 
hvor ikke en dannet Aand er raa
dende. Den uvidende Masse er i 
Regelen Lidenskabernes Træl, og 
Trællen bliver Tyran, dersom den 
ei holdes i Ave af høiere Magter». 
Universitetskandidatene hadde 
stått klare til å lede folkefriheten 
mot et høyere mål, med den «Intel
ligents, Moralitet, saadan Aands
overlegenhed, som den videnska
belig Dannelse især er skikket til 
at meddele». 

Det er langt fra 1860tallets 
embetsmannsstat til dagens vel

ferdsstat, men er Holmboes måte å 
tenke på uten relevans i dag? Hans 
poeng var at det er kandidatene 
som er kommet ut fra universi
tetet, og det disse bidrar med til å 
utvikle samfunnet, som er univer
sitetets sluttprodukt. Universitetet 

var en institusjon for nasjonen, og 
dét universitetets betydning måtte 
måles ut fra, var hva det hadde ut
ført for nasjonen.

Ingen vil hevde at de univer
sitetsutdannede alene har æren 
for at det norske samfunn i dag 
faktisk er et ideal som andre land 
kan strekke seg mot. Men litt kan 
vi vel ta av æren? Kandidatene som 
har gått ut av våre universiteter og 
høyskoler, har lojalt sluttet opp om 
en demokratisk og egalitær utvik
ling av landet uten å kreve økono
miske privilegier, og man kan trygt 
si at mange av dem har gått foran 
i utviklingen av det samfunnet vi 
lever i i dag.

I måling etter måling kommer 
Norge ut som ett av de beste – om 
ikke dét beste – landet man kan bo 
i. Hvis slik kvalitet er universitete
nes sluttprodukt – som Holmboe 
ville sagt – ville de internasjonale 
universitetsrankingene sett ganske 
annerledes ut. Og vi ville faktisk 
ligget på toppen.

Universitetets  
sluttprodukt

«Kandidatene (…) har lojalt sluttet opp om en demokratisk og egalitær  
utvikling av landet uten å kreve økonomiske privilegier.»
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«Målestokken er hvilke bidrag universitetet gir til vitenskapen.»

av John Peter Collett, 
professor i historie ved  

Uni versitetet i Oslo
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Åremålsperioden for vår 
nåværende direktør går 
ut 31.01.2016. Nordnorsk 
Kunstmuseum søker  
derfor hans etterfølger. 
Vi søker en visjonær, 
faglig og strategisk sterk 
og resultatorientert leder 
med stort nettverk.

Nordnorsk Kunstmuseum 
ble grunnlagt i 1985 og er 
en av landsdelens fremste 
kunstinstitusjoner. Museet 
har sitt hovedsete i Tromsø, 
og har ansvar for hele  
Nord-Norge.

Direktør

For fullstendig utlysing se: 
www.nnkm.no

Søknadsfrist: 
15. september 2015

Nordnorsk 
Kunstmuseum 
søker:

Seksjonssjef  
- Arboretet og Botaniske hager
Universitetsmuseet søkjer ein engasjert og initiativrik seksjonssjef for 
Arboretet og Botaniske hagar under Avdeling for naturhistorie. 

Seksjonssjefen skal leie det faglege og administrative arbeidet i samsvar med 
Avdeling for naturhistorie og Universitetsmuseet sine overordna mål. 

Med ei brennande interesse for botanikk skal du leie arbeidet med å utvikle 
faglege mål og bidra til å utvikle vidare forskings-, forvaltings- og formidlings-
aktiviteten ved seksjonen og på denne måten leie, motivere og utvikle 
medarbeidarane for å oppnå gode resultat.

Kompetansekrav: PhD/Dr.grad i botanikk.

Søknadsfrist: 15.09.2015

Sjå fullstendig utlysing på:

Jo
bb

no
rg

e.
no

universitetet i bergen (UiB) er eit internasjonalt anerkjent 
forskingsuniversitet med meir enn 14 000 studentar, vel 3500 tilsette og seks 
fakultet og Universitetsmuseet. Universitetet er lokalisert midt i hjartet av 
Bergen. Det viktigaste bidraget universitetet gjev til samfunnet, er framifrå  
grunnforsking og utdanning med ei stor fagleg breidd.

Museum Stavanger AS (MUST) er et regionalt 
museum for kulturhistorie, naturhistorie, 
billedkunst og sjøfarts- og industrihistorie.

Vi er inne i en spennende utvikling og søker:

Avd. direktør, 
Avdeling for kulturhistorie

Administrasjonssjef

Fullstendig utlysning kommer på 
museumstavanger.no 
i september.

Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap, 
Campus Ringerike, har ledige stillinger: 

Ph.D - koordinator
Det er ledig fast 100 % stilling som ph.d-koordinator. 
Stillingen inngår i fakultetsstaben og rapporterer til 
fakultetsdirektøren.  Søknadsfrist er 16.09.2015.

Professor
i bedriftsøkonomisk analyse.
Dersom det ikke melder seg søker som er kvalifisert for 
fast tilsetting som professor, kan søker med muligheter 
for å kvalifisere seg til dette tilsettes midlertidig for en 
periode på inntil tre år.  Søknadsfrist er 01.10.2015.

Fullstendig utlysning og søknadsskjema til begge 
stillingene på www.hbv.no/stilling

 
Høgskolen i
Buskerud og 
Vestfold

www.hbv.no
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Hjernekraftprisen 2015 
Forskerforbundet kunngjør med dette 
Hjernekraftprisen 2015. Formålet med 
prisen er å synliggjøre betydningen av 
forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 
arbeids- og samfunnslivet – lokalt, regio-
nalt, nasjonalt, globalt. Prisen er en formid-
lingspris og alle medlemmer kan sende inn 
bidrag uavhengig av stilling og arbeidssted.

Bidrag kan formuleres i ulike sjangre 
og medier; i form av en kronikk, et essay, 
en video, i bilder, eller på andre måter 
som er egnet til å få frem betydningen av 
FoU-aktivitet.

Send oss din fortelling om betydningen 
av FoU-arbeid! Svarfrist 9. november 2015.

Les mer her: www.forskerforbundet.
no/hjernekraftprisen 

Advarer mot velferds kollaps
Norske kommuner må skaffe over 111 
000 årsverk innen skole, barnehage, 
teknisk tjenesteyting, helse og omsorg 
innen 20 år. 

– Vi risikerer en velferdskollaps om de 
mislykkes, sier Forskerforbundet og Tekna.

De to fagforeningene har utarbeidet et 
diskusjonsnotat som ved hjelp av SSB-tall 
viser hva norske kommuner trenger av 
nye ansettelser for å opprettholde tjenes-
tene på samme nivå som i dag. Tallene 
ble presentert på et debattmøte under 
Arendalsuka. Forskerforbundet påpekte 
at den nye arbeidskraften må utdannes, 
og at det krever økt kapasitet ved landets 
universiteter og høyskoler. 

Kommunene går glipp av 
millioner fra EU
– Det ligger store, ubrukte muligheter til 
innovasjon for norske kommuner i EUs 
forskningsprogram, sier Petter Aaslestad, 

leder i Forskerforbundet. Forskerforbun-
det oppfordrer kommuner og forsknings-
miljøer til å gå sammen om søknader til 
Horisont 2020.

I løpet av sju år skal EUs forsknings-
program Horisont 2020 dele ut 80 mil-
liarder euro (ca. 700 millioner NOK) til 
forskning og innovasjon i Europa. Norge 
er fullverdig medlem, men det er likevel 
bare 12 ulike aktører fra kommunal sektor 
som hittil har deltatt i søknader om midler.  

– Det er snakk om verdens største 
forsknings- og innovasjonsprogram, og 
det er rettet inn mot de største utfor-
dringene som kommunene står ovenfor. 
Programmet kan for eksempel finansiere 
prosjekter som handler om klima, møtet 
med eldrebølgen, teknologiutvikling eller 
verdiskaping, sier Aaslestad.

Lærerik og inspirerende 
verdenskongress i Educa-
tion International
I juli deltok Forskerforbundet på Educa-
tion Internationals 7. verdenskongress i 
Ottawa, Canada og fulgte diskusjonen om 
ny politikk for den neste fireårsperioden.

En rekke fagforbund for høyere utdan-
ning var representert på kongressen, og 
egne seksjoner var knyttet til kampen mot 
midlertidige ansettelser og for akademisk 
frihet.

– Det er gledelig at EI nå har vedtatt å 
arbeide spesielt for akademisk frihet, sier 
Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Kampen mot privatisering og kom-
mersialisering av utdanning vil stå 
sentralt i de neste årene og inngår i den 
store kampanjen «Unite for Quality Edu-
cation»; en kampanje som har fått enorm 
oppmerksomhet verden over og gjør at 
EI har en naturlig plass rundt bordet når 
utdanning diskuteres i OECD, UNESCO 
og andre internasjonale fora.

Forskningspolitisk  
seminar
Forskerforbundet arrangerer forsknings-
politisk seminar tirsdag 17. november 
2015. Årets seminar har fått tittelen «Aka-
demisk frihet under press?».

Akademisk frihet er et grunnleggende 
akademisk ideal, som skal sikre uavhen-
gighet og høy kvalitet på forskning og 
utdanning. Hvor står den akademiske 
friheten i dag og hvordan kan vi ivareta 
den i møte med endrede rammevilkår 
som følge av økende eksternfinansiering, 
politiske prioriteringer og økt vekt på 
kunnskapens nytteverdi?

Program og påmeldingsskjema finner 
du på www.forskerforbundet.no/seminar. 
Vi håper at så mange som mulig har 
anledning til å delta.

– Utidig med feriehøring 
om ledelsesmodell
Forslag til endring av ledelsesmodell 
ved universitet og høyskoler ble sendt til 
høring midt i ferietiden. 

– Departementet har gitt høringsin-
stansene veldig liten mulighet til å 
behandle høringen på en god måte, 
sier Forskerforbundets generalsekretær 
Hilde Gunn Avløyp til På Høyden. Hun 
synes departementets argumentasjon for 
en bare sju ukers høringsfrist, som går 
gjennom fellesferien, er sviktende. Mini-
mumsregelen for en vanlig høring er at 
den minst skal vare i tre måneder.

I veldig mange lovendringssaker vil 
man oppleve at det haster, sier Avløyp.

– Valgt rektor er hovedregelen nå, og 
det fungerer helt fint. Om institusjonene 
ønsker ansatt rektor er det mulighet til 
det i dagens lovverk, og dette klarer insti-
tusjonene helt utmerket å avgjøre selv. 

Følg oss! 
facebook.com/forskerforbundet
twitter.com/Forsker

Fakta om  
Forskerforbundet 

• Forskerforbundet er landets 
største og ledende fag- og inte-
resseorganisasjon for ansatte i 
forskning, høyere utdanning og 
kunnskapsformidling. 

• Forskerforbundet har  
19 500 medlemmer og er tilslut-
tet Unio – hovedorganisasjonen 
for universitets- og høyskoleut-
dannede.

• Forskerforbundet arbeider for 
høyere lønn og bedre arbeids-
vilkår for medlemmene.

Kurs og seminarer 
Forskerforbundet arrangerer 
følgende tillitsvalgtkurs i sep-
tember/oktober 2015:
• 16.–18. september: Grunn-

opplæring trinn I for nye 
tillitsvalgte

• 24.–25. september: Kurs i 
konflikthåndtering for tillits-
valgte

• 8.–9. oktober: Seminar for 
stipendiater

• 14.–15. oktober: Grunnopplæ-
ring trinn II (stat)

• 28.–29. oktober: Kurs i ledelse 
med fokus på omstilling

Med forbehold om endringer. 
Program og påmeldingsinforma-
sjon blir lagt ut på www.forsker-
forbundet.no/kurs.   

Vervekampanje
Alle medlemmer som verver ett 
eller flere nye medlemmer til 
Forskerforbundet i 2015 får ver-
vepremie i form av et gavekort på 
250 kroner. I tillegg er du med i 
trekningen av en Tivoli DAB-radio 
eller en Le Creuset jerngryte. Les 
mer på forskerforbundet.no/
vervekampanje.

forskerforbundets hovedstyre 2013–2015: Petter Aaslestad, NTNU (leder), Annelise Brox Larsen, UiT – Norges arktiske universitet (nestleder), Liv Berit Augestad, 
NTNU, Stig Ove Hjelmevoll, Barents Naturgass, Jan Hongslo, Folkehelseinstituttet, Toril Ivarsøy, Universitetet i Bergen, Ove Kvammen, Høgskolen i Bergen, Tom Roar Eikebrokk, 

Universitetet i Agder (1. vara), Åge Hultgren, Universitetet i Stavanger (2. vara), Ågot Aakra, NMBU (3. vara) 
sekretariatet: Generalsekretær: Hilde Gunn Avløyp. Kommunikasjon: informasjonsleder Unn Rognmo, presse- og samfunnskontakt Robert Kippe. Fagpolitisk avdeling: 

avdelingssjef Bjørn T. Berg, spesialrådgiver Jon W. Iddeng, spesialrådgiver Kari Folkenborg. Avdeling for lønns- og arbeidsvilkår: forhandlingssjef Frank O. Anthun, seksjonsleder 
Jorunn Solgaard, spesialrådgiver Kjetil Mørk, spesialrådgiver Tanya Nymo, seksjonsleder/advokat Ann Turid Opstad, advokat Stine Nordgren Johannessen, advokat Hildur N. Nilssen, 

advokat Mariann Helen Olsen, advokat Jannicke Ryun Sæther. Organisasjonsavdelingen: organisasjonssjef Joar Flynn Jensen, organisasjonskonsulent Natasa Duric, 
organisasjonskonsulent Synne Freberg, organisasjonskonsulent Gerd Sandvik, organisasjonskonsulent Renate Storli. Administrasjonsavdelingen: administrasjonssjef Birgitte 

Olafsen, arkivleder Kristine K. Brox, IT-konsulent Inger Marie Højfeldt, seksjonsleder/kontorsjef Aina Nilsen, økonomikonsulent Siri Johannessen, regnskapskonsulent Bjørn Jensen, 
regnskapssekretær Karin Haug, regnskapskonsulent Elisabeth Johansen, konsulent Linda Pettersson, førstesekretær Jamil Mohammad Ali, førstesekretær Hans Askildsen, konsulent 

Brit Helen Hesselberg, førstesekretær Ane Rinnaas Skuseth, førstesekretær Tore Sandnes.

http://www.forskerforbundet.no/hjernekraftprisen
http://www.forskerforbundet.no/hjernekraftprisen
http://www.forskerforbundet.no/seminar
http://www.forskerforbundet.no/kurs
http://www.forskerforbundet.no/kurs
http://www.forskerforbundet.no/vervekampanje
http://www.forskerforbundet.no/vervekampanje
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Faste innlegg fra generalsekretær Hilde Gunn Avløyp, forhandlingssjef 
Frank O. Anthun, administrasjonssjef Birgitte Olafsen,  

avdelingssjef Bjørn T. Berg og organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

Nidaros er fortsatt hovedstaden
Vi ser nå konturene av et nytt norgeskart av 
UHsektoren. Spørsmålene og utfordringene 
rundt endringene er mange. Kvalitet, finansi
ering, lokalisering og størrelse er noen sakene.

Våren 2015 hadde hovedstyret i Forskerfor
bundet lagt sitt styremøte til Trondheim. Her 
fikk vi i tillegg møte ledelsen ved NTNU, SIN
TEF og Museene i SørTrøndelag. Ledelsen ved 
alle tre institusjoner framstod som meget pro
fesjonelle, og hadde klare mål for framtiden. In
stitusjonsledelsen ved NTNU greide å formidle 
en klar visjon om at det nye NTNU ville framstå 
som bedre og mer slagkraftig etter fusjon med 
Høgskolen i SørTrøndelag, Høgskolen i Gjøvik 
og Høgskolen i Ålesund. I tillegg var selvsagt 
stemningen god etter at ekteparet Moser og 

NTNU nylig hadde fått tildelt Nobelprisen i medisin.
Dette sjakktrekket fra NTNU med fusjon på tvers av regioner har 

satt resten av universitets og høgskolesektoren i en vanskelig situasjon. 
Trondheim og MidtNorge har slik forsterket sin stilling som hovedstad 
for teknologisk forskning og undervisning. Som kjent støtter både Ap 
og Høyre store enheter i utdanningssektoren, og den sittende regjering 
vil sikkert tilføre den nye institusjonen god og sikker økonomi, slik at 
det blir en suksess for både studenter, ansatte og ledelse.

Problemet er selvsagt at de som kom seint i gang med fusjonsforhand
linger eller har mislykkes i sine forhandlinger, står svekket i den videre 
langsiktige kampen om studenter og forskningspenger. Flere høgskoler 
fortsetter sin selvstendighetsstrategi, og to av de «nye» universitetene, 
Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS), fortsetter 
uten dansepartner. Vestlandskartet er uendret etter at fusjonsforhand
lingene mellom UiS og Høgskolen i Stord/Haugesund strandet i vår, og 
UiA valgte tidlig å avslutte samtalene med Høgskolen i Telemark. I det 
akademiske og utdanningspolitiske landskap framstår selvsagt UiA og 
UiS som svekket, og tiden vil vise om den nasjonale politiske ledelse vil 
gripe inn med krav om nye og større allianser. Hvis de små og profesjons
baserte universitetene skal ha fortsatt vekst og kvalitet, må det innføres 
nye og andre kriterier innen finansiering. Som kjent måtte både UiS, 
UiA og Universitetet i Nordland (UiN) innfri visse kvalitetskriterier for 
å bli akkreditert som universitet, mens andre mindre institusjoner nå 

blir innlemmet i de store uten 
kvalitetskrav. Dette kan virke 
paradoksalt i en tid med knapp
het på ressurser i UHsektoren. 
Skal vi sikre videre kvalitet i hele 
UHsektoren, må de økonomiske 
forutsetninger være relativt like.

I disse valgtider er det vanskelig å se tegn til tvungen fusjon innen 
kommune, helse og utdanningssektoren. Frp og Høyre har en klar linje 
om at sammenslåing fortsatt skal være frivillig, slik at det er liten eller 
ingen politisk drahjelp å få for å skape større enheter og mer framtids
rettede institusjoner. Faren er at universiteter som UiA, UiN og UiS blir 
lokale og regionale universiteter. I en verden i omstilling må universiteter 
selvsagt framstå som nasjonale og internasjonale.

NTNU har utfordret hele utdanningssektoren, og det er nå opp 
til de andre å ta nye og større tak. Nidaros var en gang hovedstad og 
maktsentrum i Norge. Nå fremstår Trondheim og MidtNorge på ny 
som det fremste miljøet for forskning og undervisning, og studenter 
og akademikere vil stå i kø for å kjempe om en studie og arbeidsplass 
i Norges gamle hovedstad.

Tidenes høyeste søkertall
Overskriften er hentet fra årets pressemelding 
fra Samordna opptak. Det er blitt en vane med 
rekordopptak, både i 2012 og 2014 var overskrift
ene «Rekordhøy søkning til høyere utdanning».

Det er lett å være enig med Samordna opp
tak i at det er «gledelig at så mange søker seg til 
utdanninger hvor samfunnet etterspør arbeids
kraft, slik som lærer, sykepleier og realfag». 
Studentene som tas opp, skal imidlertid også ha 
god undervisning og oppfølging, med mulighet 
til å involveres i forskning og utviklingsarbeid. 
Da må det være nok vitenskapelig ansatte til å 
møte dem, og studiestedene må være dimen
sjonert for dem.

Samtidig vet vi at bare 40 prosent av studentene gjennomfører bache
lorutdanningen på normert tid, og at tallet er enda lavere for mastergrads
utdanningen. Kort sagt gjennomfører for få studenter på normert tid, for 
mange bruker lengre tid enn normert og for mange faller fra underveis. 
Mye tyder på at studentene ikke får den oppfølgingen de burde ha.

Intensjonen med kvalitetsreformen i 2003 var bedre oppfølging av 
studentene og raskere gjennomstrømming. Reformen ga oss i stedet 
resultatbasert finansiering som gjorde at institusjonene tok opp langt 
flere studenter enn de har fullfinansiering til, og vi fikk en stor effekti
vitetsøkning i form av produserte studiepoeng.

I 2013 ble 27,5 prosent av studiepoengsenhetene ved statlige univer
siteter og høyskoler produsert med 40 prosent finansiering. Dersom 
merproduksjonen skulle blitt finansiert fullt ut, mangler sektoren ca. 2 

milliarder kroner. Andelen som 
ikke er fullfinansiert, har økt for 
hvert år siden 2003. Trenden 
stadfestes i årets opptakstall der 
88 984 studenter ble tilbudt stu

dieplass, mens departementet finansierer 53 750.
Underfinansieringen gir overfylte campuser, dårligere oppfølging av 

studentene, mer undervisningsbelastning for de ansatte og mindre lærer
kontakt for studentene enn forutsatt – en oppskrift på masseproduksjon 
og frafall. Ekspertutvalget som la frem forslag til nytt finansieringssys
tem i januar, uttrykte bekymring over at kvantitetsveksten hadde gått på 
bekostning av kvaliteten. Det er derfor grunn til å redusere insitamentet 
for avlagte studiepoeng.

Lærestedene har ansvaret for at de har tatt opp for mange studenter. 
Fristet av mulighetene til ekspansjon og «friske» penger har de tatt opp 
langt flere studenter enn de har bevilgning til. Det er ikke ønskelig å 
redusere studenttallet fordi det er bra for Norge med en høyt utdannet 
arbeidskraft. Økt kvalitet i høyere utdanning krever imidlertid at bevilg
ningene blir mer i samsvar med det reelle studentantallet.

Kunnskapsdepartementet vil legge frem endret finansieringsmodell 
for universiteter og høyskoler i statsbudsjett for 2016. Kan vi håpe på at 
regjeringen følger anbefalingen om å prioritere kvalitet fremfor kvantitet i 
høyere utdanning? Det er på tide å videreutvikle kvaliteten i høyere utdan
ning. Utdanningsgjerningen må prioriteres opp, og undervisningen må gis 
bedre rammevilkår og høyere status. Tør man foreslå en kvalitetsreform?
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verden der økonomiske vekstparametre til tider underforstått synes å være 
bestemmende for forskningsprioriteringer. Det er betimelig at nettopp 
akademisk frihet er tema på Forskerforbundets store forskningspolitiske 
konferanse på Bristol i Oslo 17. november i år.

«Sammen er vi sterke»
Education International blir lyttet til, både i FN, Unesco og OECD. Ikke 
til å undres over når vi til sammen organiserer mer enn 30 millioner 
utdanningsarbeidere. 

Canada var et fantastisk vertsland for konferansen. Personlig undret 
jeg meg over at regjeringsapparatet ikke var sterkere representert under 
åpningen. Jeg våger påstanden om at det ville ha vært umulig å samle 
fagforbund fra mer enn 170 land i utdanningssektoren til en konferanse 
i Norge, som ikke hadde blitt åpnet av vår statsminister, uansett politiske 
farge. Den nordiske modellen er en realitet.

Midt i juli var vi, en tremannsdelegasjon fra Forskerforbundet, på den 
sjuende verdenskongressen til Education International, i Canadas vakre 
hovedstad Ottawa. Konferansen samlet over 1500 delegater fra utdan
ningsforbund: fra førskole til universitetsnivå. Totalt var mer enn 170 
nasjoner representerte. Det ble selvsagt tolket fra engelsk, fransk og 
spansk. Men alle trengte vi de utdelte hodetelefonene; innlegg ble holdt 
også på japansk, russisk, polsk, tysk, portugisisk og arabisk. I seg selv 
en overveldende erfaring. Abstraksjonsnivået må nødvendigvis bli høyt 
under plenumsdiskusjonene i en slik forsamling. Det er øyeblikk hvor 
man tar seg i å synes at alt sauses sammen til enkle honnørord, som 
etter noen dager lyder nokså likt, uansett hvilken tolk man lytter til. Men 
man henter seg fort inn igjen: en del for oss nordeuropeere opplagte 
sannheter – og rettigheter – fremstår i andre deler av verden som frem
tidsrettede utopier.

Ansvar
Vi vet fra ulike avisoppslag at kolleger i enkelte land risikerer livet under 
utøvelsen av lærergjerningen. Konferansen åpnet – som tradisjonen er på 
slike begivenheter som bare finner sted hvert fjerde år – med å minnes 
avdøde fra perioden. På videoskjermen rullet blant annet et utall av navn 
fra Nigeria på kolleger som er tatt av dage av Boko Haram. Ett minutts 
stillhet, stående, var konferansens uttrykk for respekten for deres innsats 
for barns fremtid.

Retten til offentlig skolegang, og kamp mot privatisering var et av 
kongressens overordnede temaer. Kvalitet i all utdanning må være et 
offentlig anliggende. I en europeisk delseksjon fikk man anledning 
til presisering: I vårt norske system har vi for eksempel også private 
høyskoler, men de er (heldigvis) underlagt de samme lovregulerte kva
litetskrav som de statlige heleide institusjonene. 

Mye oppmerksomhet ble også viet retten til utdanning for barn på 
flukt. Denne problemstillingen løftet for øvrig også Marina Warner, årets 
Holbergprisvinner under prisutdelingen tidligere i sommer: barn i flykt
ningeleir risikerer å vokse opp uten språklig forankrede kulturuttrykk 
som fortellinger og myter, og kan bli stående utenfor ethvert kulturelt 
fellesskap videre. Det ble brukt sterke ord om at kvalitetsutdanning for 
alle er en betingelse for fremtidig verdensfred. Som tilstedeværende på 
konferansen følte vi intet behov for å trekke riktigheten av slike utsagn 
i tvil.

Frihet og autonomi
Som naturlig er, ble mye oppmerksomhet rettet mot utdanningsarbeideres 
arbeids og lønnsvilkår, deres fagforeningsrettigheter (som i mange land 
er ustabile, for å si det forsiktig) og deres profesjonelle frihet og autono
mi. Også i Norge har vi hatt opprivende konflikter knyttet til lærernes 
frustrasjon over ikke å bli vist den nødvendige tillit, yrkesautonomi og 
frihet i utøvelsen av yrket. Den akademiske frihet innen forskningen 
ble også sterkt fremhevet: «Research must contribute to increasing 
knowledge in all fields, the sole guarantee of human intellectual and 
cultural wellbeing». Så grunnleggende enkelt kan det sies. Det er viktig 
at debatten om akademisk frihet holdes levende, ikke minst i vår del av 

Solidaritet
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