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Saman med kona Marte Holten Jørgen-
sen, også ho botanikar, har professor Øy-
vind Hammer på Naturhistorisk museum 
gitt ut boka «Flora Norvegica Radiograph-
ica» på Spartacus forlag. Det er ein sys-
tematisk flora over norske villplanter. Alle 
plantene er fotograferte med røntgen.
    – No ser vi plantene i eit nytt lys. Det 

er ein eigen estetikk i 
plantene. Kunst-

narar har teke 
røntgenbilete 

av planter i 
hundre år, 
men dette 
er fyrste 
gongen 
røntgen 
er brukt til 
å lage ein 

flora. Boka 
vår er viktig 

for at vi skal 
komme i hug kor 

 fantastisk naturen er, 
understrekar Øyvind Hammer. 

Han fortel at røntgen gjer det mogleg å 

Røntgenbilete 
viser kor vakre 
plantene er 

Mange har i desse heimekontortider 
hatt glede av at det frå tid til anna har 
dukka opp lenkjer til videoar av 
sjarmerande dyr som gjer noko artig. 

Men mange føler også på skam for at dei 
let desse unaturlege «tidstjuvane» gripe 
inn i livet og arbeidslivet deira. I doktor-
avhandlinga «Diversions. Playful, Stupid, 
Cute and Funny Evolution» viser Andreas 

Ervik korleis det som kan framstå som 
særskilt menneskelege tidsfordriv, også 
finst andre stader i naturen. 
    I avhandlinga si syner han døme på 
at «lekenhet løftet planter ut av simpel 
overlevelse; dumhet lot sopp drastisk 
utvide artsmangfoldet; søthet ga patte-
dyr empatiske bånd og humor utformet 
jeger-sankeres egalitære styresett», som 
det heiter på instituttets heimeside.=FO
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Røntgenbilde fekk professor til å sjå det 
vakre i plantene på ein ny måte. Det blei 
det bok av.
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En stille revolusjon   

Trine Nickelsen
ansvarlig redaktør 

Det pågår en stille revolusjon i skolen. Etter tre hundre år er de fysiske  
bøkene på vei ut. Nå ligger nettbrett og bærbare pc-er på pulten til åtte av 
ti norske elever, og ofte inneholder de alle skolebøkene elevene trenger. 

Digitaliseringen går lynraskt. Ikke så rart kanskje, for dagens elever skal 
rustes til en digital framtid. Nasjonale myndigheter er rause, de deler ut 
titalls millioner hvert år for å stimulere kommunene til innkjøp av digitale 
læremidler. Men også andre har en hånd på rattet. Kommersielle aktører 
som Google, Apple og Microsoft er åpenbart med på å styre utviklingen 
med sine enorme interesser på utdanningsmarkedet. 

Den kanskje største endringen de siste 4-5 årene gjelder de yngste barna. 
Stadig flere skoler kjøper nå inn nettbrett også til førsteklassingene sine. 
Det er nettopp da, i starten av skoleløpet, at de grunnleggende ferdig-
hetene skal øves inn. Framfor alt skal barna lære å lese – og forstå det de 
leser. Lesing er grunnlaget for nesten all videre læring i den stadig mer 
tekstbaserte norske skolen. Om elevene forstår best det de leser på  
brettet eller i boka, burde være et uhyre interessant spørsmål å få svar  
på – før teknologien rulles ut i klasserommene.

Men noen ser ut til å ha dårlig tid. Framtiden er digital og kommuner  
og skoleledere vil være først ute. «Digitalisering i skolen handler om at 
elevene skal lære mer og lære bedre», heter det fra Kunnskapsdeparte-
mentet. Den overordnete antakelsen er at digitale enheter må være bra  
for læring. Men bygger slike synspunkter i tilstrekkelig grad på forskning?  
Og – holder forskningen tritt med teknologiutviklingen på dette området?

Vi vet ennå for lite om hva nettbrettene gjør med læringen, spesielt blant 
de yngste barna. En kunne kanskje ønske mer systematisk testing av 
kunnskapen på dette viktige området.  

Men noe skjer. Som vi skriver om i denne utgaven av Apollon, er det  
gjennomført flere studier de siste årene, basert på store datamengder, for  
å finne ut hva som bidrar til å bedre eller redusere elevenes leseforståelse  
– enten det er på papir eller skjerm. 

Resultatene er tydelige nok: Leseforståelsen er bedre på papir enn på 
skjerm. Papir er overlegent når det gjelder å lese lengre, sammenheng-
ende fagtekster – som utgjør de fleste tekstene i skolen. 

Når stadig flere skoler nå kutter ut skolebøkene og går helt digitalt fordi 
barna dermed skal lære mer, så gjør de det – ifølge dem Apollon har  
snakket med – uten grunnlag i forskningen. 
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IKKJE GUTAR: Det er berre jentene som ønskjer å behalde 
morsmålet sitt.

– Kjemi er akkurat 
som musikk. En veldig 
personlig greie. 
Steven Ray Wilson (portrettet side 42-46) 

Kina fryktar eks- 
trem forureinsing

Den enorme forureinsinga i Kina er ikkje berre 
uheldig for det globale klimaet. Ho forverrar 
også helsa og trivselen til deira eigne innbyg-
gjarar.  
    Hedda Flatø har i avhandlinga si undersøkt 
om luftforureinsinga har noko å seie for dei 
politiske haldningane blant folk flest. Ho viser 
at kinesarane er blitt meir medvitne om den 
dårlege luftkvaliteten etter fleire vintrar med 
ekstrem forureinsing, mykje debatt om temaet 
og politiske tiltak. 
    Dei som meiner den lokale luftkvaliteten er 
dårleg, har lågare tillit til både lokale og regio-
nale styresmakter.=

 

Kinas leiarar er redde dei kan tape legitimitet 
dersom den ekstreme luftforureinsinga held 
fram som før. Dei satser difor tungt på miljø-
tiltak.

Mange er hekta på dyrevideoar

sjå 
plantenes 
mangfald og 
kor skøyrt vakre dei 
er, på ein annan måte 
enn tidlegare.
    Uheldigvis er det ikkje lett å ta 
røntgenbilde av planter. Røntgenstrålar 
går tvers igjennom. For å fange opp alle 
detaljane måtte forskarane bruke lange 
eksponeringstider på over 20 minutt. 
     – Vi kunne dessutan berre bruke dags-
ferske planter. 
    Dei har difor henta plantene frå det 
sentrale Østlandsområdet. 
    – Dei sjeldne artene er frå Botanisk 

hage, fortel Øyvind Hammer, som til dag-
leg brukar røntgenapparatet til å  
analysere fossilar.=

Akeleie

Engsme
ll

e

KINESARAR REAGERER: Luftforureininga i Kina har fått 
politiske konsekvensar. 
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Det finst lite jøde-
hat i litteraturen
Sjølv om framstillingane av 
«jøden» og «jødinna» i norsk 
litteratur har stereotypiske 
trekk, er norsk skjønnlitteratur 
i liten grad antisemittisk. 

Det er konklusjonen i Madelen 
Brovolds avhandling «Jødiske 
motiver i norsk litteratur cirka 
1800–1970». Karakterane er like-
vel i stor grad sjablongar, med 
gammaltestamentlege namn og 
bestemte kroppslege markørar 
for det jødiske. 
     Den litterære jødinna er ofte 
idealisert, men likevel stereotypt 
framstilt gjennom namn og ei 
særeigen tiltrekkingskraft. Sjølv 
om bøkene ikkje kan kallast anti-
semittiske, ifølgje Brovold, viser 
dei at jødar har hatt status som 
«dei andre» i det norske samfun-
net.=

Sosiale media 
påverkar 
demokratiet
Sosiale media som Twitter og 
Facebook styrkjer posisjonen til 
populistar.

Linn Sandberg gir i avhandlinga si 
støtte til det ein har trudd, at sosi-
ale media styrkjer posisjonen til 
populistar samanlikna med andre 
parti. Populistiske parti skaper 
større engasjement og lukkast 
med å politisere misnøye hjå 
følgjarane sine.=
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Stine Hulleberg Johansen har i avhandlinga 
si funne svar på dette paradokset. Når vi 
snakkar, brukar vi ei rekkje ord og uttrykk 
for å gjere det vi seier, mindre direkte og 
meir høfleg. Uformelle samtalar brukar 
svært ofte ord og uttrykk som liksom, jeg 
tror og på en måte.
    – Desse uttrykka vert kalla demparar 
og er ein vesentleg del av den lingvistiske 
verktøykassa vår. Vi brukar blant anna 
demparar til å uttrykkje at vi er usikre eller 
forsiktige på eigne vegner eller for å unngå 
å fornærme den vi snakkar med.

Bruken av demparar varierer på tvers av 
språk og kulturar. Stine Hulleberg Johansen 
har samanlikna dempande ord og uttrykk i 
norske og engelske uformelle samtalar.
    Resultata viser at det er både forskjel-
lar og likskapar mellom dei to språka. 
Engelsktalande brukar gjerne fleire uttrykk 
som skaper distanse mellom talar og bod-
skapen. Norsktalande nyttar derimot meir 
uttrykk som appellerer til ei felles forståing 
av ting mellom talar og lyttar. 
    – Slike skilnader kan skape utfordringar 
for nordmenn som snakkar engelsk.=
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Norske som snakkar engelsk, 
blir oppfatta som uhøflege

Boka, illustrert av 
Linnea Vestre, bognar 
av overraskande re-
kordar frå dyreverda.
    Korallar lever utan 
hjerne, kolossblekk-
sprut har verdas stør-
ste auge, leddsneg-
len har nesten tusen 
auge og kakerlakkar 
har det beste natt-
synet i verda.

Også dyra set verdsrekordar  

MINDRE DEMPING: Norske engelskstudentar bruker færre dempande uttrykk enn studentar som har  
engelsk som morsmål.

AKTUELT • Nytt

Fagpresseheider til Apollon  
Apollon fekk heiderleg omtale då Fag-
pressa delte ut fotoprisen i november.

Det premierte bildet i Apollon er av dei to 
kjemistudentane Mari Mathillas Røsvik og 
Veronica Killi som utførte eit ellevilt kjemi-
show på Universitetsplassen under Forsk-
ingsdagane hausten 2019. 

Fagpressejuryen skriv: «Don t́ try this at 
home! Det er ikke alltid mulig å illustrere 
fagartikler med bilder fulle av liv og action, 
men det fins unntak! Hederlig omtale går 
til et bilde med innebygd sprengkraft, nær-
mere bestemt studenter som utfører kjemi-
eksperimenter i friluft, fotografert av Yngve 
Vogt for Apollon.»= 

Ungdomsvalden 
har auka igjen
Lars Roar Frøyland har funne 
samanhengen mellom ung-
domsvald, rusmiddel og digi-
tale media.

Bruken av vald blant norske 
ungdommar gjekk kraftig ned 
frå 2007 til 2015, samtidig som 
ungdommane brukte meir tid 
på digitale media. Frøyland po-
engterer i avhandlinga si at ned-
gangen i bruk av vald hadde ein 
samanheng med at ungdommen 
drakk mindre alkohol. 
    Derimot auka valden frå 2015 
til 2018. Auken skuldast både 
fritidsaktivitetar utan vaksenkon-
troll, hasj og digitale media.
    Ei mogleg tolking frå Frøyland 
er at unge, takka vere smarttele-
fonen, ikkje lenger treng å vere 
heime for å bruke tid framfor 
skjermen.=

Vaksineforskar 
fekk kongeleg pris
Professor Bjarne Bogen har 
utvikla ein verdsleiande kreft-
vaksine. No har han fått Kong 
Olav Vs kreftforskingspris.

Han fekk prisen for sitt arbeid 
med ein heilt ny kreftvaksine 
som programmerer immunfor-
svaret til å drepe kreftceller.  
Vaksineteknologien vert kalla 
Vaccibody. Førebels resultat 
viser at kreftvaksinen har klart 
å minske svulstar hjå kreft- 
pasientar med ulike former  
for kreft. Bogen har også brukt 
denne vaksineteknologien til å 
styrkje kroppens immunforsvar 
mot influensa og andre infek-
sjonssjukdommar. 
     Oppskrifta hans for ein vel-
lukka forskarkarriere er kombi- 
nasjonen av interesse og nys-
gjerrigheit, hardt arbeid, intel-
ligens, staheit, fleksibilitet, teft 
og flaks.=
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Stadig meir sex over seksti
For at eldre skal vere fornøgde med sex-
livet, er det viktig å vise partnaren sin 
intime kjensler. 
Seksuelt aktive eldre må også ha ei posi-
tiv haldning til eigen seksualitet i eldre 
alder og at partnaren ikkje har seksuelle 
problem, slår Nantje Fischer fast i doktor-

avhandlinga si på Psykologisk institutt. 
    Ei tradisjonell oppfatning er at sex er for 
dei unge og vakre. Dette er i ferd med å 
endre seg radikalt. Vi blir fleire eldre vaksne 
i åra som kjem, og sex har ein heilt annan 
posisjon i livet til kommande generasjonar 
pensjonistar. =
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ELDRE-SEX: Det kan bli problem når eldre par har ulike interesser av sex eller viss partnaren slit med eit 
seksuelt problem.

Det hårete svarte dyret binturong har 
den beste tisselukta, albatrossen er det 
mest trufaste dyret, spermkvalen lagar 
dei høgaste lydane og blodiglen har best 
appetitt. Dei kan ete ti gonger meir blod 
enn sin eiga vekt, tilsvarande om vi men-
neske skulle drikke 700 liter milkshake i eitt 
strekk. Mennesket er forresten det dyret 
som sveittar mest.

Boka kom nyleg ut på Aschehoug forlag.=

 

Stipendiat Katharina Vestre, forfattaren bak den Brageprisnominerte boka «Det første 
mysteriet», har gitt ut barneboka «Dyrenes rekordbok»

Nordmenn meiner dei er gode i engelsk. Likevel blir nordmenn oppfatta som 
uhøflege når dei snakkar engelsk i utlandet.

ELDKULE-
TRIKS: Mari 
Mathillas Røsvik 
og Veronica Killi 
skapte denne 
eldkula ved 
å sile Coffee-
mate over ein 
gassbrennar. 
Dette var ein del 
av kjemishowet 
deira på Forsk-
ingsdagane i 
Oslo.
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Slik kan sykdommen  
bli spredt

• Gevirgnaging kan ha 
eksponert dyrene for 
prioner, kompliserte 
smittestoffer bestående 
av feilfoldete prionprote-
iner. 

• Siden ikke alle feil-
foldingene er helt like, 
har de ulike smitteegen-
skaper. Prionene kan 
derfor endre seg i en ny 
vert, ved at kun enkelte 
varianter replikeres opp, 
såkalt prionstamme-
seleksjon. 

• I en artikkel i Natures 
Scientific	Reports	
fremmer forskerne Atle 
Mysterud, Bjørnar Ytre-
hus, Michael A. Tranulis, 
Geir Rune Rauset, 
Christer M. Rolandsen og 
Olav Strand teorien om 
at smittsom skrantesjuke 
kan ha oppstått fra et 
sporadisk tilfelle, og 
at gevirgnaginga har 
vært en nøkkelfaktor for 
repetert eksponering  
og påfølgende prion-
stamme-seleksjon mot 
en smittsom variant.

Skrantesjuke

• Også kalt chronic 
wasting disease, CWD, 
er en prionsykdom som 
rammer hjortedyr og er 
100 prosent dødelig.

• Overføring av smitte 
kan skje ved direkte 
kontakt	mellom	infiserte	
og	ikke-infiserte	hjorte-
dyr. Smitte kan også 
skje indirekte ved at dyr 
kommer i kontakt med 
smittestoffet i miljøet, 
som på beite, eller gjen-
nom	infisert	kadaver.	

• Naturlig smitte til 
mennesker eller andre 
dyr enn hjortedyr er ikke 
rapportert.

• De første tilfellene av 
skrantesjuke i Europa 
ble funnet i Norge våren 
2016, da prioner ble 
påvist hos en villrein 
i Lærdal og hos to 
elger i Selbu. Prionene 
fra villreinen var av en 
smittsom type, mens 
prionene hos elgene var 
sporadiske og ikke-
smittsomme.

Kilde: snl.no

Tekst: Morten S. Smedsrud

Dette er det merkeligste jeg har sett i hele min  
  karriere, sier professor Atle Mysterud og 

peker på bildene fra Langfjella som viser en reins-
dyrflokk der et flertall av dyrene bare har stubber 
igjen av sine en gang staselige gevirer. 

På en video ser man tydelig at et individ gnager 
på geviret til et annet, tilsynelatende uten at denne 
reinen bryr seg nevneverdig. 

– Det er et helt bisart fenomen, sier professoren 
på Institutt for biovitenskap ved Universitetet i 
Oslo. 

Det er tidligere kjent at reinsdyr og andre hjorte-
dyr kan finne på å gnage på såkalte fallgevir, altså 
felte horn som ligger på bakken. Teorien er at de 
felte gevirene inneholder mineraler som dyrene 
trenger. 

– Men dette er noe ganske annet enn å gnage på 
kompisene sine som i høyeste grad fortsatt er i live. 

Fjellets nomade nå stedfast. Villreinen var 
blant de aller første som kom til Norge etter den 
siste istiden. Der levde den fredfullt på gigantiske 
vidder i tusenvis av år. 

Men noe har skjedd etter den kraftige befolk-
ningsveksten de siste 100 årene. Der reinsdyrene 
tidligere hadde enorme, uavbrutte områder å ut-
folde seg på, er livsrommet i dag klart begrenset. 

– Hvis du går et par hundre år tilbake, hadde de 

helt fra Setesdal til Jotunheimen å boltre seg på. 
I dag er områdene reinsdyrene kan bevege seg 

på, oppdelt i 24 avgrensete villreinområder, og det 
er ikke mulig å flytte seg enkelt mellom dem. 

– Veibygging, kraftutbygging, boliger og hytte-
felt gjør at reinen får livsgrunnlaget innskrenket. 
De lever under kunstige forhold, der de ikke lenger 
kan trekke naturlig mellom ulike sesongbeiter.

 Fjellets nomade er blitt stedfast. Kan mangelen 
på arealer ha ført til en så akutt mangel på nød-
vendige næringsstoffer, at reinsdyrene rett og slett 
er blitt kannibaler? 

– Mye tyder på at dette fenomenet har med 
miljøforhold å gjøre. Normalt flytter reinsdyrene 
seg over store områder for å få tilgang til det de 
trenger av næringsstoffer i et stedvis ganske karrig 
landskap. Det kan tenkes at de gnager på hverandre 
for å få i seg de mineralene de desperat trenger.

Hvordan i huleste? I 2016 oppdaget forskere en 
villreinsimle som døde da det skulle merkes dyr 
med GPS-sendere. De forfulgte en flokk med heli-
kopter, og ett dyr ble stresset og døde. Det viste 
seg at den fryktede skrantesjuken var kommet til 
bestandene i det norske fjellandskapet. 

– Det store mysteriet er hvordan i huleste dette 
kom til Nordfjella, sier Mysterud. 

Skrantesjuken er ikke utløst av bakterier eller 
virus. I stedet er den en såkalt prionsykdom. Prion-
proteiner er små proteiner som fins naturlig hos 

alle pattedyr. De kan av og til endre form til såkalte 
prioner og gi livstruende sykdom, som skrapesjuke 
hos sau, kugalskap og Creutzfeldt-Jakobs sykdom 
hos mennesker.

Amerikanske hjortedyrstammer har lenge vært 
plaget av skrantesjuke, men vi har ikke tidligere 
påvist sykdommen i Norge. Det første forskerne 
måtte finne ut, var om smittestoffet kunne ha 
kommet over Atlanteren. Det var det ikke noe som 
tydet på. 

– Eksperimenter med poding av smittestoffet 
på klatremus viser at denne prionstammen er unik 
for Norge. Den har derfor sannsynligvis oppstått i 
Langfjella.

Forskerne skiller mellom smittsomme prion-
sykdommer, som klassisk skrapesjuke hos sau og 
skrantesjuke hos hjortedyr, og sporadiske prion-
sykdommer som Creutzfeldt-Jakobs sykdom hos 
mennesker.

– Det finnes også atypiske varianter av skrante-
sjuke som kan oppstå spontant i enkeltindivider, 
såkalt sporadisk prionsykdom. Disse tilfellene 
smitter normalt ikke videre til andre individer, 
siden prionene er innkapslet i hjernen. De smitt-
somme variantene har prioner som går ut i lymfe-
systemet, og derfor kan de spre prioner ut av krop-
pen slik at andre individer eksponeres. 

Likner på Ny-Guinea. For å forsøke å forklare 
hvordan skrantesjuken kan ha oppstått, har Myste-

rud og kollegene sett til eksotiske strøk, nærmere 
bestemt verdens nest største øy, Ny-Guinea i Sør-
øst-Asia. Der ble det påvist at smitteoverføringen 
av den dødelige prionsykdommen kuru skjedde 
ved at stammemedlemmer spiste avdødes hjerne 
som en del av et kannibalsk ritual. 

– De sporadiske prionsykdommene er også 
overførbare, men det er sjelden det blir eksponer-
ing for andre individer, siden disse prionene som 
nevnt sitter innkapslet i hjernen. 

Kannibalisme er derfor et unntak, siden det gir 
eksponering og dermed smitteoverføring. 

– Teorien vår er at skrantesjuken kan ha opp-
stått ved at gevirgnaging har gitt eksponering for 
prioner fra et individ med sporadisk prionsykdom. 
Og at det deretter har skjedd en såkalt prion- 
stammeseleksjon med overgang til en sykdom 
som spres i lymfesystemet. Det er funnet prioner 
hos pasienter med Creutzfeldt-Jakobs sykdom hos 
mennesker i de samme nervebanene som går ut i 
gevir under vekst. 

 Mysterud og kollegene er bekymret for at reins-
dyrene på vidda viser kannibalske trekk som kan 
ha ført til sykdom. 

– Sunne dyr i et godt miljø oppfører seg ikke 
slik. Dette er enda et faresignal for bestandene av 
rein i Langfjella. Med skrantesjuke påvist på Har-
dangervidda og stadig større press fra hyttebygg-
ing og annen infrastruktur, er framtidsutsiktene 
til villreinen ganske dystre for øyeblikket.=

Reinsdyrene er blitt kannibaler 
 

Mysteriet på vidda kan ha ført til alvorlig sykdom:

– Et helt bisart fenomen, sier 
ledende forskere om at  
reinen i Langfjella gnager 
hverandres gevirer  
til stumper. 

BEKYMRET: – Sunne dyr i 
et godt miljø oppfører seg 
ikke slik, sier professor Atle 
Mysterud om kannibalismen 
blant reinen. 

JAGES AV UTBYGGING: Reinsdyrenes beiteområder er 
betydelig innskrenket av kraftutbygging, veiutbygging og 
hyttefelt. Til venstre fra Storheia vindpark på Fosen. I Lang- 
fjella (over) kan miljøødeleggelser ha ført til at reinsdyrene 
gnager på hverandres gevirer for å dekke behovet for livs- 
viktige mineraler. Resultatet kan være dødelig 
skrantesjuke.  
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Tekst: Trine Nickelsen · Foto: Ola Sæther 

Naturen krymper. Enorme arealer  
 blir borte eller ødelagt hvert år – 

skoger, våtmarker, kystområder, deltaer, 
snaufjell – i Norge og i resten av verden. 
I dag er hele 77 prosent av Jordas land-
arealer «betydelig omdannet», ifølge FNs 
naturpanel – IPBES. Verdens regnskoger 
er halvert, mens verdens våtmarker er 
redusert med 85 prosent.

– Vi mennesker har endret kloden i 
nesten ubegripelig grad – og i løpet av 
ekstremt kort tid, påpeker professor i bio-
logi Dag O. Hessen. At arealene der det 
før var natur, underlegges oss mennesker, 
reduserer mangfoldet av planter og dyr. 

– Bestander av det vi gjerne kaller 
høyerestående arter er redusert med 58 
prosent siden 1970, ifølge naturpanelet 
– altså i løpet av et øyeblikk i historien, 
erkjenner Hessen. Han er leder for Senter 
for biokjemi i Antropocen på Universitet-
et i Oslo – som jobber tverrfaglig med 
temaer fra mikrobielle prosesser til kar-
bonsyklus og klimatiske tilbakekoblinger. 

Fakta på bordet. Den anerkjente biolog-
en roser FNs naturpanel, etablert i 2012 
som en parallell til FNs klimapanel.  
    – Det er på høy tid at vi nå får systemat-
iske oversikter over naturtapet i verden, 
basert på enorme mengder data. Det har 
vi ikke hatt før. Stadig mer raffinerte sa-

tellittverktøy gjør at det snart er mulig å 
overvåke tap av natur helt ned til kvadrat- 
meternivå – også norsk natur. 

Den største trusselen mot naturmang-
foldet i Norge – og de fleste andre steder, 
påpeker Hessen, er måten vi bruker areal-
ene på. 

– Forestillingen om Norge som et vill-
marksland er en myte, sier han. 

I flere tiår har vi hver eneste dag i 
snitt mistet et område tilsvarende tretti 
fotballbaner med villmarkspreget natur, 
ifølge Naturvernforbundet. Hvert år bygg-
es seks tusen hytter, mange av dem i sår-
bar natur. Flere tusen arter er på rødlista, 
det vil si at de står i fare for å forsvinne 
fra norsk natur, og mange naturtyper er 
under press. Verdens gjenværende vill-
mark er ikke bare viktige leveområder for 
svinnende dyrebestander, men er også en 
avgjørende buffer mot virkningene av  
klimaendringer og andre menneske- 
skapte påvirkninger. 

Tiår for restaurering. Det er ikke lenger 
nok å bevare. Tapt natur må gjenopprettes.  
Det har FN tatt konsekvensen av ved å 
utrope tiåret vi akkurat har begynt på, til 
tiår for naturrestaurering. 

Hessen peker på flere tiltak, som hver 
for seg kan virke små, men som samlet 
kan betyr mye for mangfoldet: – Å plante 
til med skog er viktig fordi trær holder på 
fuktighet og jordsmonn, og binder karbon.  

Artsmangfoldet vil gradvis komme tilbake. 
Å restaurere myr er et annet svært viktig 
tiltak. Andre eksempler: Så til med natur-
lige frø i veikanter som før var dominert 
av lupiner, gjenåpne bekker og gamle 
gårdsdammer – og dermed få tilbake vik-
tige biotoper knyttet til vann, og kanskje 
også salamanderen og andre karismatiske 
arter. 

E6 – gjennom naturreservat. Dag O.  
Hessen vokste opp på Lillehammer. Der 
Lågen renner ut i Mjøsa, finnes et helt 
spesielt naturområde: Lågendeltaet natur- 
reservat. Der er det blant annet registrert 
224 forskjellige fuglearter, mange av dem 
truet av utryddelse. 

Likevel – tvers igjennom deltaet skal 
det bygges ny, firefelts E6 med 110-sone. 
Hessen har engasjert seg i saken. – Det 
eneste diskusjonstemaet har vært hvor 
traseen skal gå. Selv et vernet reservat er 
altså ikke verdt å spare for all framtid – så 
lenge bilistene kan spare noen minutter. 

Dette er ett av utallige eksempler på at vi 
ikke erkjenner naturens egenverdi. 

Ved Hamar lenger sør er et annet nat-
urreservat, også det med et enestående 
fugleliv, allerede delt i to av den samme 
motorveien – en tjue meter bred trasé, 
med svære steinfyllinger på hver side. 

– Ny E6 skjærer seg altså gjennom to 
av Norges mest betydelige våtmarks- 
områder. Den trolig viktigste biotopen, 
som verden også har tapt aller mest av, er 
nettopp våtmark, påpeker Hessen.

Hvordan er det mulig? 

– Grønnvasking. I begge tilfellene for-
sikrer utbygger at arealene som den nye 
veien krever, skal erstattes. Det høres 
kanskje fint ut, men Hessen er langt fra 
beroliget. – Igjen og igjen ser vi at verdi-
fulle biotoper beslaglegges – under på-
skudd av at arealene skal kompenseres 
gjennom å verne eller restaurere forringet 
natur et annet sted. 

Hessen legger til at det selvsagt er  

Hver dag ofres verdifull natur til fordel for veier, 
energianlegg, bygninger, parkeringsplasser – med 
forsikringer om at den skal erstattes et annet sted. 
– Grønnvasking, mener Dag O. Hessen.

– Det viktigste er ikke å 
restaurere naturen – men  
å la være å ødelegge den 

2021–2030: Verdens tiår for restaurering av økosystemer:

bedre å restaurere enn ikke å gjøre noe. 
– Men dessverre tror jeg slike tiltak 

ofte kan senke terskelen for å bygge ned 
verdifulle arealer, og kanskje tillate enda 
større inngrep enn en ellers ville gjort. 
Erstatningsarealer er dessuten nesten 
aldri i nærheten av å ha de samme kvali-
tetene som arealene som ofres. 

Han viser til at et erstatningsareal ofte 
er atskilt fra den verdifulle biotopen som 
ødelegges av veiutbygging eller andre 
inngrep. 

– Utbyggere sier de skal restaurere like 
mye natur av tilsvarende type et annet  
sted. Men hva er «tilsvarende type» na-
tur? Det er ikke mulig å finne helt identisk 
natur. Langt på vei framstår slike tiltak 
som grønnvasking, mener Hessen, og leg-
ger til at det er avgjørende at arealvernet 
skjer der mangfoldet faktisk befinner seg, 
på de rikeste habitatene og ikke bare i 
marginale områder der vernet er billigst.

Forbruk gir naturtap. En av våre aller 

fremste formidlere av naturvitenskape-
lig forskning mener at bevissthetsend-
ring er på vei. – Restaurering har vind 
i seilene. Likevel er naturen på stadig 
vikende front. Den taper, igjen og igjen, 
i møte med det som sees på som ‘reelle 
verdier’.= 

Dessverre tror 
jeg slike tiltak 
ofte kan senke  
terskelen for å 
bygge ned verdi-
fulle arealer.

MINDRE MANGFOLD:  
– Arealene som erstatter 
tapt natur, er nesten aldri i 
nærheten av å ha de samme 
kvalitetene som arealene 
som ofres, sier Dag O. 
Hessen.
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FNs tiår for naturrestaurering
• Den største trusselen mot naturmangfold på 
kloden er naturinngrep og ødeleggelse av leve-
områder for dyr, planter og mikroorganismer. 

• Å restaurere natur er nødvendig for å bremse, 
stoppe og snu den negative utviklingen. 

• Derfor har FN vedtatt at 2021–2030 skal være 
det internasjonale restaureringstiåret.

FNs naturpanel
• IPBES – Intergovernmental Science-Policy Plat- 
form on Biodiversity and Ecosystem Services 
• Naturpanelet er et uavhengig, mellomstatlig, 
vitenskapelig organ som sammenstiller og pre-
senterer den globale, vitenskapelige ekspertisen 
på feltet naturmangfold og naturgoder. 

• Panelet ble etablert i 2012 etter modell av FNs 
klimapanel,	og	flere	tusen	av	verdens	fremste	
forskere på feltet er med.                    (Kilde: NINA)
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Tekst: Morten S. Smedsrud

Lobbyister har fire favorittemaer når de skal  
  overbevise politikere om at nettopp deres 

virksomhet skal få mer penger og innflytelse:  
Økonomi, miljø, demokrati og helse.

Øverst troner økonomien. Ikke privat- eller  
selskapsøkonomi, men sysselsetting, skatteinn-
gang og felles velferd. 

Selv om USA ofte blir nevnt som fore-
gangsland innen lobby, er det store for-
skjeller mellom amerikansk og norsk  
virkelighet. I USA utøves mye politisk 
makt gjennom økonomisk støtte til  
enkeltkandidater og politiske partier.  

I Norge har vi lenge vært spart for denne utvikling-
en, men har de siste årene sett for eksempel Stein 
Erik «Rimi» Hagens bidrag til partiet Høyre og 
Trond Mohns støtte til Arbeiderpartiet. 

– Lobbyistene i USA er svært direkte. De for-
søker å presse myndighetene til å gjøre det de 
ønsker. I Norge er de langt mer opptatt av å argu-
mentere og vinne støtte. Det er dette Daniel Nau-
rin (leder for ARENA Senter for europaforskning, 
journ. anm.) kaller det at «they get dressed for 
politics», eller tar på seg politikerens klær, forteller 
Ihlen. 

At lobbyister og politikere i stadig større grad 
ligner på hverandre, er av enkelte kommentatorer 
foreslått som en del av forklaringen på Arbeider-
partiets sviktende oppslutning de siste årene. 

– Dette er en del av profesjonaliseringen av 
bransjen. PR-rådgiverne vet hvilke knapper de skal 
trykke på for å komme inn. 

For eksempel har PR-byrået First House fått 
kritikk for å gjøre avhoppende politikeres nettverk 
til en salgsvare.

– Her ser vi den såkalte svingdørsproblematikk-
en – folk går fra tillitsverv i politiske partier til å 
jobbe for kommersielle interesser, og tilbake igjen. 
Dette gjør at vi må stille spørsmål om motiver og 
habilitet. 

Et kjernespørsmål er hvorvidt lobbyvirksomhet 
flytter makt fra folkevalgte organer til dem som 
har økonomisk kraft til å påvirke beslutningstaker- 
ne. Teoretikeren Jane Mansbridge har hevdet at 
dette gjør lobbyismen «politisk farlig og manipuler-
bar».  

– Det kritiske er at vi viser hvor fleksibel appel-
len til det felles beste er. Begrepet kan strekkes og 
bøyes til man finner noe som virker for seg. 

Vrir på ideen om bærekraft. Miljø og klima er 
også høyt oppe på lista over topoi. For eksempel 
kan bærekraftbegrepet vris til det ugjenkjennelige 
i språkbruken til en god lobbyist. Økologisk sett er 

ene fra klassisk retorikk, særlig teorien om topos 
(gresk for sted). Forskerne har undersøkt hvilket 
«sted» informasjonsarbeiderne og lobbyistene 
«går» når de skal finne sine argumenter. 

– Vår studie viser at valget av økonomi, miljø, 
demokrati og helse er strategiske valg for å få gjen-
nomslag for sine saker.  

 
Møter seg selv i svingdøra. Lobbyisme definer-
es som maktpåvirkning utenfor etablerte kanaler 
som høringsuttalelser, utredninger, forhandlinger 
og styrearbeid. Lobbyister avtaler helst personlige 
møter, ringer, sender epost eller brev. 

– I tillegg til direkte påvirkning tar mange lobby- 
ister i bruk tradisjonelle og sosiale medier. De flin-
ke bruker flere kanaler og koordinerer arbeidet.

Det viser en studie som professor Øyvind Ihlen 
ved Universitetet i Oslo har gjort sammen med 
Ketil Raknes fra Høyskolen Kristiania. 

 De spurte 58 bedrifter og organisasjoner som 
deltok på Arendalsuka for halvannet år siden, om 
hvordan de gikk fram for å fremme sine interesser. 

 De fire favorittemaene viser én ting: når lobby-
ister skal skape oppslutning om sin sak, argument-
erer de for at deres virksomhet er av allmenn inter- 
esse, til gode for offentligheten, eller aller helst til 
«det felles beste». 

– Alle smykker seg med at de tar samfunns- 
ansvar, forteller Ihlen, som er en av lederne på 
Senter for studier av politisk kommunikasjon 
(POLKOM) ved UiO.

Ihlen og medforfatter Ketil Raknes bruker teori-

SVINGDØRSPROBLEMATIKK: – Folk går fra 
tillitsverv i politiske partier til å jobbe for kommer-
sielle interesser, og tilbake igjen. Dette gjør at 
vi må stille spørsmål om motiver og habilitet, 
påpeker Øyvind Ihlen. 

LOBBYHOVEDSTADEN: 
Under Arendalsuka forsøker 
bedrifter og organisasjoner 
hvert år å overbevise politik-
ere om at deres sak trenger 
penger og oppmerksomhet. 
Ofte gjøres det med å vise til 
hva som er i offentlighetens 
interesse. 

      Bedrifter smykker seg med   
      samfunnsansvar 
 

Kan «det  
felles beste» 
bli det godes 

fiende? 
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Lobbyisme kan være politisk farlig og 
manipulerende, men bidrar også med  

nyttig kunnskap til beslutningstakere. 
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bærekraft at vi ikke henter ut flere ressurser enn 
det systemet klarer å erstatte, og ikke forurenser 
mer enn systemet klarer å håndtere.

– Lobbyister bruker ofte bærekraft på en annen 
måte enn den økologiske. Det er fare for å vri på 
det og tømme det for innhold. Det er uheldig, sier 
Øyvind Ihlen.

I artikkelen «Appeals to ‘the public interest’: 
How public relations and lobbying create a social 
license to operate» heter det at bedriftene conflates 
– blander sammen – sin egen kjernevirksomhet og 
offentlighetens interesse.  

– De kan ofte hevde at det er kjernevirksomhet-
en i seg selv som er til offentlighetens beste. Da er 
spørsmålet om det tømmes for mening, hvordan 
skal dette begrepet forstås? I visse tilfeller kan 
henvisningen til «det felles beste» kamuflere det 
som egentlig er i samfunnets interesse. 

– Kan det felles beste bli det godes fiende? 
– I utgangspunktet er det selvsagt bra om virk-

somheter streber mot det som oppfattes som det 
felles beste, men vi trenger en løpende debatt om 
hvor langt begrepet kan strekkes i enkelttilfellene. 

Lobbyisme kan også være nyttig før politikerne 
skal fatte en beslutning. I den ferskeste maktutred-
ningen, «Makten og demokratiet», sier over 65 
prosent av stortingsrepresentantene at profesjonell 
lobbyisme kan gjøre at viktige saker blir grundig-
ere belyst. 

– Lobbyister kan bringe til torgs argumenter og 
synspunkter som er viktige for demokratiet. Den 
stadig tilbakevendende diskusjonen er om lobby-
isme bidrar til et reelt mangfold eller om det er et 
mangfold for de ressurssterke.   

Bryter Habermas’ normer. Idealet for offentlig 
debatt er delvis formet av teoriene til den tyske 
filosofen Jürgen Habermas. 

 «Det ser ut som moderne lobbykampanjer bryt- 
er med Habermas’ normer om sannferdighet og 
rasjonalitet», heter det i artikkelen (journ. overs.).

– Vi nærer jo ikke noen illusjoner om at lobby-
ister generelt bekjenner seg til et offentlighetsideal 
à la Habermas. Det er i stedet nærliggende å peke 
på at appeller til «det felles beste» kan brukes til å 
kamuflere egeninteresse.

«Bruker man Habermas’ teori, er lobbyvirksom- 
het en fordreining av normene for god overveielse, 
og at strategisk kommunikasjon undergraver reell 
debatt», heter det i artikkelen.

– Dette gjør at debatten kan dreie seg vekk fra 
en sammenlikning mellom to eller flere motstrid-
ende interesser fordi «alle» jobber for «det felles 
beste». Avveiningen mellom konkurrerende inter-
esser er jo helt sentral for politikk.=

Tekst: Trine Nickelsen · Foto: Ola Sæther

Noen sår vil ikke gro. Bakterier kan ha tatt  
 overhånd. Da finnes de ikke bare i enorme 

mengder på såret; de kan også ha gått sammen og 
dannet såkalt biofilm, der de lever i fellesskap i et 
beskyttende slimlag – som verken antibiotika eller 

desinfeksjonsmidler biter på. Å behandle slike sår 
er nesten umulig.

Nye, grønne produkter. – Vi er nødt til å tenke 
nytt. Antibiotikaresistens er et enormt problem i 
verden og gjør medisiner stadig mindre effektive – 
også medisiner som skal behandle infiserte sår. Og 
ikke minst skader bruken av antibiotika miljøet, 
påpeker professor Hanne Hjorth Tønnesen på  
Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.

For ikke all medisinen blir tatt opp i kroppen.  
Noe skilles ut i avføringen og urinen sammen 
med nedbrytningsprodukter fra legemiddelet. Det 
går ut i kloakken – og havner i elver, innsjøer og 
fjorder. Målinger viser store mengder antibiotika i 
naturen. 

Alternativ medisin trengs sårt. 
– Derfor jobber vi hele tiden med å utvikle nye 

måter å behandle på. Vi kombinerer miljøvennlige 
komponenter, slik som ulike sukker, aminosyrer, 
organiske syrer, nedbrytbare partikler og eventuelt 
lys, for å hemme bakterievekst. Disse komponent-
ene har liten eller ingen antimikrobiell effekt hver 
for seg. Men når vi kombinerer dem på bestemte 
måter, kan vi oppnå en slik effekt.  

Diabetikere utsatt. Kroniske sår er ille for pasi-
entene. Diabetikere er særlig utsatt for fotsår som 
ikke vil gro, og også eldre mennesker med dårlig 
blodsirkulasjon får ofte kroniske sår. Brannsår kan 
også lett bli infiserte og er vanskelig å lege. Kron-
iske infeksjoner i munnhulen er et annet problem 
som også rammer mange pasienter.

En utfordring er å få de aktive stoffene fram til 
der de skal virke. 

– Vi jobber med å kombinere stoffer på en ny 
måte for deretter å lage den riktige ‘innpaknin-
gen’, det vi kaller en formulering. Det skal sikre en 
trygg og effektiv levering av stoffene til det infiserte 
stedet. Formuleringen skal også sørge for at stoff-
ene blir tatt opp i bakteriene og hemmer veksten 
deres – og eventuelt løser opp biofilmen som ofte 
dannes. Eksempler på slike formuleringer til sår er 
spray, kompresser og geler – som er en slags gelé. 

 
Lys dreper. Når stoffene er påført det infiserte 
såret, vil de ofte trenge mer kampkraft i møte med 
bakteriene. 

De dreper bakterier i kroniske sår 
med naturlige og harmløse stoffer.  

Gevinsten er stor: Produktene de utvikler, 
genererer trolig ikke resistens og  

belaster ikke miljøet. 

PLASTER PÅ SÅRET: – Vi undersøker tre ulike miljøvennlige 
alternativer til antibiotika, blant dem er geler og kompresser 
av kollagen fra kalkun, forteller Krister Gjestvang Grønlien, 
Hanne Hjorth Tønnesen, Helene Liepelt Nystedt og Raj  
Kumar Thapa. 

De erstatter a ntibiotika 
med miljøvenn lige stoffer 
 

Utvikler nye legemidler til betente sår
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– Da eksponerer vi dem for lys med en spesiell  
bølgelengde. Lyset aktiverer komponenter i prod-
uktet slik at de genererer oksygenforbindelser som 
er giftige for bakteriene, forteller Hjorth Tønnesen. 

De fotosensitive komponentene er inaktive uten 
det riktige lyset, men når de blir bestrålt, dannes 
blant annet forbindelsen singlet oksygen. Denne 
formen av oksygen er svært reaktiv og reagerer 
umiddelbart med omgivelsene, for eksempel bak-
terier – og skader dem.

– Vi får bakteriene til å ta opp disse lyssensitive 
stoffene, og så bestråler vi dem med lys som er til-
passet stoffet. Da dannes singlet oksygen som virk-
er nesten som små bomber inne i bakteriene. Når 
reaksjonene på denne måten skjer inne i bakterier, 
kan stoffet drepe selv motstandsdyktige bakterier, 
forteller hun.

Singlet oksygen og frie radikaler angriper alle 
typer molekyler i en bakteriecelle – hele veien fra 
den ytre membranen til DNA-et inne i cellen. Bak-
teriene klarer sannsynligvis ikke å utvikle resist-
ens mot et så bredt angrep. 

– Utfordringene er å få nok av det fotosensitive 
stoffet inn i bakteriene og å nå fram til alle bak-
teriene i et sår. Da blir ‘innpakningen’ av stoffene 
avgjørende. 

Tre alternativer. Forskerne jobber ikke bare med 
å utvikle formuleringer med fotoreaktive kompon-
enter. Nå holder de på å undersøke tre ulike miljø-
vennlige alternativer til antibiotika. Det første er 
geler og kompresser av kollagen fra kalkun, det 
andre spray og geler med ‘grønne’ løsemidler, og 
det tredje er geler som inneholder såkalte anti-
mikrobielle peptider sammen med små fettkuler. 

En av dem som deltar i prosjektene, er doktor-
gradsstipendiat Krister Gjestvang Grønlien, som 
ser spesielt på kollagen. 

– Jeg jobber med å utvikle nye produkter som 
kan brukes direkte på infiserte sår, som kollagen. 
Kollagen er det proteinet det finnes mest av i men-
nesker og dyr, særlig i lærhud, knokler, brusk og 
sener. Det langstrakte proteinet virker sårhelende, 
påpeker han. 

I kroniske sår er det oppstått en ubalanse: Det 
har blitt for mye av enzymer som bryter såret ned 
og for lite av det som hemmer disse enzymene. Her 
kan kollagen hjelpe.

– Når vi tilfører kollagen, vil enzymene heller  
angripe kollagenet enn såret. Da dannes det frag-
menter som trekker til seg cellene som bygger  
huden opp igjen.

Rester fra kalkun. Kollagenet Grønlien bruker i 
forskningen sin, kommer fra kalkun. 

– Matindustrien sliter med å bli kvitt protein-
rikt materiale etter slakt, såkalt restråstoff. Mye 
blir brent og representerer dermed et miljøprob-
lem. De henvendte seg til oss, og lurte på om vi 
kunne bruke kalkun-sener til å ekstrahere kollag-
en fra, forteller han, og legger til at forskningen 
han utfører, inngår i et samarbeidsprosjekt mel-
lom flere partnere i matindustrien.

Men selv om kollagen virker sårhelende, trengs 
mer for å få has på de gjenstridige bakteriene. 

– Vi benytter lys, slik Hjorth Tønnesen fortalte 
om. Nærmere bestemt tilsetter vi lyssensitive stof-
fer, og når vi så bestråler disse stoffene, drepes 
bakteriene, sier Grønlien.  

Men han har også andre smarte grep for å for-
sterke de sårhelende og bakteriedrepende egen-
skapene. Kollagenet består av store molekyler, og 
det første som må gjøres, er å løse dem opp. Da 
benytter han løsemidler som er mer miljøvenn-
lige enn de tradisjonelle, organiske løsemidlene 
– nemlig såkalte NADES – Natural Deep Eutectic 
Solvents.  

Ordet eutektisk kommer fra gresk og betyr lett-
smeltelig. En eutektisk blanding består av to eller 
flere stoffer som har den egenskapen at blandingen 
har et lavere smeltepunkt enn stoffene den er lagd 
av. De kan løse opp ‘uløselige’ forbindelser – som 
proteinet kollagen. Det er bare ti år siden NADES 
ble beskrevet vitenskapelig for første gang. De  
finnes i mange typer levende celler og består kun 
av naturlige komponenter, som organiske syrer, 
aminosyrer og sukker. 

– NADES kan bryte kollagenet ned til enklere 
deler, nærmere bestemt til peptider – som er vik-
tige når sår skal gro, påpeker Grønlien. 

Men disse naturlige løsemidlene kan mer.  
Forskergruppa har funnet ut at mange NADES har 
antibakterielle egenskaper som kan brukes for å 
behandle infeksjoner i for eksempel kroniske sår. 

Grønne løsemidler. NADES anses som ‘grønne’ 

fordi de ikke forurenser naturen, og de er trolig 
heller ikke skadelige for dyr eller mennesker. 

– De er billige og enkle å lage, og holder seg i 
flytende tilstand over et stort temperaturområde, 
hvilket er viktige egenskaper hvis de skal brukes  
i legemiddelindustrien. Og ikke minst – de har  
evnen til å løse stoffer som ikke løser seg godt i 
vann, slik som kollagen, påpeker han. 

Helene Liepelt Nystedt er doktorgradsstudent 
og jobber med å utvikle antimikrobielle produkter 
som inneholder NADES. 

– Da må vi vite sikkert at disse løsemidlene 
ikke er skadelige for kroppen. Vi må også vite mer 
om de grunnleggende egenskapene de har og hvor-
dan de virker, understreker hun.

For å finne ut om de er trygge å bruke i et hud-
preparat til mennesker, har Nystedt undersøkt eff-
ekten de har på grisehud og i kunstige membran-
modeller. Nå studerer hun hvor godt de virker på 
biofilm.  

– NADES har egenskaper som gjør det utford-
rende å finne en ‘innpakning’ som egner seg til å 
behandle lokale infeksjoner. I doktorgradsarbeidet 
mitt undersøker jeg flere forskjellige slike inn-
pakninger for å finne ut hvilke som fungerer best, 
forteller hun. 

Bakteriene konkurrerer. Kollega og forsker Raj 
Kumar Thapa har en litt annen innfallsvinkel til 
sårbehandling. Han benytter såkalte antimikro-
bielle peptider for å bekjempe bakterier. Antimikro-
bielle peptider er en del av den medfødte immun-
responsen som finnes både hos høyerestående og 
laverestående organismer. 

I et betent sår finnes det mange ulike arter av 
bakterier. De vil ofte være bitre konkurrenter. 

– Bakterier kan skille ut bestemte peptider for 
å svekke konkurrentene sine og dermed sikre seg 
den beste plassen i såret. Dette benytter vi oss av. 
Vi bruker peptider som bakteriene selv produserer, 
til å bekjempe andre bakterier. Peptider virker 
gjennom å ødelegge membranstrukturen til bakte-
riecellen, forteller Thapa. 

Jevn tilførsel. Det finnes allerede noen kremer 
som inneholder antimikrobielle peptider, men de 
er ikke optimale. De forsvinner lett fra såret og gir 
ingen kontrollert tilførsel av peptider. 

– Peptidene bør få tid til å virke lenge på såret. 
Det trengs, for antallet bakterier i kroniske sår er 
svært høyt, og når de lager biofilm, er det vanske-
lig å trenge igjennom, understreker han.

Utfordringen er å finne formuleringer som både 

er effektive mot bakteriene i såret – og som sam-
tidig holder peptidet stabilt. Peptider er nemlig 
utsatt for å bli brutt ned i sårvæsken, av enzymer 
og andre forhold som pH i såret, og ved ekspon-
ering for sollys.  

– Målet vårt er å lage en formulering som kan 
stabilisere peptidene, frigi disse til det infiserte 
området over lengre tid og sikre at de tas opp i 
sårbakteriene. Peptidene vi arbeider med, har aldri 
vært brukt på denne måten tidligere, forteller han.

Thapa har nå utviklet en spesiell type gel som er 
i stand til å levere peptidene til kroniske sår. 

– Vi har fått en idé om at det er mulig å gjøre 
det ved å påføre en slags gel på det betente såret.  
Vi inkorporerer små kuler basert på fettstoffer i 
kroppen, fosfolipider, i en gel som er lagd av ned-
brytbare stoffer. Vi tilsetter antimikrobielle pep- 
tider og naturlige stabilisatorer. Da frigjøres pep- 
tidene sakte og kan virke på bakteriene i lengre tid 
– helt til de dør, sier forskeren, og legger til at han 
mener peptidene kan bli et viktig antibiotikafritt 
alternativ i sårbehandlingen.

Tar tid. De fire forskerkollegene driver grunnlegg-
ende forskning. Derfor vil det ta flere år før vi kan 
gå på apoteket og kjøpe de bakteriedrepende pro-
duktene de nå utvikler. 

– Først må vi gjøre forsøk i dyremodeller og 
deretter kliniske forsøk i mennesker. Lykkes vi, 
kan vi oppnå flere gevinster: et antibiotikafritt 
alternativ i sårbehandlingen, en bærekraftig ut-
nyttelse av restråstoffer – og mer miljøvennlige 
legemidler.=

Hanne Hjorth Tønnesen

• Hanne Hjorth Tønnesen 
er leder av forskergruppa 
PharmaLuxLab.

• Da hun i 1989 ble 
utnevnt til professor, var 
hun den yngste norske, 
kvinnelige professoren. 
Hun er også den siste 
norske professoren som 
er embedsmann, utnevnt 
av Kongen i statsråd i 
desember 1989.

• Hjorth Tønnesen 
forsker på formulering av 
legemidler der virkestoff-
et er tungt løselig eller 
vanskelig tas opp i krop-
pen. 

• Hun har også arbeidet 
mye med fotoreaktive 
stoffer, bl.a. kurkumin, 
og bidratt til at det er 
kommet på plass et 
internasjonalt regelverk 
for stabilitetstesting av 
lysømfintlige	legemidler.
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Vi er nødt til å tenke nytt. Antibiotikaresistens er et enormt  
problem i verden.

PharmaLuxLab 

• Forskergruppa på  
Farmasøytisk institutt 
ved UiO utvikler miljø-
vennlige og antibiotika-
frie antibakterielle midler 
og sårprodukter. 

• De kombinerer 
stoffer på en ny måte 
for deretter å lage den 
riktige «innpakningen», 
formuleringen. 

• Formuleringene som 
forskerne utvikler, er 
basert på geler, en type 
sårbandasje, nano-
partikler, skum og spray.

• Prosjektene er tverr-
faglige, og forsker- 
gruppa samarbeider 
med blant andre mikro-
biologer, cellebiologer 
og kommersielle 
aktører. 

DREPER BAKTERIER: Pep-
tider er kjeder av aminosyrer 
som kan ødelegge memb- 
ranen til bakteriecellene.  
    – Peptidene bør få tid til å 
virke lenge. Jeg har utviklet 
en spesiell type gel som sikrer 
stabil leveranse av peptider 
til kroniske sår, forteller Raj 
Kumar Thapa. Glassene han 
holder, inneholder to ulike 
geler med antimikrobielle 
peptider.
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Universets historie over 13,8 milliarder år.

Utviklingen av galakser,  
stjerner og planeter 

Den kosmiske 
bakgrunnsstrålingen 

INFLASJONEN  
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INFLASJONEN

• Universet ble dan-
net for nesten 13.8 
milliarder år siden i et 
enormt Big Bang.

• Den første brøk-
delen av brøkdelen av 
et sekund ekspanderte 
universet fra størrelsen 
av et atom til en bredde 
på 1 til 100 lysår. All 
materien ble dannet da. 
Dette korte, men svært 
så viktige øyeblikket 
i universets historie 
kalles for inflasjonen.

• Astrofysikerne kan 
få et bilde av hva som 
skjedde ved å studere 
gravitasjonsbølgene 
fra	inflasjonen.	Disse	
gravitasjonsbølgene er 
meget svake, men kan 
måles ved å studere de 
ørsmå temperaturfor-
skjellene i den kosmiske 
bakgrunnsstrålingen.

Tekst: Yngve Vogt

Astrofysikere over hele verden jublet da det  
  milliard-dyre teleskopet Planck ble skutt opp 

av den europeiske romfartsorganisasjonen ESA 
for snart tolv år siden. I løpet av noen år målte 
teleskopet de ørsmå temperaturvariasjonene i den 
kosmiske bakgrunnsstrålingen fra det magiske øye-
blikket da universet ble synlig, 380 000 år etter 
Big Bang. De fikk da et bilde av hvordan universet 
så ut den gangen. 

Nå vil astrofysikerne gå enda lenger tilbake i 
universets historie. De skal avsløre hvordan uni-
verset så ut det første øyeblikket etter Big Bang. 
Denne spesielle tiden kalles for inflasjonen og 
varte så kort som 10 opphøyd i minus 34 sekunder. 
Her snakker vi om et så kort tidsrom som 0,000 
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 01 
sekunder, eller for dem som foretrekker de gode, 
gammeldagse begrepene, snakker vi om noe sånt 
som en trilliontedel av et sekstilliontedels sekund.

På denne ufattelig korte tiden ekspanderte univer-
set fra størrelsen av et atom til en bredde på 1 til 
100 lysår. Det er enormt stort. Og det var nettopp 
i dette korte skapelsesøyeblikket at all materien 
som vi ser i dag, ble dannet.

– Vi kan derfor kalle inflasjonen for den mest 
epokegjørende i universets tilblivelse, poengterer 
professor Hans Kristian Eriksen på Astrofysisk 
institutt. 

– Det finnes mange teorier om inflasjonen. Ja, 
det er faktisk flere inflasjonsteorier enn inflasjons-
teoretikere. 

Det eneste sporet som finnes fra dette magiske 
øyeblikket, er gravitasjonsbølger.  

– Gravitasjonsbølger er derfor ekstremt viktige 
i moderne kosmologi. De kan gi oss det første bil-
det av universet rett etter skapelsen. 

Mens målingene av den kosmiske bakgrunns-
strålingen viser hvordan universet så ut 380 000 
år etter Big Bang, kan gravitasjonsbølgene ta oss 
med helt tilbake til unnfangelsen av universet.

Einstein forutså gravitasjonsbølgene allerede da 
han lanserte relativitetsteorien i 1916. Den gangen 
hadde ingen observert en eneste gravitasjonsbølge. 
Først hundre år senere, i 2016, klarte astrofysik-
erne for første gang å måle gravitasjonsbølger. De 
ble dannet etter en kollisjon mellom to svarte hull 
1,4 milliarder lysår borte.

Du lurer kanskje på hva gravitasjonsbølger er? 
Da må du forstå sammenhengen mellom gravita-
sjon og relativitetsteorien. Einsteins relativitets-
teori er en geometrisk modell for gravitasjon i uni-
verset. Eriksen forklarer gravitasjonen med denne 
metaforen:

– Hold opp et laken og legg en kanonkule på lak-
enet. Lakenet blir da presset ned. Hvis du slipper 
en klinkekule på lakenet, vil den trille mot kanon-
kulen, ikke fordi de to kulene tiltrekker hverandre, 
men fordi rommet er krumt. Dette er Einsteins 
bilde av gravitasjonskraften. Gravitasjonskraften 
handler med andre ord om krummingen av  
rommet.

– Men hva er så gravitasjonsbølger?
– Hvis du begynner å riste i lakenet, vil du få 

bølger i lakenet. Du kan betrakte dette som gravita-
sjonsbølger.

Disse gravitasjonsbølgene er nettopp det eneste 
sporet menneskeheten har for å få et bilde av hva 
som skjedde da universet ble skapt for 13,8 milli-
arder år siden.

I slutten av dette tiåret skal Japan sende opp 

arvtakeren etter Planck, kalt LiteBIRD, som skal 
måle nettopp disse gravitasjonsbølgene. 

Slik måles gravitasjonsbølger. Du lurer kanskje 
på hvordan det er mulig å måle disse gravitasjons-
bølgene? Det er lettere sagt enn gjort. 

Gravitasjonsbølgene kan observeres i den kos-
miske bakgrunnsstrålingen. Takket være satellitt-
en Planck ble den kosmiske bakgrunnsstrålingen 
kartlagt allerede for noen år siden.

Det skjedde ved å måle de ørsmå temperatur-
forskjellene i mikrobølgene fra universets barndom. 
Astrofysikerne i Oslo lagde et dataprogram som 
fjerner all støyen i dataene, for å fjerne signalene 
fra Melkeveien og alle de andre galaksene, samt 
støv og gasser fra supernova-eksplosjoner. Da  
kunne de, med andre ord, se tvers igjennom Melke- 
veien og få tidenes innblikk i universets spede be-
gynnelse.

Jo lenger ut i verdensrommet du ser, desto len-
ger ser du tilbake i tid. Lyset fra solens nærmeste 
stjerne har brukt fire år til Jorda. Når du studerer 
denne stjernen, ser du derfor fire år tilbake i tid. 
Signalene fra universitets barndom har brukt over 
13 milliarder år på reisen. Disse signalene er svært 
svake. Da astrofysikerne studerte disse signalene, 
så de helt tilbake til 380 000 år etter Big Bang. 
Trikset var å lytte til helt bestemte frekvenser. 
Planck skannet hele universet etter ni ulike frek-
venser.

Gravita-
sjonsbølger 

avslører 
hvordan 

universet så 
ut det første 
mikronano-

sekundet 
etter Big 

Bang. 

Slik skal astrofysikerne 
avsløre Big Bang 

DEN KOSMISKE BAKGRUNNSSTRÅLINGEN: Ved å kartlegge den kosmiske bakgrunnsstrålingen kan astrofysikerne få et bilde av hvordan universet så ut 
380 000 år etter Big Bang. Kartet viser de bittesmå temperaturforskjellene i universet den gangen. Astrofysikerne skal nå måle temperaturforskjellene enda 
mer nøyaktig. Det vil da være mulig å se gravitasjonsbølgene fra inflasjonen, den første brøkdelen av et sekund etter Big Bang. 
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UNIVERSETS HISTORIE og 
Big Bang starter til venstre i 
figuren. Det hele startet med 
et uendelig lite punkt som 
utvidet seg enormt på en 
brøkdel av en brøkdel av et 
sekund. Denne tiden kalles 
for inflasjonen. 380 000 år 
senere slapp lyset fri. Det er 
dette lyset som kalles den 
kosmiske bakgrunnsstråling- 
en. Helt til høyre i figuren er 
slik universet er i dag.

ASTROFYSIKK • Big Bang
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UIOs BIDRAG

• I slutten av dette tiåret 
skal Japan skyte opp  
satellitten LiteBIRD for å 
måle de ørsmå tempera-
turforskjellene i den kos-
miske bakgrunnsstråling-
en. Disse målingene er 
nødvendige for å kunne 
måle gravitasjonsbølgene 
fra	inflasjonen.

• UiO er verdensledende i 
å løse astrofysiske prob- 
lemer med numerisk ana-
lyse. Numerisk analyse 
brukes for å løse mate- 
matiske og statistiske 
problemer på datamaskin-
en.

• UiO har nå vist at de er 
klare til å tolke dataene fra 
den japanske satellitten.

• UiO har dessuten 
revolusjonert måten å 
bearbeide astrofysiske 
data på.

Uheldigvis er det ikke mulig å se eldre signaler. 
Likevel er det mulig! Astrofysikerne kan observere 
gravitasjonsbølgene som polarisasjon av den kosm- 
iske bakgrunnsstrålingen.

Forklaringen er faktisk enkel. Når gass presses 
sammen, blir den varm, akkurat som i en sykkel-
pumpe. Hvis gassen ekspanderer, blir den kald. 

– Når en gravitasjonsbølge går gjennom rom-
met, og rommet vekselvis trykkes sammen eller 
ekspanderer, blir også lyset i dette rommet veksel-
vis varmere og kaldere. Og det er nettopp disse 
variasjonene som vi i dag kan observere som  
polarisert lys.

Planck kartla den kosmiske bakgrunnsstråling-
en ved å måle temperaturendringene. Tempera-
turen i den kosmiske bakgrunnsstrålingen er på 
om lag 3 Kelvin. Det er bare tre grader høyere enn 
den absolutte minimumstemperaturen på minus 
270,15 grader. Instrumentene på Planck var så fint-
følende at astrofysikerne klarte å måle temperatur-
forskjeller på en titusendels grad.

Selv om dette høres imponerende ut, er ikke 
nøyaktigheten god nok til å spore opp gravitasjons-
bølgene fra Big Bang. De er forferdelig svake.

– Når vi skal lete etter gravitasjonsbølger, må vi 
lete etter noe som bare har en temperaturforskjell 
på ti nanoKelvin. 

Det vil si at astrofysikerne må kunne måle så 
små temperaturendringer som en hundremillionte-
dels grad. Det er fryktelig lite. 

Den eneste løsningen er bedre detektorer for å 
måle den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Det er 
nettopp derfor Japan skal skyte opp arvtakeren 
etter Planck rundt 2030. Den nye satellitten, Lite-
BIRD, skal utstyres med 4000 detektorer. Disse 
detektorene vil bli mange ganger bedre enn dagens 
50 detektorer i Planck.

UiOs rolle. Du lurer kanskje på hva astrofysikerne 
i Oslo bidrar med? De har laget en helt ny og re-
volusjonerende metode som skal kunne analysere 
alle dataene på rekordtid.

– Vanligvis benyttes en egen modell for Melke-
veien, en for det tidligere universet og en for hvert 
av instrumentene. Vi gjør noe nytt. Vi har samlet 
alle bitene i det store puslepillet i det samme data-
programmet. Dette er et paradigmeskifte på hvor-
dan astrodata kan analyseres i fremtiden.

Som eksempel kombinerer det nye program-
met dataene fra Planck med satellittmålinger og 

bakkeinstallerte teleskoper. Planck-teamet hadde 
400 forskere. Hver av dem hadde sin rolle. De ana-
lyserte hver sin bit og sendte det videre til neste-
mann.

– Vi har bygd alt inn i det samme dataprogram-
met. Ingen har gjort dette tidligere. En analyse 
som tidligere tok en til to måneder, tar nå to timer.

Som om dette ikke er nok, har astrofysikerne 
ved UiO også tatt i bruk nye matematiske metoder 
og statistiske analyser.

– De statistiske metodene er velkjente, men er 
aldri tidligere blitt brukt i så store datamengder. 

Numerisk paradis. De har også endret på de 
numeriske metodene. Numeriske metoder er et 
fagområde innenfor informatikken som brukes 
til å løse matematiske og statistiske problemer på 
datamaskinen. Det er nettopp her forskerne ved 
UiO er verdensledende. De er eksperter på å koble 
astrofysiske data med numeriske beregninger.

Selv om modellene er større og mer avanserte 
enn tidligere, har de optimalisert de numeriske 

metodene så mye at de ikke lenger trenger å bruke 
tungregnemaskinene ved UiO. Under den avgjør-
ende kjøringen av Planck-dataene brukte forskerne 
tungregnemaskinen i nesten en uke. Nå klarer de 
alt på to timer på instituttets egen maskin.

De har allerede gjennomført de første simuler-
ingene, for å vise at de er klare som egg til å analys-
ere gravitasjonsbølger når den japanske satellitten 
LiteBIRD begynner å samle inn data om åtte år. De 
har dessuten beregnet hvordan instrumentene på 
satellitten kan optimeres.

Universitetet i Oslo har fått 50 millioner kroner  
i forskningsstøtte fra EU for å forske på gravita-
sjonsbølgene og har nå den nest største forsknings- 
gruppen i LiteBIRD, etter Japan.

Etter tre år har satellitten kartlagt hele bak-
grunnsstrålingen. Så trenger forskerne to år på å 
analysere alle dataene.

Hans Kristian Eriksen er optimistisk.
– Jeg er veldig fornøyd om vi allerede om fem-

ten år kan få et svar på hvordan universet ble dan-
net.=

STØV: Det er faktisk et stort støvlag fra galaksen vår som legger seg som et teppe foran 
den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Dette er støv i galaksen som blir varmet opp av nær- 
liggende stjerner. Når støvet vibrerer, sender det ut lys. For at astrofysikerne skal kunne se 
den kosmiske bakgrunnsstrålingen, må de filtrere bort alt dette støvet. Det er en omfatt- 
ende jobb. 

POLARISERT STRÅLING FRA STØVET: Ettersom galaksen vår har et stort magnetfelt, vil de  
små støvpartiklene legge seg langs dette feltet. Dette er et bilde av lys fra disse støvpartik- 
lene som blir polarisert i en bestemt retning på grunn av denne spesielle effekten. Det må 
også filtreres vekk for å kunne gi et klart bilde av den kosmiske bakgrunnsstrålingen.

PARTIKLER FRA STJERNEEKSPLOSJONER: Her vises den spesielle strålingen som blir 
dannet når partikler fra supernovaeksplosjoner snurrer i galaksens magnetfelt. Disse  
signalene må også filtreres bort for å se den kosmiske bakgrunnsstrålingen.

AVDEKKER UNIVERSETS BARNDOM: Astrofysiker Hans 
Kristian Eriksen bruker enorme databeregninger for å 
kunne avdekke de svært svake signalene fra universets 
barndom, 380 000 år etter Big Bang. 

Det rendyrkete kartet han leter etter, står på side 19. For 
å komme dit må han filtrere bort alle andre signaler fra 
universet. Det er en omfattende jobb. I dette bildet er den 
midtre stripen galaksen vår. De røde områdene i bildet 
er der galaksen vår beveger seg mot den kosmiske bak-
grunnsstrålingen. De blå områdene er der galaksen vår 
beveger seg vekk fra den.

ASTROFYSIKK • Big Bang
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Fagfornyelsen rulles nå ut i skolen. Hvordan re-
formen kommer til å virke, vet ingen ennå sik-

kert. Forskere på UiO er de første som kan gi svar. 
– For å vite om reformen lykkes og er på rett 

vei, har myndighetene bedt om en forskningsbas-
ert evaluering. Og det skal de få, lover professor 
Berit Karseth, som leder arbeidet ved Det utdann-
ingsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo. 
Oppdraget er finansiert av Utdanningsdirektoratet, 
som har satt av 50 millioner for å evaluere ulike 
sider ved fagfornyelsen. 

– Forskere fra alle enhetene våre er med, slik 
utnytter vi hele bredden i fakultetets faglige og 
metodiske ekspertise, presiserer hun. Prosjektet er 
i startfasen og vil pågå fram til 2025. Etter hvert 
skal forskerne kunne gi svar på i hvilken grad  

læreplanverket fornyes i tråd med målene. 

Justere underveis. – For å finne svar skal vi 
blant annet studere inngående hva som skjer når 
fagfornyelsen skal iverksettes i skoler og klasserom 
– og dermed hvilke virkninger fagfornyelsen har 
på elevenes læring. Resultatene vi kommer fram 
til, skal kunne brukes til å justere arbeidet med 
reformen underveis, men også i videre forskning, 
forteller Karseth.

Forskerne har allerede levert sin første rapport. 
Den forteller hvordan arbeidet med utformingen 
av det nye læreplanverket gikk. Forskerne har in-
tervjuet de som stod bak reformen og også berørte 
parter. 

– Arbeidet har vært preget av åpenhet og in-
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– Den enorme mengden informasjon på nettet  
er en kjempeutfordring for skolen, mener den 
toneangivende arkitekten bak fagfornyelsen.   

Tekst: Trine Nickelsen

Det er i høyeste grad et tveegget sverd – all  
  informasjonen som ligger et tastetrykk eller 

to unna elevene våre. Nettet gir dem enestående 
muligheter til læring, men stiller også store krav til 
skolen, sier professor Sten Ludvigsen på Institutt 
for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. 

Han er kjent som lederen av Ludvigsen-utvalget, 
som i 2015 kom med NOU-en Fremtidens skole 
– Fornyelse av fag og kompetanser. Denne utred-
ningen dannet grunnlaget for reformen som har fått 
merkelappen ‘fagfornyelsen’. Nå er alle læreplaner 
for fagene i grunnskolen og på videregående skole 
fornyet. 

Ingen har oversikt. Ludvigsen viser til at mengd- 
en av informasjon – og også mangfoldet av kilder 
– er så enorm at verken skolen eller myndighetene 
har noen oversikt. 

– Historisk sett har lærebøkene hatt en privileg-
ert status. Selv om bøkene fortsatt er viktige, enten 
de kommer i papirformat eller digitalt, er dominans- 
en deres brutt, påpeker Ludvigsen, og viser til at 
såkalte multiple ressurser og kilder er den nye nor-
malen. Disse er som regel digitale.

– Der kommer ikke ting i rekkefølge, slik det 
gjør i bøkene. Da er det helt avgjørende at skolen 
er i stand til å velge i, sortere og håndtere informa-
sjonsmangfoldet.  

– På hvilken måte er fagfornyelsen et svar på 
utfordringen med all denne informasjonen?

– Reformen legger avgjørende vekt på at alle 
elever skal kunne gå i dybden i fagene. Dybdelæring 
skal sikre en god faglig progresjon, slik at elevene 
kan utvikle en mer og mer avansert begrepsforstå-
else innen hvert fag. Dybdelæring er også viktig 

når elevene skal oppøves i kritisk tenkning og  
vitenskapelige metoder. Alt dette må elevene mest-
re om de skal kunne navigere og lære i det mang-
foldet av informasjon som skolen kan ta i bruk, 
understreker Ludvigsen. 

Må jobbe på nye måter. For å få dette til kreves 
endringer i måten det arbeides på i skolen. Profes-
soren peker på at det å ta i bruk informasjon fra 
nettet, kan gi økt risiko i klasserommet. 

– Med risiko mener jeg for eksempel at elevene 
velger å bruke informasjonsressurser som ikke er 
planlagt som del av undervisningen eller som ikke 
er kvalitetssikret. Helt nye ideer kan komme opp 
i klasserommet. Det stiller store krav til læreren, 
som blant annet må kunne improvisere basert på 
de ressursene som elevene aktiverer.

Ludvigsen understreker at elevene må få rom til 
å utforske og sette seg inn i komplekse problem-
stillinger, som demokrati og klima. 

– Arbeidsformene må være slik at de kan søke 
ulike kilder, integrere kildene og tenke kritisk om 
utviklingen av samfunnet de er en del av. 

Skolen binder oss sammen. Et viktig utviklings-
trekk, påpeker han, er at offentligheten i mange 
land, som USA, men også i Norge, er oppsplittet. 
Mange debatter foregår i mer eller mindre separate 
deloffentligheter, som inkluderer ulike samfunns-
grupper. 

– Hva skjer når de sammenbindende element-
ene blir borte? Skolen er den institusjonen som 
virkelig knytter oss sammen som samfunn. Det 
gjør skolen enormt viktig. Skolen er kanskje den 
viktigste – og siste – fellesarenaen vi har. =

TEMA: 

SKOLEN En skole  
i endring

Forskerne følger fagfornyelsen 
 

FRA BØKER TIL NETT: 
– Historisk sett har lære-
bøkene hatt en privilegert 
status. Nå er dominansen 
deres brutt, påpeker Sten 
Ludvigsen.

FORSKER PÅ FORNYEL-
SEN: – Vi skal finne ut hva 
slags virkninger fagfornyel-
sen har på elevenes læring 
– og det kan brukes til å 
justere reformen underveis, 
forteller Berit Karseth.
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Tekst: Yngve Vogt · Foto: Ola Sæther

Læreren stiller klassen et spørsmål. Noen rekker  
  opp hånden. Bare én elev kan svare om gang-

en. Resten må vente. Som oftest er det de samme 
elevene som rekker opp hånden og vil ta ordet.

– Det er allment kjent at ikke alle elever tør  
å ta rommet, forteller professor Ingvill Rasmus-
sen på Institutt for pedagogikk ved Universitetet i 
Oslo. 

Hun har gått i bresjen for den nye programvaren 
Samtavla som skal gjøre det enklere for alle elev-
ene i en klasse å delta i en samtale. 

Samtavla er en mikrobloggingstjeneste der elev-
ene kan komme med korte meldinger som vises 
frem på en tavle foran hele klassen.

– Dette er et digitalt, pedagogisk verktøy som 
kan brukes i undervisningen. Samtavla støtter 
klasseromssamtaler. Ideen er å få flere elever med i 
samtalen. Når læreren stiller et spørsmål, kan alle 
elevene delta samtidig i diskusjonen.

Se for deg at du er en lærer som skal undervise 
om maktfordelingsprinsippet. 

– Du starter med å spørre elevene om hva som 
er makt. Elevene svarer kanskje Trump og USA, 
det å eie mye og det å kunne bestemme mye. Lær-
eren får innsikt i hva elevene tenker om temaet, 
kan dvele litt ved disse svarene, ta opp flere ideer 
og etter hvert lede diskusjonen over til maktfordel-
ingsprinsippet, medvirkning og demokrati.

Elevene vil hele tiden se hva de andre svarer på 
Samtavla.

– Elevene kan da bygge videre på det de andre 
har svart, forklarer Ingvill Rasmussen.

Flere ganger om uken. En av dem som bruker 
Samtavla i undervisningen, er grunnskolelærer 
Norun Margrethe Harvik på Majorstuen skole i 
Oslo. Hun er enig med Rasmussen i at Samtavla 
skaper en bredere diskusjon i klassen.

– De elevene som pleier å rekke opp hånden i 
timen, representerer bare et begrenset utvalg av 
meninger og synspunkter i en samtale. Fordelen 
med Samtavla er at jeg får med alle elevene mine. 
Da får jeg større variasjon av innspill, og samtalen 
blir mer spennende, poengterer Norun Margrethe 
Harvik.

Hun bruker Samtavla flere ganger i uken når 
hun skal ha en dialog med hele klassen. I under-
visningen deler hun gjerne elevene inn i små grup-
per på tre og tre.

– De diskuterer seg imellom i gruppen. Så post-
er de meningene sine på Samtavla, og vi fortsetter 
diskusjonen med hele klassen, forteller Harvik.

Følger standarder. Ingvill Rasmussen sier at 
Samtavla følger standarden på hvor lange melding-
ene skal være på en mikroblogg.

– Før var meldingene 140 tegn lange, akkurat 
som på Twitter. Nå kan lærerne definere lengden 
på meldingene til å være mellom 140 og 500 tegn, 
forteller Rasmussen.

Samtavla er reklamefritt og gratis å bruke.
– Samtavla er ikke fancy. I stedet for det kjappe 

som gjør at det kan gå litt galt i sosiale medier,  
har Samtavla råd til lærerne om hvordan de kan 
arbeide med å utvikle læringssamtaler.

Samtavla bygger på forskning ved Det utdan-
ningsvitenskapelige fakultet om hvordan elevene 
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SAMTAVLA

• Samtavla er utviklet 
ved UiO, gratis å bruke 
og er tilpasset bruk i 
norske skoler.

• Skolene kan inngå 
datalagringsavtaler med 
UiO.

• Lærere kan både lage 
sine egne undervisnings-
opplegg og dele dem 
med andre.

• Samtavla har i dag 
5000 unike brukere per 
måned.

• Samtavla brukes i dag 
i en rekke byer og kom-
muner i Sør-Norge.

• Samtavla brukes også 
i	utlandet.	De	fleste	
brukerne er i London og 
Cambridge. Samtavla 
har også brukere i USA, 
Belgia, Danmark, Italia, 
Peru og Singapore.

• Nettstedet er:  
https://talkwall.uio.no/

kan lære å samarbeide og snakker for å lære. Noen 
kjennetegn går igjen:

– Det er å trene på å lytte, bygge på det de and-
re elevene har sagt, forstå verdien av dette og sam-
tidig klare å holde seg kritisk og konstruktiv. Det 
er ikke alltid like enkelt.

Rasmussen sier den største utfordringen for 
lærerne er å designe undervisningen på Samtavla.

– Den store jobben er, akkurat som før, å lage 
de gode og pedagogiske spørsmålene. Dette er ikke 
noe kvikk fiks. Fordelen med Samtavla er at lærer-
ne kan dele spørsmålene og undervisningsopp-
leggene de har utviklet, med hverandre.

Spesialtilpasset skolen. Professor Sten Lud-
vigsen på Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
ved UiO mener Samtavla er et godt eksempel på 
ikkekommersiell programvare.

– Mange har bidratt. Samtavla er utviklet 
sammen med forskere og lærere her på UV-fakul-
tetet. Vi har også samarbeidet med informatikere 
og lærere i skolen. Programvaren er spesialtilpasset 
skolen, i motsetning til mye kommersiell program-
vare som ikke er designet på en god nok måte for å 
få elevene med i produktive samtaler, påpeker Sten 
Ludvigsen.=

Takket være den nye mikrobloggings- 
tjenesten Samtavla kan alle elevene i en 
klasse dele meningene sine – samtidig – 
med både læreren og resten av klassen.

Ny oppfinnelse 
endrer skole-
undervisningen 

FLERE GANGER I UKEN: – Med Samtavla får jeg med alle elevene, forteller grunnskolelærer 
Norun Margrethe Harvik på Majorstuen skole i Oslo. 

GRUNNLEGGEREN: Pro-
fessor Ingvill Rasmussen 
er opphavskvinnen til 
Samtavla, et digitalt sam-
taleverktøy som brukes i 
undervisningen på en del 
skoler i dag.
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volvering – i tråd med de politiske intensjonene, 
oppsummerer hun.  
 
Samler data. Men nå er reformen i gang, og da er 
det først og fremst skolene og klasserommene som 
interesserer forskerne. De samarbeider tett med 
mange skoler for å få inn data. 

– Arbeidet er noe forsinket på grunn av korona-
situasjonen, men etter hvert skal vi inn i klasse-
rommene og samle observasjonsdata, og vi skal 
gjennomføre intervjuer og spørreundersøkelser 
med elever og lærere. 

Spenninger. Karseth viser til at det nye læreplan-
verket har etablert noe nytt: Elevene skal nå få 
muligheten til å fordype seg i tre tverrfaglige tema- 
er som berører aktuelle samfunnsutfordringer: 
Folkehelse og livsmestring, demokrati og med-
borgerskap og bærekraftig utvikling. 

Hun peker på noen spenninger: På den ene sid-
en er det meningen at disse temaene skal bidra til 
å styrke sammenhengen mellom fag. På den andre 
siden skal de bare inngå i fagene der de er relev-
ante og ikke fortrenge annet viktig innhold.  

Virkelig tverrfaglighet? – Da de tverrfaglige 
temaene ble argumentert fram, var poenget at 
elevene skulle få jobbe på tvers av fag. Spørsmålet 
nå er, med den læreplanen vi har fått, om dette er 
mulig å få til. Timetallet er det samme som før, og 
målene for hva elevene skal lære innenfor temaene, 
skal uttrykkes i kompetansemål for fag der det er 
relevant. Hvor lett er det da å få til tverrfaglighet? 
spør Karseth. Nettopp dette er blant det hun og 
kollegene nå skal forsøke å finne ut av. =

• Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videre- 
 gående opplæring er fornyet. De nye lære-
 planene begynte å gjelde fra august 2020 og 
 innføres trinnvis i løpet av tre år. 
• Fagene er de samme, det er innholdet som er 
 fornyet. 
• Det legges vekt på dybdelæring, skolefagenes 
 kjerneelementer og arbeidet med noen sentrale, 
 tverrfaglige tema. 
• Skolefagenes verdigrunnlag skal komme tyde-
 ligere fram i undervisningen, og læreplanen  
 har fått en ny overordnet del.

Hva er fag-
fornyelsen? 
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Tekst: Yngve Vogt  

Det er en klar sammenheng mellom gode barne- 
 hager og hvor bra barnehagebarna gjør det 

videre i livet sitt. Det gjelder spesielt det siste året 
i barnehagen, som mange kaller for førskolen.

De som vokste opp i de kommunene som hadde 
den raskeste veksten av førskoler på 1970-tallet, 
har høyere utdanning i dag. Dette viste Tarjei 

Havnes og Magne Mongstad ved Økonomisk insti-
tutt for noen år siden.

Førsteamanuensis Thomas Van Huizen ved 
Universitetet i Utrecht kom frem til den samme 
konklusjonen da han undersøkte resultatene i en 
rekke forskningsartikler om effekten av offentlige 
førskoletilbud. 

– Men det er ikke bare barnehagen i seg selv 
som er viktig. Innholdet er også viktig, poengterer 

Gode barnehager har mye å si for hvor flinke barna blir på skolen. 
Skoleprestasjonene henger også sammen med inntekten til foreldrene. 
Barn av fattige foreldre gjør det dårligst. 

Barnehagebarn gjør det bedre på skolen 

professor Henrik Daae Zachrisson på Institutt for 
spesialpedagogikk ved UiO.

Sosial ulikhet. Da Zachrisson, sammen med pro-
fessor Elisabeth Bjørnestad ved OsloMet, hadde 
møte med kunnskapsminister Guri Melby (V) sist 
vår, ble de spurt om hva som kunne gjøres for at 
barnehagene skulle bli bedre.

– Norske barnehager er jevnt over utmerket. 
De er ikke fantastiske, men de er gode nok til at de 
gjør en forskjell for barna både i barnehagealder 
og for barnet senere. Dessuten er barnehagedek-
ningen god. Det er plass til alle. 80 prosent av 
ett- og toåringene går i barnehage i dag. For dem 
mellom tre og fem år er det snakk om 96 prosent. 
Det er ikke der det skorter. Jeg mener derimot at 
regjeringen må prioritere annerledes. I stedet for å 
øke kvaliteten på barnehagene, er det viktigere å få 
med de barna som ikke sendes i barnehagen i dag. 
Dette handler om sosial ulikhet.

Og det er nettopp det som er poenget. Det er 
den sosiale ulikheten som skaper forskjellene, ikke 
bare i barnehagen, men også når elevene fortsetter 
i grunnskolen.

De som starter tidligere i barnehagen, kommer 
oftere fra familier med høyere inntekt og høyere 
utdannelse. De har mer ressurser hjemme. 

Dilemmaet er: 
– Effekten av å gå i barnehage ser ut til å være 

størst for dem som kommer fra de familiene som 
har minst, og for de barna som har minst sannsyn-
lighet for å gå i barnehage.

Enklere innmelding. Poenget er å gjøre barne-
hagen lettere tilgjengelig for alle. Hvis innmeld-
ingen blir enklere, vil effekten bli større.

– Dagens system er byråkratisk. Det krever mye 
jobb for å få plass. Alle søknader i det offentlige 
er flaskehalser. Kanskje er søkeren ikke så god i 
norsk? Kanskje mangler de tillit til systemet? 

Oslo kommune har allerede lansert et forslag 
der alle foreldre får en tekstmelding på et språk de 
forstår. Her kan de få forslag om barnehage og om 
de ønsker plassen. Hvis de takker nei, kan de auto-
matisk få et nytt tilbud et halvt år senere. 

Zachrisson har stor tro på ideen.
– Dette var et av forslagene jeg ga videre til 

kunnskapsministeren.

Lærer å tilpasse seg. Zachrisson poengterer at 
god barnehage er viktig.

– En av de mange ideene med barnehage er å 
forberede elevene bedre til å begynne på skolen. 

Dette er særlig viktig for de barna som ikke får 
tilstrekkelig oppfølging, stimulering og støtte 
hjemmefra. Barnehagen blir da en kompensasjon. 
Det er helt vesentlig. Fra internasjonal og norsk 
forskning vet vi at barnehagetilbud som gir barn et 
trygt og godt læringsmiljø der læring gjennom lek 
står i sentrum, er en god måte å forberede barna 
på skolegang. 

Sammen med førsteamanuensis Imac Zam-
brana på Institutt for spesialpedagogikk har 
Zachrisson studert sammenhengen mellom elev-
enes regne- og skriveferdigheter i første klasse og 
forberedelsene til skolelivet i barnehagen.

– Barn fra de barnehagene som jobbet med  
skoleaktiviteter i førskolegruppene, gjorde det 
jevnt over litt bedre på skolen i både første og and-
re klasse i regning og lesing. Dette gjaldt spesielt 
for de utagerende elevene som hadde problemer 
med selvreguleringen. På skolen er ferdigheter som 
å sitte stille ved pulten og rekke opp hånden viktig. 
De som allerede hadde trent på dette i barnehagen, 
hadde en fordel da de begynte på skolen.

Det betyr: 
– Barnehagebarna må lære seg de underliggende 

og grunnleggende ferdighetene slik at de lettere 
kan tilegne seg alt de skal lære på skolen senere.  
Vi snakker altså ikke om å lære å lese og skrive i 
barnehagen, men å lære å sitte stille ved pulten, 
rekke opp hånden og tilegne seg godt nok språk  
for å følge med på skolen. Disse ferdighetene er 
vesentlige. De kommer ikke av seg selv.

Dårlige kår. Zachrisson har også vist at barnehage-
utbyggingen for toåringer førte til bedre språk-
utvikling, først og fremst hos barn fra lavinntekts-
familier.

Det er også en sammenheng mellom familieinn-
tekt og barnas atferdsvansker. I lavinntektsfamili-
er er sannsynligheten større for at de barna som 
ikke sendes i barnehager, får atferdsvansker.

Internasjonale barnehagestudier viser gevinster 
fra førskolen, men at disse gevinstene ofte svinner 
hen over tid. En av hypotesene er at barna uansett 
lærer seg de samme ferdighetene etter hvert. Et 
av spørsmålene er hvor stor gevinsten er av å lære 
seg å lese når man er fem i stedet for sju år. Da må 
disse elevene vente på at resten av klassen tar dem 
igjen. 

– Dette kan være en mulig forklaring på hvorfor 
internasjonale studier viser at effekten av førskole 
ikke alltid er vedvarende.

Det er også mulig å se det hele på en annen måte.
– Det blir et problem hvis barna kommer fra et 

LURT: Barnehagebarn lærer 
seg de underliggende og 
grunnleggende ferdighetene 
som gjør at de jevnt over gjør 
det bedre i småskolen. Disse 
barna går i en naturbarneha-
ge på Gran på Hadeland og 
synger «Hadetbra»-sangen.
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• Barn fra fattige familier 
har tre ganger så stor 
sannsynlighet for å skåre 
svakt på PISA-testene 
sammenlignet med 
unger fra mer velstående 
familier.

• Spørsmålet er om 
barnehager kan redusere 
den sosiale ulikheten for 
barns språkutvikling og 
skoleprestasjoner.

• Henrik Daae Zachrisson 
har fått ERC-stipend på 
18,5 millioner kroner for 
å forske på dette.

• Han skal blant annet 
beregne om samfunns-
gevinsten av barnehage 
for de minste er større 
enn kostnadene.

godt barnehagemiljø til en skole som ikke bygger 
på det de har med seg.

I USA er det riktignok mye større variasjon i 
barnehager og skoler enn i Norge, men konklusjon-
en til amerikanske forskere er: Barn som kommer 
fra gode barnehager til dårlige skoler, mister veldig 
fort enhver gevinst de har hatt med seg. 

– Hvordan er stoda i Norge i dag?
– Dessverre vet vi ikke nok om hvordan sam-

spillet mellom barnehagen og skolen fungerer i 
Norge og i hvilken grad skolen tar vare på det  
barnet har med seg. Det skal vi se på nå.

Økonomisk stress. Effekten av de sosiale for-
skjellene fortsetter også i ungdomsskolen. Et 
eksempel er de nasjonale leseprøvene på åttende 
trinn. Elevene på det laveste mestringsnivået 
har problemer med å forstå enkle avisnyheter. Så 
mange som nitten prosent av elevene fra fattige 
familier befinner seg på dette mestringsnivået. Til 
sammenligning er bare fire prosent av elevene fra 
de rikeste familiene på dette nivået.

Noen forskere forklarer disse forskjellene med 
arv og miljø. Zachrisson vil heller se på om det 
er mulig å gjøre noe med disse forskjellene. Han 
mener at et av grepene som samfunnet kan ta, er å 
dempe det økonomiske stresset. 

– Det er ekstremt krevende for foreldre å leve 
i et økonomisk stress der de stadig må spørre seg 
om de har råd til både varm middag og å sende 
barna på aktiviteter.

Noen barnefamilier må velge mellom kveldsmat 
og nistepakker på skolen.

– Lav inntekt kan føre til mer angst og depresjon 
hos foreldrene. Det påvirker hvordan foreldrene 
oppdrar barna sine, noe som igjen kan virke inn 
på trivselen og helsen til barna. Da går det ut over 
den gode læringen.

Familier med god økonomi har råd til å kjøpe 
bøker og nettbrett til barna. De har også større 
kapasitet til å hjelpe dem mer med lekser.

Å bo trangt har også mye å si.
– Tenk deg hvis det er seks mennesker i en to-

roms leilighet. Da er det vanskelig å gjøre lekser.

Politiske løsninger. Utdanningen til foreldrene 
spiller også en rolle. Men det er vanskelig og tid-
krevende for samfunnet å endre på foreldrenes 
utdanning etter at de har fått barn. Dessuten er 
det ikke klart om det er utdanningen deres i seg 
selv som gjør at barna greier seg bedre på skolen, 
eller om det skyldes at foreldre med mer utdanning 
har mer ressurser. Zachrisson ser derfor i stedet på 
familieinntekten.

Han spør seg: 
– Vil barna klare seg bedre om inntekten til 

foreldrene forbedres? Familieinntekten er en mani-
pulerbar størrelse. Den kan endres med skatte-
fradrag eller støtteordninger eller ved å bedre 
foreldres tilgang til arbeidslivet. Her er det politisk 
mulig å intervenere. Det er mulig å løfte dem som 
er nederst, påpeker Zachrisson. 

Et annet tiltak er å innføre skolemat.
En tredje mulighet er gratis barnehage for de 

vanskeligstilte. 
– Gratis kjernetid i barnehagen jevner ut ulik-

hetene og vil sannsynligvis føre til at flere familier 
velger å sende barna sine i barnehagen. 

Blir flinkere på skolen. Nina Drange og Kjetil 
Telle i Statistisk sentralbyrå har tidligere vist at 
innføringen av gratis barnehage i de to bydelene 
Gamle Oslo og Grünerløkka i Oslo Øst hadde en 
klar effekt på avgangskarakterene til jenter med 
innvandrerbakgrunn på ungdomsskolen. Karak-
terene ble i snitt 0,3 bedre.

Kanskje det holder å løfte dem som er nederst. 
For fattige barn ser det ut til at kvaliteten på 
barnehage betyr noe for hvordan livet deres blir 
senere.

– Fattige barn som går i barnehager med høy 
kvalitet, vil tjene mer penger som voksne, ha leng-
er utdannelse og ha mer stabile parforhold.

Disse resultatene er bygd på amerikanske data. 
Funnene er foreløpige og er ennå ikke publisert.

Zachrisson jobber likevel først og fremst med 
norske data. Han leder et stort forskningsprosjekt, 
finansiert gjennom Det europeiske forskningsråd-
et med 18,5 millioner kroner i potten over 5 år.  
Takket være støtten har han satt sammen en tverr-
faglig forskergruppe. Her har han med to sosiolog-

VIKTIGST: Det viktigste med 
barnehagen er ikke å lære 
å skrive, men å lære å sitte 
stille ved pulten, rekke opp 
hånden og tilegne seg godt 
nok språk til å følge med på 
skolen. Disse ferdighetene er 
vesentlige. De kommer ikke 
av seg selv.
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er, to økonomer og en psykolog. Han har dessuten 
med seg en ekspert fra Boston som ser på konse-
kvensene av fattigdom og barns utvikling.

Forskerne skal både se på samfunnsgevinsten 
av å starte tidlig i barnehagen og hva barnehager 
betyr for språkutvikling og skoleprestasjoner.

Her skal han estimere samfunnsgevinsten av 
barnehager og fremskrive hvor mye barna kommer 
til å tjene og betale i skatt i løpet av livet. 

Tolker enorme datamengder. For å komme til 
bunns i dette må de koble sammen store mengder 
data. Nærmere bestemt skal de koble registerdata 
fra hele den norske populasjonen/befolkningen 
med data fra over 100 000 familier i den norske 
barn- og morundersøkelsen. Barna er fulgt opp fra 
de er født og frem til skolealder.

I den perioden da dataene ble samlet inn, økte 
barnehagedekningen fra 30 til 80 prosent for ett- 
og toåringene. Tempoet på barnehageutbyggingen 
var ulikt i kommunene. Samtidig økte barnefattig-
dommen. Andelen barn fra familier under lavinn-
tektsgrensen økte fra fire til ti prosent. Fordeling-
en av disse familiene var også geografisk ujevn. 
For dem som skal drive med statistiske analyser, 
er slike data gefundenes fressen.

– Disse dataene gir oss muligheter til å studere 
årsaker og ikke bare sammenhenger. Som eksem-
pel kan vi se hvem som er i samme familie og hvem 
som er fettere og kusiner, vi kan sammenligne 
søsken og søskenbarn som vokser opp under ulike 
betingelser og sammenligne med barn i samme 

kommune som opplever ulik grad av barnehage-
dekning.

Psykiske lidelser. Regionalt kunnskapssenter 
for barn og unge i Bergen har tidligere undersøkt 
den psykiske helsen til barn fra åttende til tiende 
klasse. I gruppen med lavest familieinntekt hadde 
33 prosent, altså en tredjedel, av barna psykiske 
lidelser, slik som atferdsvansker, depresjon og 
ADHD. Gjennomsnittstallet var seks prosent. For 
de rikeste sank prosentandelen til fem prosent. 

Zachrisson viser også til en amerikansk studie 
om den psykiske helsen til ungdommer.

En del av ungdommene de fulgte, bodde i et 
reservat for urfolk. De andre bodde rett utenfor 
reservatet. Da reservatet fikk Casino, ble overskud-
det fordelt på dem som bodde der. Det betød at en 
del av utvalget fikk mye penger hver måned.

De amerikanske forskerne sammenlignet end-
ringen i de psykiske lidelsene hos dem som fikk 
penger og dem som ikke fikk penger. Andelen psyk-
iske lidelser var dramatisk lavere hos ungdom-
mene i de familiene som fikk mer å rutte med.

– Dette er kanskje det beste enkelteksempelet 
på at inntekter spiller en rolle for psykisk helse. 
Urfolk er en utsatt gruppe som lever med mye  
fattigdom og blir utsatt for både rasisme og stigma- 
tisering, så overførbarheten er ikke soleklar til 
norske forhold, men det ligger likevel en inter-
essant mekanisme her, påpeker Henrik Daae 
Zachrisson.=

GOD EFFEKT: – Fattige 
barn som går i barnehager 
med høy kvalitet, vil tjene 
mer penger som voksne, ha 
lengre utdannelse og ha mer 
stabile parforhold, påpeker 
Henrik Daae Zachrisson. 
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Fattige sliter mer

• Det er ekstremt krev-
ende for foreldre å leve 
under økonomisk stress. 

• Barn fra fattige familier 
har fem ganger større 
sannsynlighet enn barn 
fra rike familier for 
å score lavest på de 
nasjonale leseprøvene i 
åttende klasse.

• Kvaliteten på barne-
hagen kan bety noe for 
hvordan livet deres blir.
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Beregninger på datamaskin-
en er blitt helt nødvendig for 
å drive vitenskapen videre. 
Nå skal elevene i grunnskolen 
og på videregående lære seg 
det samme.
Tekst: Yngve Vogt · Foto: Ola Sæther

Nå skal alle elever, både i ungdomsskolen og på  
 videregående skole lære seg programmering 

for å løse oppgaver i så forskjellige fag som mate-
matikk, fysikk og biologi. Dette er et politisk ved-
tak. Skolene startet med den nye undervisningen 
allerede høsten 2020.

Arkitekten bak fagfornyelsen er dekan Sten 
Ludvigsen på Det utdanningsvitenskapelige fakul-
tet ved Universitetet i Oslo. Ludvigsen har vært 
med på å utrede «Fremtidens skole – fornyelse av 
fag og kompetanse» på vegne av Kunnskapsdep-
artementet. Et av de viktige begrepene i den nye 
fagfornyelsen er dybdelæring. 

– Programmering gjør det mulig å undervise på 
nye måter. Elevene kan da få en bedre forståelse av 
disse fagene, forklarer Sten Ludvigsen. 

Elevene skal ikke lære seg programmering for 
programmeringens skyld. De skal bruke program-
mering for å øke forståelsen i de ulike fagene. 

– Norge er langt fra det første landet i verden 
som bruker programmering i skolen, men vi er 
blant de første til å bruke programmering i de  
tradisjonelle fagene, på fagenes egne premisser, 
poengterer Knut Mørken, visedekan for utdanning 
på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
ved UiO. Spesialet hans er numerisk analyse, et 
fagområde som brukes til å løse matematiske pro-
blemer på datamaskinen.

Startet på Blindern. I dag er beregninger blitt en 
grunnleggende del av undervisningen i mange fag-
områder på UiO. Allerede i det første semesteret 
på universitetet lærer studentene i så forskjellige 

fag som astrofysikk, kjemi og geologi å program-
mere datamaskinen til å løse problemer som det 
ikke er mulig å løse med penn og papir.

Poenget er at avanserte beregninger på data-
maskinen har endret mye av vitenskapen de siste 
femti årene. Beregningene har supplert og til dels 
erstattet eksperimenter som har vært for farlige, 

for dyre eller komplett umulige å gjennomføre i 
virkeligheten. Dette har gjort det mulig å få svar 
på hva som skjer om en meteoritt skulle treffe  
Jorda, hvordan det er mulig å lage sikre atom-
kraftverk og hvordan slektskapet er mellom alle 
artene i verden, for å nevne noe.

Avanserte beregninger var lenge forbeholdt spe-

Oppslagsbilde (med lærer og to elever)
PYTHON: Matematikklærer Mikkel Langtangen Furuberg på Fyrstikkalleen videregående 
skole i Oslo forklarer elevene Sajida Dakhil og Kacper Pawel Sobas hvordan de kan løse 
andregradsligninger med programmeringsspråket Python.

Bilde av de to UiO-ansatte:
KURSER LÆRERE: Knut Mørken og Cathrine Wahlstrøm Tellefsen er primus motorer for at 
lærerne i ungdomsskolen og på videregående får den grunnleggende opplæringen i pro-

sialister som hadde tilbrakt mange år i akademia. 
For tjue år siden tok Universitetet i Oslo et grep 
som endret undervisningen i realfagene for alltid. 

– Som et av de første, ja, kanskje det aller første 
universitetet i verden, endret UiO innholdet i de 
naturvitenskapelige fagene slik at nybegynnestud- 
entene, allerede fra dag én, lærer å bruke program-

PYTHON: Matematikklærer 
Mikkel Langtangen Furu-
berg på Fyrstikkalleen 
videregående skole i Oslo 
forklarer elevene Sajida 
Dakhil og Kacper Pawel 
Sobas hvordan de kan løse 
andregradsligninger med 
programmeringsspråket 
Python.

Programmering blir 
allemannseie i skolen 

Tallknusere på UiO står bak:
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Programmering i skolen

• Alle skoleelever skal nå 
lære seg programmering.

• Programmering 
endrer pedagogikken og 
bedrer elevenes faglige 
forståelse i realfag som 
matematikk, biologi og 
fysikk.

• Realfagslærerne må 
lære seg å undervise 
i programmering. De 
kan lære dette gjennom 
UiO-kurset Realfaglig 
programmering for 
lærere (Profag).

mering og avanserte beregninger, sammen med 
tradisjonelle teknikker, for å eksperimentere med 
virkeligheten, poengterer Knut Mørken.

Som et eksempel kan nevnes at begynnerstud-
entene i fysikk har beregnet banen til kometen 
67B/Churyumov-Gerasimenko og når den var 
nærmest Jorda i 2014. Studentene måtte selv snek-
re sammen programmene med de nødvendige 
beregningene. 

– Da lærer studentene å løse realistiske oppgav-
er og eksperimentere med virkeligheten: De får 
også muligheten til å se hva som skjer i forsknings-
fronten, forteller Knut Mørken.

Ut i skolen. Nå er denne undervisningsmetoden 
blitt tatt i bruk i grunnskolen og på videregående 
skole.

Da trenger lærerne å bli lært opp i programm-
ering. Det skjer via undervisningsmodulen Real-
faglig programmering for lærere (Profag), som er 
en del av Center for Computing in Science Educa-
tion (CCSE) ved UiO.

– Programmering kan endre både undervisning-
en og pedagogikken i skolen, forteller førstelektor 
og lederen av Profag, Cathrine Wahlstrøm Tellef-
sen på Fysisk institutt. Hun har tidligere vært fy-
sikklærer på Valler videregående skole i Bærum. 

Lærer opp lærere. Gjennom Profag får lærere 
både i ungdomsskolen og på videregående skole 
grunnleggende opplæring i programmering for at 
de skal kunne bli trygge i å undervise programm-
ering innenfor sitt eget fag.

– Her skal lærerne lære de grunnleggende prin-
sippene i programmering og få en forståelse både 
av hva som kan, og ikke kan, løses på en datamas-
kin.

Jobben deres er formidabel. Det er snakk om 
33 000 lærere. Mange av dem kan ingenting om 
programmering. Frem til i dag har noen hundre av 
dem gjennomført kurset.

– Lærerne er på forskjellige nivå, alt fra dem 
som har angst for tastaturet til dem som har pro-
grammert mye. Vi hjelper lærerne med teknikker 
og metoder, slik at de kan møte mangfoldet av 
elever og lære hvordan de kan bryte ned oppgav-
ene til mindre problemer.

Programmeringsspråket som stort sett brukes 
i ungdomsskolen og på videregående, er Python, 
mens barneskolen bruker Scratch. Men program-
meringsspråkene er i seg selv ikke viktige.

– Poenget er å lære tankegangen bak program-
mering. 

  
Enkel programmering. Cathrine Tellefsen på-

Matematikkens verden. Programmeringen er 
også blitt en viktig del av matematikken. Tenk deg 
at du skal løse en ligning. Visse ligninger, slik som 
andregradsligninger, kan løses med en bestemt 
formel. 

– Når elevene kan løse ligningene med begge 
metodene, kan de få et dypere forhold til matema-
tikken, mener Mørken.

Et annet eksempel er sparing og lån. Det er lett 
å beregne hvor mye du kan spare i banken med 
en viss rente hvis du sparer et fast beløp hvert år. 
Uheldigvis er ikke virkeligheten så enkel. Hvis du 
også skal ta hensyn til bursdagspenger og at du tar 
ut penger underveis, blir det hele mer komplisert. 

– Da er det lettere å løse slike oppgaver på data-
maskinen.

Mørken mener også at mange elever vil bli  
hektet på programmeringen. 

– Ikke alle får den samme gløden av å løse pro-
blemene med penn og papir.

peker at elevene ikke skal bli mestere i programm-
ering. De skal ikke gjøre så avanserte ting som å 
programmere en robot til å gå fra A til B.

– Hele poenget er å få elevene til å forstå faget 
bedre. Med programmering kan de utforske mate-
matiske ligninger på nye måter.

I den gamle, klassiske fysikkundervisningen 
har mange tenkt at det bare fins én vei til målet. 
Slik er det ikke lenger.

– Programmering gjør det mulig å eksperiment- 
ere mer. Da er prøving og feiling en naturlig del av 
fremgangsmåten. I de klassiske fagene som astro-
fysikk og fysikk, må man vanligvis løse problem-
ene på en bestemt måte, men i programmering er 
det flere veier til målet. Elevene skal selv finne vei-
en. Da får de et mer avslappet forhold til feil. Det 
senker skuldrene deres, sier Cathrine Tellefsen.

Programmering gjør det dessuten mulig for 
elevene å løse oppgaver som de ikke ville klart med 
papir og blyant.

Tellefsen håper dessuten at programmeringen kan 
dempe sperren mot matematikk.

– Når elevene får flere muligheter å tilnærme 
seg matematiske problemer på, kan det åpne nye 
veier inn i matematikkens verden.

Matematikk i praksis. En av grunnleggerne av 
den store undervisningsreformen ved UiO var pro-
fessor Hans Petter Langtangen (1962–2016).

Sønnen hans, lektor Mikkel Langtangen Furu-
berg (28), underviser matematikk med program-
mering ved Fyrstikkalleen videregående skole på 
Helsfyr i Oslo.

– Programmering er et nytt hjelpemiddel som 
gjør det mulig å løse matematiske oppgaver nume-
risk. Det kan øke forståelsen for og av matematikk. 

Furuberg mener likevel det er for tidlig å kon-
kludere om elevene blir bedre.

– Dagens elever har ikke hatt programmering 
før. Om fem år, når elevene har lært programmer-
ing både i barneskolen og på ungdomstrinnet, vil 
vi kunne bruke mer programmering i matematikk-
undervisningen.

Eksempel på en oppgave som elevene hans 
allerede i dag kan løse med programmering, er 
hvordan du perfekt kan fylle et rektangulært gulv 
med størst mulig kvadratiske fliser uten å skjære 
dem opp. 

Løsningen er å starte med å prøve seg frem med 
så store fliser som mulig, og deretter redusere stør-
relsen på flisene helt til man har funnet svaret.

– Dette er en kul oppgave. Først må elevene 
finne en taktikk. Så må de programmere taktikken. 

Et annet eksempel er å bruke programmering 
til å finne nullpunktene i andre- og tredjegrads-
ligninger. 

Furuberg mener den nye kunnskapen kan være 
nyttig for fremtiden.

– Elevene som kan programmering, vil være 
mer forberedt på det moderne arbeidslivet.

– Ingen ulemper?
Ulempen er at det tar så mye tid å lære seg å 

programmere, at det har gått på bekostning av  
andre deler av matematikken; sannsynlighets-
regningen er nå skjøvet ut i kulden.

Helt til slutt:
– Er lærerne godt nok skodd til den nye opp-

gaven deres?
Her er Furuberg klinkende klar.
– På ingen måte. Mange lærere kan ikke pro-

grammering. Fagfornyelsen krever ganske mye 
ekstra av alle lærerne, men det har gått greit på 
skolen vår.=

KURSER LÆRERE: Knut 
Mørken og Cathrine Wahl- 
strøm Tellefsen er primus 
motorer for at lærerne i 
ungdomsskolen og på 
videregående får den grunn-
leggende opplæringen 
i programmering, slik at 
de skal bli trygge nok til å 
undervise programmering i 
fagfeltene deres.

Programmering kan endre under-
visningen og pedagogikken i skolen.
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Tekst: Lisbeth Jære

Reklame som ser ut som journalistiske artikler,  
  falske nyheter, en informasjonsflom fra 

ymse kanaler. Behovet for å lese og tenke kritisk er 
større enn noen gang. Men ifølge boka «Like gode 
muligheter til god leseforståelse», som tar for seg 
funn i PISA-undersøkelsen og annen forskning om 
lesing, mestrer norske elever dette dårlig. 

– I en oppgave i PISA-undersøkelsen ble elevene 
bedt om å velge ut den mest pålitelige blant tre  
ulike tekster og argumentere for hvorfor akkurat 
den var troverdig. Kun 20 prosent klarte oppgaven, 
konstaterer Tove Stjern Frønes, forsker ved Insti-
tutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) og 
redaktør av boka som ble lansert i oktober. 

Leser mindre på fritiden. I PISA-undersøkelsen 
fra 2018 svarer 51 prosent at de ikke leser i det 
hele tatt på fritiden. I 2000 svarte 35 prosent det 
samme. De som leser, leser mindre enn før. 

– Lesing er viktig. Det viser seg at bare det å 
lese litt hver dag har stor betydning for leseferdig-
heter og for skoleprestasjoner generelt, fastslår 
Frønes.

Et viktig fellestrekk i forskningen er at elevene 
selv tror de er gode til å avsløre falske nyheter og 

skille sant fra usant, mens virkeligheten viser at 
de sliter. Norske elevers ferdigheter i kritisk lesing 
ligger rundt gjennomsnittet i OECD, mens det i 
Norden kun er Island som skårer dårligere enn 
Norge.  

Lite tolkning av sakprosa. Professor Marte 
Blikstad-Balas ved ILS har i flere år forsket på 
hvordan det står til med opplæringen i kritisk les-
ing. Blant annet har hun sett på hva som kjenne-
tegner norskundervisningen i 47 ulike klasserom 
på åttende trinn. Selv om norsklærerne trakk inn 
aktuelle tekster i undervisningen, som fra Aften-
postens Si;D, var det sjelden det ble oppfordret til 
å stille kritiske spørsmål og aktivt tolke sakprosa. 
Som regel ble elevene kun bedt om å finne virke- 
midler og gjengi hovedpoenger. Men dette 
fremmer ikke kritisk lesing. 

– Hva skal til for at elevene skal lære å lese 
kritisk?

– Jeg er opptatt av at skolens tekster speiler 
samfunnet og ikke bare er faktatunge lærebok- 
tekster. I undervisningen bør også andre tekster 
med, som avisartikler, debattinnlegg eller prob-
lematiske kommentarfelt. Når skolen tar i bruk 
tekster som fortjener motstand, kan de virkelig 
debatteres kritisk, sier Blikstad-Balas. 

Selv om det sto i selve oppgaveteksten at det var reklame, vurd-
erte mange av elevene den som en nøytral, journalistisk tekst.

Kritisk tenking og lesing løftes fram i de nye 
læreplanene. Men norske elever sliter med  
å vurdere hvor pålitelige tekster er. 
Urovekkende, mener forskere. 

Norske elever  
skårer dårlig i  
kritisk lesing 

Fleip eller fakta?

VIKTIG: – Lesing er viktig. 
Det viser seg at bare det å 
lese litt hver dag har stor 
betydning for leseferdigheter 
og for skoleprestasjoner 
generelt, sier Tove Stjern 
Frønes. 
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Hun betegner det å lese kritisk som å lese med 
motstand, det vil si å vurdere hva som står og stille 
spørsmål som: Hvem er avsender, hva vil avsender, 
hva er formålet med teksten?

Sommarøy-stuntet. Et annet tips er å ta inn 
tekster der avsender er skjult eller forkledd, slik 
som i pressemeldingen om Sommarøy-saken. Vi 
husker kanskje den idylliske øya utenfor Tromsø 
som ville frigjøre seg fra klokka og bli verdens 
første tidsfrie sone. Fleip – eller fakta? Nyheten 
ble slått stort opp både nasjonalt og internasjonalt 
sommeren 2019. Men så ble det avdekket at det var 
et PR-stunt fra Innovasjon Norge. Det satte i gang 
Sommarøy-saken runde to, nå som en slags presse- 
etisk skandalesak om falske nyheter.

Blikstad-Balas intervjuet elever fra VG2 ved en 
videregående skole i Oslo høsten 2019 der presse-
meldingen ble brukt i tekstanalyse. Hun ble over-
rasket over at bare én av de åtte elevene hadde fått 
med seg Sommarøy-saken.

– Hva syntes de om pressemeldingen? 
– De var først ganske likegyldige og mente det 

var snakk om en ikke-nyhet. Men da det ble avslørt 
at det var reklame, syntes de fleste det var kult, at 
det var en innovativ måte å tiltrekke seg turister 
på: «Det er jo genialt. De gjør det veldig interes-
sant. Jeg fikk lyst til å reise dit og se hvordan det 
er. Det høres kjempekult ut. Kjempekreativt!» sa 
eleven Thomas. 

Kun én av elevene ble provosert av at det var 

løgn. De andre så ingen etiske utfordringer.
– De unge i dag er vant til en så sammensatt 

medievirkelighet at de ikke så alvoret i saken. 
Holdningen var litt sånn; «Ja, er det så farlig at 
Sommarøy får flere turister? Trump derimot – han 
er farlig.» 

Skjønte ikke at det var reklame. Et funn som 
går igjen, er at elevene leser tekster, uavhengig av 
sjanger, som om de var sann informasjon. De fang-
er ikke lett opp kommersielle motiver, eller at en 
tekst kan ha flere budskap. 

Hovedmålseksamen fra 2018, hvor elevene 
skulle vurdere en tekstreklame fra Nespresso som 
sto i A-Magasinet i 2017, er et eksempel på det. 
«Møllen som endret 100 år med kaffe» handlet om 
hvordan 200 bønder i Colombia tilsynelatende fikk 
bedret livene sine.

– Selv om det sto i selve oppgaveteksten at det 
var reklame, vurderte mange av elevene den som 
en nøytral, journalistisk tekst. Sensorene reagerte 
i sensurrapporten på at det var et lavt refleksjons-
nivå. Det er urovekkende at så få av elevene så at 
det å informere om eget arbeid var et virkemiddel 
Nespresso brukte for å bedre omdømmet sitt og få 
flere til å kjøpe produktene deres. 

Bruk ikke manipulasjon. Nå når kritisk tenking 
og lesing løftes fram i de nye læreplanene, håper 
de to forskerne at det vil følges opp i skolen. 

Blikstad-Balas har også et annet håp, nemlig 
at vi ikke får se flere tvilsomme demokratistunt, 
à la NRK og Folkeopplysningens forsøk på å på-
virke elever ved en skole i Lillestrøm til å stemme 
Senterpartiet. Etterpå begrunnet de det med at de 
ville at elevene skulle lære seg å tenke kritisk.

– Manipulasjon er ikke et gyldig, pedagogisk 
virkemiddel, og på hvilke måter lærer elevene 
egentlig å bli kritiske av å bli lurt av Innovasjon 
Norge eller NRK?

Det er ikke gjort i en håndvending å lære elev-
ene å lese kritisk. Målet er også at elevene leser 
kritisk uansett, også når lærerne ikke eksplisitt 
ber om det. 

– Elever må kunne vurdere hvorfor de kan eller 
ikke kan stole på tekstene de leser. De må få kjenn-
skap til hvilke spørsmål de kan stille som vil hjelpe 
dem til å gjøre gode vurderinger, framholder Tove 
Stjern Frønes. 

– Dette har aldri vært viktigere enn nå, når 
medievirkeligheten er så kompleks og det er så 
mange tekster med ulike formål i omløp, bekrefter 
Marte Blikstad-Balas.= 
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Kritisk lesing

• I Kunnskapsløftet 2020 
er kritisk tenking og 
lesing løftet fram i lære-
planverkets overordnede 
del	og	definert	som	en	
del av opplæringens 
verdigrunnlag: Skolen 
skal bidra til at elevene 
blir nysgjerrige og stiller 
spørsmål, og utvikler 
vitenskapelig og kritisk 
tenking […].

• PISA-undersøkelsen 
som gjennomføres hvert 
tredje år for 15-åringer, 
måler evnen til kritisk 
lesing. Det er gjennom-
gående at bare 20-30 
prosent av elevene klarer 
oppgavene. 

• I Norden er det bare 
islandske elever som 
skårer dårligere enn  
norske elever i ferdighet-
er i kritisk lesing. Spesielt 
gjør	finske	og	danske	
elever det langt bedre.

STOLE PÅ? – Det har aldri 
vært viktigere å kunne 
vurdere om en tekst er til å 
stole på eller ikke, så mange 
tekster med ulike formål 
som nå er i omløp, påpeker 
Marte Blikstad-Balas.

PÅ NETT: Norske elever 
leser lite kritisk. Forskerne 
er bekymret, ikke minst fordi 
så mye nå leses på nett. 
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Tekst: Trine Nickelsen 

Debatten har pågått i flere år – og fortsetter:  
 Bør skolen legge bort bøkene og heller satse 

på digitale løsninger – eller bør det meste fortsette 
som før? Gjør nettbrett og pc-er at elevene lærer 
mer og bedre – eller er det heller tvert imot? 

Svar trengs, for utbredelsen av digitale enheter i 
norske klasserom går lynraskt.

– Daglig bruk av nettbrett nær fordoblet seg fra 
2015 til 2019. Flere og flere elever stadig lenger ned 
i klassetrinnene har nå fått sin egen digitale enhet, 
som regel et nettbrett, påpeker professor Øystein 
Gilje. Gilje er faglig leder for FIKS – Forskning, 
innovasjon og kompetanseutvikling i skolen, en 
enhet på Universitetet i Oslo som samler informa-
sjon om den digitale utbredelsen – i fravær av nas-
jonal styring eller oversikt. 

– I skoleåret 2020/21 har åtte av ti elever nå sin 
egen iPad, pc eller Cromebook, forteller han. 

Unyansert debatt. Professor Øistein Anmarkrud 
på Institutt for spesialpedagogikk, UiO, har forsk-
et på leseforståelse og lesing av sammensatte tekst-
er i mange år. Han synes debatten om hva digitali-
seringen gjør med elevenes læring og lesing, er for 
dogmatisk og svart-hvitt. 

– Jeg etterlyser en mer nyansert diskusjon om 
når og hvor mye nettbrett og andre digitale verk-
tøy bør brukes i undervisningen, og hvor tidlig i 
skoleløpet teknologien bør komme, sier han. 

Han viser til at digitaliseringen av skolen har 
gått mye raskere enn forskningen på feltet. 

– Derfor ligger den forskningsbaserte kunn-
skapen som skolen trenger, bak den pedagogiske 
praksisen, erkjenner han.

– Selv om de grunnleggende lesetekniske pro-
sessene trolig er de samme enten elevene leser 
på skjerm eller på papir, viser flere nye studier 
at forståelsen hos elevene blir bedre når lesingen 
skjer på papir, påpeker Anmarkrud, og viser til sin 
kollega, professor Ladislao Salmerón ved Univer-
sitetet i Valencia – en sentral europeisk forsker på 
feltet. Han samarbeider med flere forskere på UiO.

Elevene forstår mindre. Salmerón har gjennom-
ført en rekke studier de siste årene for å finne ut hva 
som bidrar til å øke eller redusere elevenes lesefor- 
ståelse – enten det er på papir eller skjerm. 

Den nyeste analysen som Salmerón og forsker-
kollegene hans har gjennomført, er basert på svære 
mengder data fra amerikanske skoler, nærmere 
bestemt resultater fra lesetester på 4. og 8. trinn 
over mange år. – Datasettet er representativt og 
tillater oss å generalisere analysene våre til å gjelde 
alle elever på disse trinnene i USA, opplyser han.

Forskernes konklusjoner er klare: Å lese på 
skjerm er mindre gunstig når grunnleggende, 
tekniske leseferdigheter skal øves inn – vokabular-
trening, leseflyt, avkoding – som jo nettopp er de 
sidene ved lesing som er aller viktigst på de laveste 
klassetrinnene.

– Studien vår viser at jo mer bruk av digitale 
hjelpemidler i disse timene, dess lavere er lesefor-
ståelsen. Det samme resultatet fikk vi da de målte 
lærernes bruk av digitale verktøy i praksisøvelser, 
som leseflyt. Jo mer disse verktøyene ble benyttet, 
dess lavere er forståelsen hos elevene, forteller 
Salmerón.

Det er blant de yngste elevene at den uheldige 
virkningen av å lese på skjerm er størst. Den nega-
tive sammenhengen mellom skjerm og leseforstå-
else er betydelig større i 4. klasse enn i 8. klasse.

 – Det tyder på at jo lenger ned i klassetrinnene 
og jo mer grunnleggende ferdigheter som skal øves 
inn, dess større er de negative virkningene av å 
lese på skjerm, påpeker den spanske forskeren.

Men digitale verktøy kan også bidra til bedre 
læring: – Når de digitale hjelpemidlene brukes 
til informasjonsinnhenting og prosjektarbeid, er 
forholdet motsatt: Da ser vi en tydelig positiv sam-
menheng både på 4. og 8. trinn, poengterer han.

«Ikke kast de trykte bøkene dine». Salmerón 
viser til at forskning inntil nylig ikke har kunnet gi 
entydige svar på om elever forstår best når de leser 
på papir eller skjerm. For noen år siden fikk imid- 
lertid han og forskergruppen han leder, tilgang til 
databaser fra store land med leseprøver gjennom 

Jo lenger ned 
i klassetrinnene 

og jo mer grunn-
leggende ferdig- 

heter som skal  
tilegnes, dess 

større er de  
negative virk-

ningene av å 
lese på skjerm.

– Studien vår viser at jo mer bruk av  
digitale hjelpemidler i disse timene,  

dess lavere er leseforståelsen.

Å lese på skjerm  
gir mindre læring 

Stor debatt og lite kunnskap – men nå kommer forskningsresultatene:

SKOLEBØKER: – Å sikre 
elever skolebøker og tekster 
på papir kan være en effek- 
tiv måte å forbedre lesefor-
ståelsen på, sier Ladislao 
Salmerón, som har gjenn-
omført flere større studier 
om lesing på papir versus 
skjerm.
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Leseforståelse

• Leseforståelse er en 
prosess der leseren 
henter ut og konstruerer 
mening fra teksten. 

• Det innebærer to ulike 
komponenter: Å hente 
ut mening omfatter den 
informasjonen som 
forfatteren har lagt inn i 
 teksten, altså det tekst-
nære budskapet. Når 
leseren konstruerer men-
ing, knytter hun det hun 
leser til egne erfaringer 
og kunnskaper – enten 
det er en skjønnlitterær 
tekst eller en fagtekst. 
De to prosessene henger 
naturlig nok sammen. 

• Ulike tekster har ulikt 
rom for meningskon-
struksjon. Et dikt har 
stort rom, bruksanvis-
ningen til en mobiltelefon 
eller en naturfagtekst om 
fotosyntesen har mindre.
 
Kilde: Øistein Anmarkrud

mange år. Nærmere bestemt 54 studier og mer enn 
170 000 deltakere. 

Analysen de gjennomførte på grunnlag av det  
store datamaterialet, munnet ut i artikkelen: 
«Don’t throw away your printbooks. A meta-
analysis on the effects of reading media on read-
ing comprehension» fra 2018. For første gang lå nå 
en solid studie på bordet som kunne gi svar på om 
mediet i seg selv, enten det er papir eller skjerm, 
kan ha noe å si for forståelsen. 

Undersøkelsen omfattet lesing av tekster som 
ser like ut på papir og på skjerm – altså lineære 
tekster uten lenker, multimedia og bilder, og som 
derfor ‘bare’ skal leses. Kan mediet da spille noen 
rolle?

Ja. Forskerne så tydelig at mediet har betydning. 
Barn forstår bedre når de leser på papir enn når 
de leser på skjerm. Fordelen med å lese på papir er 
spesielt stor når elevene leser lengre fagtekster og 
når lesetiden er begrenset, konkluderte forskerne. 
Når elevene leser fortellende tekster derimot, fant 
de ingen forskjell mellom papir og skjerm. 

Digitalt innfødte? Barn og ungdom i dag omtales 
gjerne som ‘digitalt innfødte’ – omgitt som de er av 
digitale enheter nærmest fra fødselen. De tidligste 
studiene forskerne har med i analysen sin, er 20 
år gamle og omfatter elever som er vokst opp med 
papirbøker som sitt primære lesemedium. Forsker-
ne antok at de ville se mindre forskjell i elevenes 
leseforståelse mellom papir og skjerm jo nyere  
studiene var. All den teknologierfaringen som de 
yngre generasjonene har, skulle være nok til å ut- 
ligne eventuelle negative virkninger av skjerm- 
lesing – og dermed gjøre dem like gode, eller bedre 
i stand til å forstå det de leser på skjerm sammen-
liknet med papir. 

Men noen ganger viser det seg at øvelse ikke 
alltid gjør mester: En blir ikke flinkere til å forstå 
det en leser på skjerm bare fordi en gjør det mye. 
Forskerne fant nemlig ut at de negative effektene 
av lesing på skjerm sammenliknet med papir ikke 
har minket, men tvert imot økt de siste 20 årene, 
uavhengig av aldersgruppe og tidligere erfaring 
med digitale medier. 

Dette mener Salmerón bør få konsekvenser:
– Å sikre elever skolebøker og tekster på papir 

kan være en effektiv måte å forbedre leseforstå- 
elsen på. Men siden innføringen av digitale en-
heter i skolen synes uunngåelig, må det gjøres en 
innsats for å trene elever i å lese på skjerm, og da 
er det nødvendig å utvikle effektive, digitale lær-
ingsomgivelser, understreker han. 

Mangler forskning. Selv om Ladislao Salmerón 
selv har bidratt med mange nye forskningsresul- 
tater, etterlyser han likevel mer kunnskap og peker 
på behovet for såkalte randomiserte, kontrollerte 
tester. 

– Selv om slike undersøkelser ikke er like vanlig 
i utdanningsforskning som i helseforskning – der 
noen grupper får en gitt behandling og andre tjen-
er som kontrollgrupper og det er tilfeldig hvem 
som havner hvor – finnes det noen studier på inn-
føringen av ny teknologi i skolen som nærmer seg 
et slikt opplegg. De tegner et heller negativt bilde, 
erkjenner han. 

– Her er ett eksempel: I årene 2009–2016 fulg-
te noen av mine kolleger hundrevis av skoler i Spa-
nia i forbindelse med det såkalte «Én laptop per 
barn-programmet». De sammenliknet skolene som 
ble med i programmet, med skolene som valgte å 
stå utenfor. De fant ut at elevene som fikk utdelt 
hver sin laptop, gjennomgående presterte dårligere 
i flere fag, som språk og matematikk, sammen-
liknet med elevene på skolene som ikke ble med i 
programmet, forteller forskeren. 

Flinke jenter taper mest. I Norge finnes det kun 
et par forskere som har testet leseforståelse på  
papir versus skjerm gjennom å benytte random- 
isering. Professor Anne Mangen og førsteamanu- 
ensis Hildegunn Støle på Nasjonalt senter for 
leseopplæring og leseforskning i Stavanger har, 
sammen med Knut Schwippert ved Universitetet i 
Hamburg, testet leseferdighet blant elever på  
5. trinn. Forskerne utnyttet en mulighet som opp-
stod i 2015, da nasjonal kartleggingsprøve i lesing 
gikk fra å være på papir til å bli digital. 

Forskerne utviklet to sammenliknbare versjoner 
av en leseforståelsesprøve (A og B), og ga elevene 
den ene versjonen på papir, den andre på skjerm.  

– Halve klasser gjorde test A digitalt, mens den 
andre halvparten gjorde test A på papir – for der-
etter å bytte til test B uka etterpå. På andre skoler 
var ordningen omvendt, forteller Mangen. 

Hun er tilfreds med at hele 1139 elever var med 
i undersøkelsen, og at forskerne klarte å få til et 
eksperimentelt design med randomisering på  
klassenivå. 

– Det var tilfeldig hvilke av elevene innenfor 
hver klasse som tok den ene versjonen før den 
andre. Og det var tilfeldig hvilke elever som tok 
prøven på papir først og skjerm etterpå. 

Resultatene viser at elever på alle ferdighets- 
nivå i gjennomsnitt presterte bedre på den papir-
baserte leseforståelsestesten enn på den digitale 

versjonen. Noen av resultatene overrasket forskerne:
– Vi trodde at gutter skulle prestere bedre i 

den digitale testen enn i testen på papir, men det 
gjorde de ikke. Derimot viste det seg at de høyest 
presterende jentene, altså de flinkeste leserne,  
tapte mest på den digitale versjonen – sammen-
liknet med papirversjonen. 

Overflatisk lesing. – Hvorfor er leseforståelsen 
dårligere på skjerm?

– Forskningen kan ikke gi noen entydige svar, 
men det er lov å spekulere, sier Salmerón, og pek-
er på at det mest sannsynlig er snakk om et helt 
sett av faktorer som påvirker elevenes lesing og 
læring. – Vi kan for eksempel tenke oss at elever 
betrakter nettbrett og pc-er mer som spillenheter 
enn som læringsverktøy. Vi vet dessuten at en del 
programmer tar mye oppmerksomhet bort fra lær-
ingsformål. Og vi har også grunn til å tro at elever 
mangler trening i å takle kravene som digitale 
tekster stiller. 

Øistein Anmarkrud viser til den såkalte ‘shal-
low processing-hypotensen’ som en mulig forklar-
ing på forskjellen i leseforståelse mellom digitale 
og papirtekster. Digitale tekster har noen kvalitet-
er som gjør at leseren ofte forblir på et mer overflat-
isk nivå.

– Nå som vi bruker skjermen nesten hele tiden, 
venner vi oss til å lese kjapt og lite grundig – vi 
skroller oss gjennom avisartikler, sjekker innom 
sosiale medier og får med oss en videosnutt. Den-
ne overflatiske prosesseringen tar vi kanskje med 
oss når vi leser lange tekster på nett, påpeker han.

Anne Mangen er spesielt opptatt av den kropps-
lige dimensjonen ved lesing, og minner om at vi 
har en annen fysisk tilgang til tekstens utstrekning 
når vi leser i en bok enn på en skjerm. 

– Vi har større oppmerksomhet når vi holder 
det vi leser, i hendene. Vi merker det selv, at en 
mekanisme slår inn og skjerper fokuset. Vi bruker 
fingrene aktivt, blar fra side til side på en annen 
måte enn når vi sitter foran en skjerm. Vi får en 
fysisk opplevelse av hvor langt vi er kommet. På 
en skjerm er all slik informasjon visuell og har 
dermed ikke samme fysiske forankring som trykte 
medier. Det kan bidra til at skjermlesingen blir 
mer overflatisk, tror hun.  

Lærerne trenger opplæring. For å styrke lese-
forståelsen peker Øistein Anmarkrud på lærernes 
kompetanse, og understreker at lokale skoleledere 
ikke kan fylle klasserom med nettbrett og pc-er 
og samtidig tro at best mulig bruk og best mulig 

læring skal skje av seg selv. 
– Skjermen er en utmerket måte å lære mye på, 

men også en utmerket måte til ikke å lære noe som 
helst. Mye avhenger av den pedagogiske bruken – 
som igjen avhenger av bevissthet og kunnskap hos 
læreren, poengterer Anmarkrud. Han viser til at 
noen kommuner har gode opplegg for etter- og  
videreutdanning, mens andre mangler dette helt. 

– Den nyeste Monitor-undersøkelsen viser at 
den viktigste kilden til digital kompetanse blant 
norske lærere i 2019 er prøving og feiling, etter-
fulgt av selvstudium og veiledning fra kolleger. 
Mer formalisert og systematisk skolering forekom-
mer derimot sjelden, konstaterer han. 

Langlesing er viktig. Anne Mangen påpeker at 
digitale tekster gir en spesiell mulighet til å tilpasse 
dem etter den enkelte elevens behov. – Når de er 
utformet med tanke på leseren, kan digitale tekster 
virke positivt på elevenes forståelse og motivasjon, 
sier hun.  

– Men det å være en god leser på skjerm – i det 
ligger det at du faktisk også er en god leser på pap-
ir. Den internasjonale leserundersøkelsen PIRLS: 
Progress in Reading Literacy Study, viser at det er 
leseferdighetene på papir som støtter opp under 
gode leseferdigheter og leseforståelse på skjerm – 
og ikke omvendt. 

Forskeren anbefaler lærere å bruke papirtekster 
når elevene skal lese for å lære. Å lese lengre, sam-
menhengende tekster er en svært viktig del av les-
ingen – og samtidig minst kompatibel med skjerm. 

– Når vi vet fra stadig mer forskning de seinere 
årene, at det nettopp er denne typen lesing som 
er viktigst for å utvikle gode leseferdigheter og 
leseforståelse, da er det uheldig at stadig mer av 
lesingen i klasserommet skjer på digitale flater, 
mener hun.

 
Studentene sliter. Forskeren viser til at utholden- 
het er viktig, og at den ikke trenes ved å lese på sk-
jerm. Langlesing har lenge hatt dårlige kår i norsk  
skole, og mange norske elever sliter nå med å lese 
en lengre tekst, som en roman. 

– Min amerikanske kollega, lingvistikk-profes-
sor Naomi Baron og jeg har gjennomført en studie 
der vi ser samme tendens også i høyere utdanning. 
Forelesere i humanistiske fag skjærer nå ned på 
pensum og legger isteden opp enklere tekster, og 
noen bytter også ut skriftlig materiale med pod-
kast og video, fordi studentene rett og slett ikke 
greier å lese like lange og krevende tekster som før. 
= 

LÆREREN VIKTIGST:  
– Skjermen er en utmerket 
måte å lære mye på, men 
også en utmerket måte til 
ikke å lære noe som helst. 
Mye avhenger av den peda-
gogiske bruken – som igjen 
avhenger av bevissthet og 
kunnskap hos læreren,  
poengterer Øistein Anmark-
rud.

UHELDIG FOR FLINKE 
JENTER: Vi antok at svake 
elever ville tape mest på at 
nasjonal kartleggingsprøve 
i lesing i 2015 gikk fra papir 
til skjerm. I stedet så vi at 
det var de flinkeste elevene,  
altså de dyktigste leserne, 
som tapte mest, forteller 
Anne Mangen.
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Men det å 
være en god  
leser på skjerm 
– i det ligger 
det at du fakt-
isk også er en 
god leser på 
papir.
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Tekst: Yngve Vogt  · Foto: Ola Sæther

Det er viktig at lærerne får resultater fra prøver  
  som de kan bruke i undervisningen sin og  

som skoleledere kan forholde seg til. Dagens prøve-
system viser bare nivået til elevene der og da. Vi 
vil endre prøvesystemet slik at det også viser pro-
gresjonen i faget, poengterer professor Rolf Vegar 
Olsen. 

Olsen er nestleder på CEMO (Center for Educa-
tional Measurement) ved UiO. Spesialfeltet deres 
er pedagogiske målinger i skolen.

Han presiserer at dagens målinger har en del 
svakheter. De er fragmenterte og måler bare litt 
her og der. Den nye læreplanen legger stor vekt på 
utviklingen over tid. I dag er det ikke mulig å si 
noe om utviklingen til den enkelte elev.

– Vi har heller ikke noe verktøy som kan si noe 
om holdningene og motivasjonene til elevene over 
tid.

Usikkerhet og store sprik. Et av spørsmålene 
forskningssenteret stiller, er hvor nyttige de nasjon-
ale prøvene i regning og lesing er.

– De nasjonale prøvene er i dag de mest presise 
prøvene vi har, men som med alle tester er resultat-
ene usikre. Det er derfor viktig at vi ikke overtolk-
er resultatene, sier Olsen.

Han mener lærerne må få informasjon om hvor 
usikre prøveresultater kan være. Målefeilen på en 
prøve er nesten like stor som utviklingen til en elev 
gjennom ett år. Det betyr:

– Selv om de nasjonale prøvene gjør det mulig å 
se klassen i sin helhet, kan prøvene likevel ikke gi 
nyttig informasjon om den faglige utviklingen til 
den enkelte elev.

Dessuten er det store sprik mellom elevene. Det 
gjør det ikke enklere.

Gjennomsnittspoengsummen for de nasjonale 
prøvene i regning for åttende trinn er 62 poeng. Ti 
til femten prosent av elevene på femte trinn, det 
vil si elever som er tre år yngre, presterer likevel 
bedre enn dette. 

I en klasse på femte trinn er spennet i regne-
ferdigheter stort. Mens noen regner som en tredje-
klassing, kan andre i den samme klassen gjøre det 
like bra som en åttendeklassing.

– Lærerne har derfor en stor og utfordrende 
jobb med å undervise en klasse med så store 
spenn.

Likevel påpeker Olsen at de nasjonale prøvene 
gir den mest pålitelige informasjonen om regne- 
ferdighetene. Spørsmålet er hva man ønsker å 
måle med disse prøvene.

– Det er ikke sikkert de nasjonale prøvene mål-
er det som læreren etterspør, påpeker stipendiat 
Henrik Galligani Ræder på CEMO. 

Nå kan  
resultatene fra 

de nasjonale 
prøvene i  

regning for 
femte og  

åttende
trinn kobles 

sammen.  
Da kan skolene 

se elev-
prestasjonene 

over tid.

PROGRESJON: – Vi vil end-
re prøvesystemet slik at det 
også viser progresjonen i 
faget, poengterer Rolf Vegar 
Olsen. 

Måler elevprestasjoner  
i regning over tid 

F
A
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Nasjonale prøver

• Elevene på femte og 
åttende trinn får nasjon-
ale prøver i lesing  
og regning.

• Resultatene fra de 
nasjonale prøvene må 
ikke overtolkes. 

• Målefeilen på en prøve 
er nesten like stor som 
utviklingen til en elev 
gjennom ett år.

• Forskere ved UiO har 
nå vist at de nasjonale 
prøvene i regning kan 
brukes til å se på utvik-
lingen av regneferdig-
hetene i en klasse eller 
en skole over tid.

Ræder har koblet sammen de nasjonale prøvene i 
regning for femte og åttende trinn. Poenget hans 
er: Hvis man kan bruke de nasjonale prøvene til 
å se på utviklingen av elevprestasjonene over tid, 
kan både forskere og lærere få et bedre bilde av 
tingenes tilstand. 

Sammenlikner resultatene. For å vise at det er 
mulig å koble sammen resultatene fra de to prøv-
ene, måtte Ræder ta en del grep. Det var ikke nok 
å sammenlikne resultatene fra begge årskullene 
i femte og åttende trinn. Han fikk også med flere 
tusen elever fra sjette og syvende klasse.

For at dette skulle bli statistisk korrekt inviterte 
Ræder mer enn 200 skoler til undersøkelsen. Vel 
70 skoler ble med.

Halvparten av syvendeklassingene fikk prøven 
for åttendeklasse, mens halvparten av sjetteklass-
ingene fikk prøven for femteklasse. Resten av sjet-
te- og syvendeklassingene fikk en koblingsprøve 
bestående av oppgaver fra femte og åttende trinn.

Ræder viste at regneferdighetene som ble målt 
i femte trinn, var de samme som ble målt i åttende 
trinn. Det var viktig. Ettersom de to prøvene viser 

den samme ferdigheten, er det mulig å sammenlik-
ne resultatene fra de nasjonale prøvene i femte og 
åttende klasse og vise hvilken utvikling en klasse 
eller en skole har hatt.

I denne runden så forskerne bare på regnefer-
dighetene. I neste runde ønsker de også å sammen-
likne motivasjonen for å lære matematikk i femte 
og åttende klasse. 

– Dette er viktig for å kunne se hele eleven. 

Uønskete konsekvenser. En av de tingene 
forskerne ønsker å undersøke nærmere, er om 
ny læringsplan og endret undervisning påvirker 
resultatene i de nasjonale prøvene. Hvis undervis-
ningen endres for å bedre resultatene, kan det føre 
til uønskete konsekvenser. 

– Eksempler på slike utilsiktede konsekvenser 
er om en ny pedagogisk metode for å bedre regne-
ferdighetene kan gå ut over andre viktige ting i 
skolen, som leseferdigheter og motivasjon. Det 
er derfor viktig også å vite om gode intensjoner 
kan føre til negative konsekvenser. Vi trenger nye 
verktøy som kan gi denne typen svar, poengterer 
Henrik Galligani Ræder.=

USIKKERT: – Det er ikke 
sikkert de nasjonale prøvene 
måler det som læreren  
etterspør, påpeker stipendiat 
Henrik Galligani Ræder.

ÅTTENDEKLASSINGER: Jesper og Einar 
på Marienlyst skole øver seg til de nasjon-
ale regneprøvene på åttende trinn.
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Det er ingen som blir professor 
fordi de liker å bli gitt ordre til.

 Professor  
   Wilsons  
  metode 
  

PORTRETTET • Steven Ray Haakon Wilson
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igjen angriper mikrofonen med den avsluttende, 
eiesyke strofen: «because you’re miiiine». 

 Screamin’ Ray Wilson.
   

En uke seinere sitter Wilson med bena i kors  
  på benken i et laboratorium på Blindern i 

Oslo. Naturlig lys flommer gjennom luker i taket, 
og interiøret har en rustikk patina som gjør at det 
kunne vært en utstillingssal for malerier. 

 – Det meste her er originalt fra da bygningen 
åpnet i 1968. Hvis du skal få målt stoffer i blodet 
ditt, har de som analyserer prøven, sannsynligvis 
lært det i dette lokalet, forteller Wilson. 

Han hadde nettopp fått ansvar for undervis-
ningen på hele Kjemisk institutt da pandemien slo 
til sist vinter. 

– Det første jeg gjorde, var å sende epost til alle 
studentene, der jeg skrev «ta kontakt når som helst 
på døgnet». 

Det var ikke mulig å få alle til å passe inn i én 
mal.

– Studentene er svært ulike. Noen er helt ferske, 
andre tar master eller doktorgrad. Enkelte sitter 
alene på en hybel, mens en medstudent har bolig, 
barn og ektefelle.

I tillegg til å være hjemmeskolelærer for søn-
nen på sju, som han har sammen med samboeren 
Taran, måtte han som utdanningsleder dirigere en 
bråte med ofte langt mer erfarne forskere og under-
visere. 

– Det er ingen som blir professor fordi de liker å 
bli gitt ordre til. Men det gikk bra altså, det gjorde 
det. 

Til tross for inntrykket man kanskje kan få i off- 
entligheten er forskere ydmyke, ifølge én av dem. 

– Vi tar feil hele tida, klart vi er ydmyke! 
Wilson har kjempet for den analoge undervis-

ningen på laboratoriet under hele koronaperioden.
– Kjemi er et håndverk som må formidles fra 

læremester til lærling. Det kan ikke gjøres som ren 
teori. Det er nesten en kunstform.

Kjemi er ikke filosofi. Eller matematikk. 

PORTRETTET • Steven Ray Haakon Wilson

Han ble hyllet av Kultur-Norge som vinner av 
Spellemannsprisen. Men professor Steven Ray 
Haakon Wilson er mest stolt av plaketten der 
det står «årets foreleser».  
 

Tekst: Morten S. Smedsrud  · Foto: Ola Sæther

Gjett hvilket av de fire navna Steven Ray  
   Haakon Wilson ikke er "født med"? Men 

som han har funnet på og lagt til helt selv? 
 Det skal ikke være lett. Hver del passer på hver 

sin måte:
Steven er kult – mannen er jo en dreven skater. 
Ray er kort og robust – kan være en oppkalling 

eller forkortelse for Raymond.  
Haakon er solid og erkenorsk – han er tross alt 

professor i kjemi ved landets eldste universitet. 
Wilson smaker av musikk og strandgutter.  

Fyren har delvis vokst opp i California og har vun-
net Spellemannsprisen i kategorien pop som front-
figur i bandet Superfamily. 

 

I put a spell on you skriker kjemiprofessoren  
  i fistel mens gutta i bandet Steven Wilson 

Quartet kaster seg inn i en høyfrekvent utgave av 
Screamin’ Jay Hawkins’ klassiske låt fra 1956.

Det er en hustrig novemberkveld på kultur-
skolen på landlige Ås en halvtime utenfor Oslo. 
Likevel stiller Wilson i en kortermet, blomstret 
skjorte. 

 Kvartetten er i eksil fra øvingshotellet i Oslo, 
som er stengt av korona. 

– Nå får vi tatt bilde av deg når du gjør det du 
liker best, bemerker fotografen.

– Akkurat det kan du nok ikke ta bilde av ..., 
parerer Wilson, til humring fra bandkompiser og 
besøkende.

Det har ikke noe å si om du er professor i kjemi. 
Det er like sikkert som massebevaringsloven at 
det blir «guttastemning» med én gang en håndfull 
karer krysser terskelen til et roterom fylt av mu-
sikkinstrumenter. 

Det knegges av Wilsons garderobehumor mens 
han igjen henger sin turkise Fender Stratocaster 
rundt halsen. Varm klang fyller rommet. Ansiktet 
legger seg i de foldene den fortsatt bare 43-årige 
huden kan tillate, beina kalves ørlite, mens han 

EN USANNSYNLIG PRO-
FESSOR: Wilson begynte på 
et universitetsstudium i kjemi 
uten å ha noen realfagskom-
petanse. – Jeg gikk rett på. 
Det var noen tøffe semestre, 
rett og slett tungt. 
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PORTRETTET • Steven Ray Haakon Wilson

– Kjemi er akkurat som musikk. En veldig person-
lig greie.

  

Grunnstoffene er kanskje toner på en skala,  
 molekylene fraseringer og en legering er en 

komposisjon. I så fall er gitaren et laboratorium.
  – En gitar er et instrument, ikke en maskin. 

Den kan optimaliseres på ulike måter gjennom 
ulike strenger, treverk og mekanikk, sier Wilson.

 En som gjorde nettopp det, og er kjent som 
en av verdens musikalske alkymister – for ikke å 
si kjemikere – er gitaristen Stevie Ray Vaughan, 
kanskje mest kjent for sin gnistrende instrument-
alversjon av Jimi Hendrix’ allerede geniale «Little 
Wing» fra 1967.

– «SRV» var en av mine første gitarhelter. Han 
var fantastisk virtuos rent teknisk, noe som er 
overdrevent viktig når man er yngre.

Allsidigheten til bluesgitaristen som døde i en 
helikopterulykke etter en konsert i 1990, appell-
erte også. 

– Han kunne hoppe så lett mellom rånete blues 
og mer tåredryppende saker. 

Vaughan ble en døråpner for Wilson. 
– Det ble inngangen til andre kule gitarister 

som Albert King, som også har vært en inspirasjon 
i årene som fulgte.

Stephen «Stevie» Ray, ja? Er dette et hint om 
hvilket av navnene som Wilson har lagt til selv?  
At han skulle ha nesten nøyaktig de to samme for-
navnene som en av sine store helter, altså Stephen 
Ray eller Steven Ray, er usannsynlig. Ett av dem 
må være lagt til for å ligne på helten. 

Vi utelukker Haakon og Wilson. Det «falske 
navnet» må være enten Steven eller Ray. 

Som ung var det to ting Wilson likte ved siden  
  av musikken: proffboksing og skating. Begge 

var ulovlig i Norge. 
Sammen med sin amerikanske far kunne unge 

Wilson sitte oppe til langt på natt hjemme i Moss, 
for å se to menn gå løs på hverandre i storslåtte 
sendinger fra Las Vegas eller Madison Square  
Garden.

På samme tid sendte Norge godt polstrede lett-
vektere for å sanke femteplasser i sommer-OL.  
I Amerika kunne gutta gå blodige i kanvasen etter 
hele femten runder. 

– Jeg husker godt kampene til Mike Tyson på 
åttitallet, fram til han tapte mot Buster Douglas i 
1990. Det var sinnssykt kult, forteller Wilson som 
framhever en ukjent side ved Tyson.

– Han har noen fine sitater som jeg selv bruker 
i undervisningen min: «Alle har en plan helt til de 
får seg en på kjeften». 

Wilson kan detaljer fra boksehistorien på rams. 
– Særlig fram til Muhammed Ali ga seg. Etter 

det blir det for rotete, med mange ulike tittelbelter, 
sier Wilson og viser stolt fram et fotografi fra Alis 
kamp mot Joe Frazier i 1975, signert av sistnevnte. 

– Dette er fra sagnomsuste «Thrilla in Manila», 
der Ali slo ut Frazier i 14. runde. 

Wilson går ikke i ringen selv. Boksinga har like-
vel satt merker på kroppen.

– Dette er Sugar Ray Robinson, sier han om den 
enkle strektegningen som stikker ut under skjor-
teermet. 

Robinson er i dag kanskje mest kjent i Johnny 
Barnes’ skikkelse i kamper mot Jake LaMotta 
(Robert De Niro) i Martin Scorseses film «Raging 
Bull» fra 1980.

– Folk tror det er noe sønnen min har tegnet 
som er grunnlaget for tatoveringen, men det er 
egentlig et kunstverk av den amerikanske kunst-
neren Jean-Michel Basquiat. 

Sugar Ray Robinson. Ray igjen, ja... Hvis denne 
helten hadde hett noe med Steven, eller Stevie, 
kunne navnet fortsatt vært med i den uhøytidelige 
konkurransen vår. Men nå er Steven ute. Stevie 
Ray, Sugar Ray, Steven Ray. 

Vi tar sjansen og konkluderer: Navnet som Wil-
son har lagt til selv, må være Ray!

Leseren av dette portrettet har uten å vite det  
 fått ta del i professor Wilsons pedagogiske 

metode, her skamløst stjålet av journalisten. 
Hvilket av hans navn som er kommet til senere, er 
nemlig det første han spør sine ferske studenter 
om. 

– Jeg tror det er viktig at jeg avmystifiserer meg 
selv. Dette spørsmålet får i gang praten og reson-
nementene. 

Når studentene brått får spørsmålet på starten 
av semesteret, har de ikke på langt nær så mye 
informasjon som Apollons lesere nå har fått.  

– De gjetter oftest at jeg har lagt til Haakon. De 
tenker at det kan ha vært en fordel å ha et norsk 
navn når man søker jobb, forteller Wilson. 

– Men svaret er altså Ray. 
Bingo!
Teknikken virker. Wilsons metode gjorde ham 

for fire år siden til den stolte innehaver av prisen 
for årets foreleser for å ha «gjort om de tradisjo-
nelle forelesningene til kollokvie- og diskusjons-
timer der han verdsetter studentenes innspill og 
tanker, og er opptatt av at studentene og han selv 
skal komme fram til løsningen sammen», som ju-
ryen formulerte det.

– Det var fantastisk morsomt, og en stor aner-
kjennelse. Jeg var helt i sjokk, smiler Wilson. 

Jeg måtte 
ringe og 
sperre visa-
kortet om-
trent én gang 
i uka. 

NAVN: Steven Ray Haa-
kon Wilson

FØDT: 16. mai 1977

STILLING: Professor ved 
Institutt for kjemi, Univer-
sitetet i Oslo

AKTUELL: Undervis-
ningsleder og plate-
aktuell 

UTVALGT BIBLIOGRAFI:

Tesla NMR spectroscopy: 
an effective platform for 
studying glioblastoma 
cellś  response to a  
cancer drug. 

Online peptide epitope 
fishing – nanoLC-MS of 
protein biomarkers. 

A multi-channeled open 
tubular enzyme reactor 
on-line coupled with mass 
spectrometry for detecting 
ricin". 

I Wilsons oppvekst beskrev norske aviser det de  
  kalte rullebrett, som «de farligste leketøyene i 

USA» og rapporterte om hundretusenvis av skader 
årlig. «Forskrift om forbud mot bruk av rullebrett» 
ble innført av Statens forurensningstilsyn, av alle, 
med hjemmel i loven om produktkontroll. 

 Forbudt frukt smaker best. Og skateboard-
gjenger dukket opp rundt omkring, også i Moss, 
som Wilson ellers beskriver som «homogen og lite 
variert». 

– Vi måtte til Sverige for å kjøpe skateboard. 
Det var en motkultur, og det gav en slags lisens til 
å være seg selv og ikke være redd for å vise det.

Skating betydde mekking og bygging – opti-
malisering – akkurat som musikk og kjemi skulle 
bli senere. 

– Jeg ble vant til å bruke verktøy og bygge ting 
med hendene mine. 

Mye av grunnlaget for kjemistudiet var lagt. Det 
manglet bare det faglige. For tro det eller ei, kjemi-
professoren hadde ikke kjemi på videregående. 
Heller ikke noen av de andre realfagene. 

Han studerte først psykologi og fikk dermed  
et innblikk i hjernen. 

– Jeg merket at jeg var mest interessert i  
kjemikaliene som styrer prosessene. 

 Han tok det smått sinnssyke valget å begynne 
på et universitetsstudium i kjemi uten å ha noen 
realfagskompetanse.  

– Jeg gikk rett på. Det var noen tøffe semestre, 
rett og slett tungt. 

Som bindeledd mellom andre disipliner, som 
fysikk og biologi, har kjemi fått tilnavnet den sen-
trale vitenskapen. 

 Akkurat dette bindeleddet gjør kjemi til en 
viktig del av Universitetet i Oslos satsing på livs-
vitenskap, av kritikerne sett på som et moteord 
som forsøker å favne for mye – all vitenskap som 
handler om livet. 

 Hvorom allting er, plasserer Wilsons virke ham 
i kjernen av livsvitenskapen. 

 – Vi dyrker miniorganer fra menneskeceller for 
å se hvordan de reagerer på legemidler, sier Wilson  
og drar fram telefonen som viser et litt tåkete 
bilde. 

 – Dette er et millimeterstort hjerte. Det vi lager 
ser ut som organer, fungerer som organer og har de 
samme delene, grovt sett.  Og så er de mye mindre.  

 Tenk deg et minihjerte som pumper blod til en 
minilever. Kan man til slutt lage et minimenneske? 
Er Wilson og hans kolleger sammen en «Mini-
Frankenstein»?

 – Jeg er glad i regissør Mel Brooks og hans film 
«Young Frankenstein», så hvorfor ikke? sier Wil-
son spøkefullt, men vi ser fort alvoret:

DYRKER ORGANER:  
– Vi dyrker miniorganer fra  
menneskeceller i laboratoriet 
for å se hvordan de reagerer  
på legemidler, forteller 
Wilson. 
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POPSTJERNA: – Jeg føler vi 
fikk ut potensialet i gruppa. 
Vi var aldri opptatt av å over-
ta verden, sier Wilson om sin 
tid som frontfigur i suksess-
gruppa Superfamily.   

– Testing av medisiner på miniorganer gir et bedre 
bilde av det som skjer i kroppen, enn forsøk på 
rotte eller hund. Det kan for eksempel føre til gjen-
nombrudd i hvordan vi behandler sykdommer, som 
diabetes.

Organene lages og testes i en tverrfaglig forsk-
ningsenhet, et såkalt Senter for fremragende forsk-
ning (SFF), midt i blinken for det påbegynte livs-
vitenskapsbygget.

Men hva skjer når kjemikerne flytter til den nye 
bygningen? Hva med laboratoriet som ser ut som det 
kunne vært en visningssal for modernistisk kunst?

– Det er viktig å ta vare på identiteten til fagfelt-
et kjemi, dets integritet og egenart. Alle fagfelt må 
være trygge på at de ikke er en bestillingsvare for 
andre større felt, sier Wilson og finner igjen inspira-
sjon fra sin andre lidenskap: 

– Si at du er en gitarist og bestiller en bassist som 
skal spille akkurat som du ønsker. Du vil få det, men 
verden vil aldri da få en ny Jaco Pastorius (legend-
arisk bassist fra blant andre jazzgruppa Weather 
Report, journ. anm.), som drev innovasjon som ikke 
var «på bestilling». Kunsten ville da gå tapt, sier 
Wilson og smiler: 

– Jeg må innrømme at jeg er jævlig fornøyd med 
den analogien!

Musikk og kjemi er to sider av samme sak.  
Wilson ønsker nå å samle dem på én side, i alle fall  
i samme artikkel. 

– Jeg har begynt å lage en spilleliste i Spotify til 
hver vitenskapelig artikkel jeg skriver. Målet er å få 
en lenke til den i publikasjonene.

Det er ikke gitt at redaktørene i prestisjetunge, 
internasjonale tidsskifter vil se koblingen like tyde-
lig som nordmannen.

– Det er mulig det framstår som litt for useriøst, 
erkjenner Wilson. 

Selv om halvamerikanske Wilson har hel-
  amerikanske interesser – elektrisk gitar,  

skating, proffboksing – hadde han aldri noe mål 
om å slå gjennom i USA med popgruppa han led-
et, Super-family. 

– Vi hadde tilbud om å turnere i Statene, men 
det var ikke viktig for meg. Det var kult nok å 
spille i Europa. Jeg hadde ingen drøm om å erob-
re Amerika. 

Kronen på verket ble både Alarmprisen og  
Spellemannspris i klassen pop i 2007.

Han valgte til slutt kjærlighet og kjemi – og den 
litt mindre ambisiøse kvartetten som i dag bærer 
hans navn.

– Jeg måtte legge til side Superfamily da jeg 
fikk barn og fast jobb. For meg var disse tingene 
totalt uforenlige.

Han savner ikke tiden som popstjerne. 
– Jeg føler vi fikk ut potensialet i gruppa. Vi var 

aldri opptatt av å overta verden. 

Folk som kjenner ham, beskriver Wilson som      
en ambisiøs rotekopp. En som ligger på 

gulvet på flyplassen og febrilsk leter etter billetten 
sin bare minutter før avgang. 

Det kunne gå hardt for seg da han var ung pop-
stjerne i Oslos uteliv og på turné. 

– Jeg måtte ringe og sperre visakortet omtrent  
én gang i uka. En gang sa hun som svarte; «er det 
deg igjen, ja?», flirer Wilson.

For Wilson er nemlig verden delt i to: Det som er 
kult å holde på med, på én side. Det som er kjedelig, 
på den andre. Er det kult, går Wilson på med krum 
nakke. Det kjedelige gjør han minst mulig av. 

– For eksempel kan jeg ikke utstå å hente  
posten eller å skifte dekk på bilen.

Han vet at et kredittkort eller en flybillett all-
tids kommer til rette igjen. 

– Jeg får mer noia for det mellommenneske- 
lige. Hvis jeg ikke følger opp noe jeg har forpliktet 
meg til, da kan jeg få litt nevro. 

Som da han glemte å ringe faren Joe på burs-
dagen og kom på det midt under en kveldskonsert 
med Superfamily. 

Frykten for «nevro» gjorde at Wilson stoppet 
konserten mellom to låter, ringte faren fra scenen 
og fikk de mange tusen frammøtte til å synge burs-
dagssangen for ham. 

– Det var aldri aktuelt å ikke ta den telefon- 
samtalen. Det var bare å gjøre det beste ut av det. 

 Showmannen Wilson så dessuten en mulighet  
til å gjøre forglemmelsen til underholdning. 

– Det beste jeg vet, er å stå på scenen. Da kan  
alt skje. =

Det ga en 
slags lisens 
til å være seg 
selv og ikke 
være redd for 
å vise det.

På 1800-tallet mobiliserte kystbefolkningen med voldsom kraft for å redde 
hvalen. I kampens hete vokste det norske demokratiet fram. 

Mistet hvalen, 
fikk demokrati 
 

Enorm, folkelig mobilisering langs kysten:

Tekst: Trine Nickelsen

Det endte nesten med utryddelse. Men ingen  
 kan i ettertid si at det ikke ble kjempet. Blå-

hvalen, det største dyret som noensinne har eksist-
ert på Jorda, hadde sine beste allierte i den fattige 

fiskerbefolkningen langs kysten av Finnmark. 
Kampen de førte for å beskytte hvalen, brakte det 
svære dyret like inn på Stortinget – og der ble det i 
lang tid i siste halvdel av 1800-tallet. 

– Kontroversen rundt den norske hvalfangsten 
varte så lenge, omfattet så mange forskjellige aktør-

DA HVALEN KOM PÅ STORTING- 
ET: Striden mellom hvalfangst 
og fiskerier grep dypt inn i norsk 
politikk. I flere tiår håndterte Stor-
tinget den enorme motstanden 
mot hvalfangsten. Bildet under: 
Flensegjeng på blåhvalen på en 
landstasjon i Finnmark. 
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Hvalen – fiskernes venn. Men samtidig som 
Foyn startet hvalfangst, opplevde den fattige kyst-
befolkningen i Finnmark dramatisk svikt i torske-
fisket. Fiskerne ga hvalfangerne skylda. Hvalen var 
deres venn og medhjelper. Den jagde nemlig lodda 
inn i fjordene, og torsken fulgte etter. 

I 1873 fikk Foyn patent på oppfinnelsen sin og 
monopol på å drive hvalfangst i Finnmark i ti år. 
Dette var starten på den moderne, industrielle 
hvalfangsten i verden. Virksomheten vokste fort, 
og etter hvert jaktet en hel flåte hval inne på fisker-
nes enemerker.

Stor profitt – til noen få. Den store armoden 
blant fiskerne forsterket frustrasjonen – som de 
rettet mot det de oppfattet som den fremmede,  
imperialistiske eliten. Mesteparten av hvalfanger-
nes eventyrlige profitt forsvant sørover. 

– Foyn var fra Vestfold og kom sigende inn  
Varangerfjorden om våren med sine skip, sitt 
mannskap og sine arbeidere, og dro sørover igjen 
når sesongen var slutt. Han betalte fint lite skatt  
og havnet raskt på kant med lokalsamfunnene, 
forteller Hobæk. 

Den nye virksomheten førte også til stor foru-
rensning, og også dette opprørte befolkningen. 

– I ettertid er det rimelig å si at hvalfangsten 
også representerte en miljøkonflikt. Ved Foyns  
stasjon i Vadsø skulle enorme hvaler lenses, og 
rester av olje og deler av dyret ble liggende og råtne 
og forpestet luft og sjø. 

Vitenskapen kobles inn. Myndighetene forstod 
snart at det lå an til en konflikt som krevde en 
politisk løsning. To sterke interesser stod mot hver-
andre, og saken framstod som svært vanskelig å 

Arbeidet for 
å underbygge 
vedtak fore-
gikk gjennom 
et enormt 
dokument-
arbeid.

er og tok så mange dramatiske vendinger, at den er 
blitt kalt ‘tredveårskrigen på Stortinget’, forteller 
professor Kristin Asdal og forsker Bård Hobæk på 
TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved 
Universitetet i Oslo. 

Nå skriver de bok om striden – som etter hvert 
omfattet store deler av kystbefolkningen i Nord-
Norge og som spilte seg ut med all kraft på Stor-
tinget. Og nettopp Stortinget er de to kollegene 
spesielt opptatt av. 

– Vi undersøker hvordan Stortinget – arbeids-
måtene og selve den norske parlamentarismen 
ble endret gjennom å studere kontroversene om 
hvalfangsten. Akkurat dét har ingen gjort før oss, 
påpeker Asdal. 

Fangsten ble industri. Hvalfangst var ikke nytt 
på 1800-tallet. Det majestetiske dyret hadde vært 
jaktet på i hundrevis av år, og flere arter var alle-
rede så godt som borte. 

– Fangsten foregikk slik vi kjenner det fra littera-
tur og film, som i jakten på den hvite hvalen Moby 
Dick: Store skip seiler på det åpne havet, setter ut 
lettbåter og fanger med håndholdt harpun, forteller 
Hobæk.

Men noe skjedde da vestfoldingen Svend Foyn 
ankret opp i Varangerfjorden i Finnmark i 1863. 
Inntil da hadde teknologien begrenset hvilke hval-
arter det var mulig å fange. Nå endret dette seg da 
Foyn bygde den første dampdrevne hvalbåten. 

– Landbaserte stasjoner sendte ut dampskip 
med fastmonterte harpunkanoner i baugen. Det 
var en helt ny måte å drive hvalfangst på. Nå kunne 
de største hvalartene tas – som den enormt sterke 
og raske blåhvalen, påpeker Hobæk. 

STOR PROFITT: I 1873 fikk 
Svend Foyn monopol på å 
fange hval langs Finnmarks-
kysten etter sine patenterte 
metoder. Det tjente han seg 
rik på. 
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fatte en beslutning i. Myndighetene ønsket fakta  
på bordet. Hvor stor innvirkning hadde hvalfang-
sten egentlig på fisket? Det fantes lite kunnskap. 

– Vi synes det er spesielt interessant å se hvor-
dan vitenskapen om hvalen utvikler seg i takt med 
utviklingen i denne saken. Før den nye hvalfang-
sten startet, hadde forskere knapt hatt nærkontakt 
med blåhvalen. Nå fikk forskerne enkel tilgang, 
påpeker Asdal. 

De kunne oppsøke hvalfangststasjonene og  
undersøke hvor stor hvalen var, hva slags farge  
den hadde, om den var drektig, ja, hva slags art  
det var snakk om, hva den spiste, hvor mange un-
ger den fødte. 

– Det var gjennom hvalfangsten at blåhvalen 
kom til å bli hetende blåhval. Det fantes ingen 
ferdig kunnskap å lene seg på. Kunnskapen ble 
utviklet i intimt samspill med Stortinget og med 
hvalfangsten, presiserer hun. 

Havforsker og professor i zoologi G.O. Sars, 
ble sendt nordover, og sommeren 1874 åpnet han 
blåhvalens enorme mage. Men der fant han verken 
lodde eller sild. Hvalfangsten har ikke den skade-
lige virkningen på fisket som fiskerne hevdet, mente 
han. Likevel vant opinionen styrke og omfang. 
Den hadde ikke lenger støtte bare i Varanger, men 
gradvis fra hele Finnmark. Sars hadde ikke under-
søkt hvalen under selve loddefisket, ble det sagt, og 
han hadde heller ikke undersøkt andre hvalarter 
som det også ble jaktet på.

Hvalsaken på Stortinget. Seks år etter at Svend 
Foyn fikk enerett til hvalfangst i Norge, kom kon-
flikten til Stortinget. I 1879 fremmet representant-
en Christian Andreassen fra Finnmark et privat 
lovforslag om å frede hvalen. Året etter kom saken 

opp til full behandling for første gang. Det endte 
med et kompromiss om å innføre delvis fredning. 
En midlertidig lov for fem år ble vedtatt – som ble 
fornyet igjen og igjen. 

– Et paradoks som løper gjennom hele denne 
historien, er at alle fredningene til tross, så fort-
setter likevel hvalfangsten, og omfanget vokser 
drastisk i hele perioden, påpeker Hobæk. 

Stor motstand. Hvalsaken mobiliserte opinionen 
langs kysten av Finnmark og sørover mot Troms 
og etter hvert store deler av kysten. – Den folkelige 
mobiliseringen var voldsom, med store folkemøter 
og underskriftskampanjer, forteller han. 

Men hvordan skulle en forholde seg til denne 
kraftfulle opinionen? Dette ble ett av de store 
stridspunktene. Fiskerne ble til dels framstilt som 
dumme, overtroiske og ute av stand til å ha egne, 
selvstendige meninger. 

– I 1889 bevilget Stortinget midler til å nedsette 
en komité for å utrede spørsmålet, en slags kart-
legging av opinionen i nord. Men komiteen utførte 
dette på en nedlatende måte gjennom nærmest å 
forhøre folk og korrigere folkemeningen og desavu-
ere den erfaringsbaserte kunnskapen de hadde, 
forteller Hobæk. 

Første sosialist. Samtidig, påpeker forskerne, ser 
vi nå det som siden er blitt et helt sentralt kjenne-
tegn ved det norske demokratiet: At saker blir 
sendt på høring og forankres i befolkningen før 
beslutninger fattes. 

– Hvalsaken er rett og slett en viktig del av det 
norske demokratiets oppkomsthistorie, under-
streker Asdal. 

Også sammensetningen på Stortinget endret 

1. ANGREP: I juni 1903 gikk 
mer enn 1000 fiskere til an- 
grep på hvalfangststasjonen 
i Mehamn i Finnmark. Saken 
bidro til et valgskred for 
Arbeiderpartiet i nord, som 
kom på Stortinget for første 
gang med fire representant-
er. Det ble sagt at de hadde 
ridd til tinget på hvalryggen.

2. GRANATHARPUN: Brud-
det med en ti tusen år gam-
mel tradisjon i hvalfangsten 
skjedde da en granat ble 
skrudd fast på harpunen. 
Den industrielle hvalfangsten 
var i gang. Bildet viser skytt-
er ved kanonen på Oksvåg 
landstasjon i Finnmark. 

3. HALEFINNER fra de 
enorme hvalartene blåhval 
og knøl. Alle deler av hvalen 
kunne utnyttes, men det 
var særlig spekket som var 
ettertraktet. Det var råvare 
til koking av olje – som ble 
brukt til brensel, belysning 
og som smøremiddel. Bildet 
er fra Svend Foyns land-
stasjon i Vadsø.
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seg nå. En direkte konsekvens av hvalsaken er 
gjennombruddet for sosialistisk representasjon på 
Stortinget. Mens nesten alle andre land får sine 
første sosialistiske representanter valgt inn fra 
storbyene, kommer den første norske sosialisten 
fra den ytterste utkant. Alfred Eriksen var prest 
på Karlsøy i Troms og grunnlegger av avisa Nord-
lys. Autoriteten som prest og redaktør brukte han 
aktivt til å skape oppmerksomhet om fiskernes 
uverdige levekår.

– Før den industrielle hvalfangsten fantes ikke 
partier på Stortinget. Men gjennom kontroversene 
rundt denne saken kan vi følge framveksten av 
partiene fortløpende, påpeker Hobæk. 

Enormt dokumentarbeid. Vitenskapen ga ingen 
entydige svar i saken. Men å fatte et vedtak hand-
let om mer enn vitenskap. Det kanskje aller mest 
interessante med hvalsaken, mener forskerne, er 
den genuint demokratiske måten å arbeide med 
saken på. 

– Arbeidet for å underbygge vedtak foregikk 
gjennom et enormt dokumentarbeid. Den første 
lovproposisjonen som kommer i 1880, viser til 
innspill fra ulike grupper av befolkningen og at 
fiskerne har blitt hørt i denne prosessen. Prosedyr- 
en med å sende en sak på høring, det vi kaller for 
en demokratisk teknologi, er helt vesentlig og går 
altså langt tilbake i vår demokratiske historie,  
poengterer Asdal. 

Noe av det som blir stadig tydeligere i denne 
perioden, mener forskerne, er at forventningene til 
å bygge legitimitet for et vedtak og en prosess, nå 
utvides raskt. 

– Stadig flere skal høres, og det skal også vises 
fram at de har blitt hørt. Først da kan en sak sies 
å være ferdig forberedt og legges fram til behand-
ling, påpeker Hobæk. 

Det handler altså om hvordan en etablerer 
grunnlaget for vedtak i Stortinget gjennom også å 
hente inn folks mening om saker. – Samtidig er en 
helt avgjørende side av saken hvordan fiskerne selv 
mobiliserer for å bli hørt – og til slutt ender med å 
bli det, understreker Asdal. 

Hun minner om at vi er godt kjent med «bonde-
opposisjonen» på Stortinget. 

– «Fiskeropposisjonen», derimot, har fått 
ufortjent liten oppmerksomhet i historien om det 
norske demokratiet og hvordan det vokste fram, 
bemerker hun. 

Forløper for NOU. Asdal synes også vitenskapens 
rolle i hvalsaken er interessant i lys av den senere 

norske utredningstradisjonen. I dag utredes man-
ge spørsmål på oppdrag fra myndighetene, ofte i 
form av en NOU. 

– Noe liknende ser vi i hvalsaken for 130–140 
år siden. Storting og regjering sender sin fremste 
zoolog, naturforskeren Sars, opp for å undersøke 
saken og skrive rapporter tilbake. Dette vitenskape-
lige arbeidet skjer i tett samspill med Stortinget og 
inngår i de politiske prosessene. Forskerne må  
forsvare sine funn overfor både opinionen og Stor-
tinget. Det siste er en viktig del av det politiske 
saksarbeidet som gjør Stortinget i stand til å fatte 
en beslutning i denne vanskelige saken, påpeker 
hun.

Økologisk forståelse. Hobæk viser til at hval-
kontroversen ofte er blitt lest som bare en kon-
frontasjon mellom vitenskapelig kunnskap på den 
ene siden og en form for folkelig, nærmest latterlig 
overtro på hvalen som hjelper, på den andre. 

– Men om vi går tettere på dokumentene i saken, 
gjøres disse enkle motsetningene til skamme, sier 
han.  

Også den vitenskapelige innsikten øker. 
– Vi ser klart i materialet vårt at forståelsen, 

anerkjennelsen og interessen blant naturforskerne 
for at hvalen faktisk kan bli utryddet, øker – og at 
det derfor gir mening å verne den. Det utkrystalli-
serer seg som en tydeligere posisjon gjennom 
denne trettiårskrigen, fordi en også lærer mer om 
hvalen og hvor fort en kan risikere å utrydde den. 
Forskerne legger heller ikke skjul på sin store fasci- 
nasjon for hvalen, forteller Asdal.

De to kollegene påpeker at de i materialet de 
undersøker, også kommer ganske tett på noe som 
med dagens blikk minner om en type økologiske 
sammenhenger i havet.

– Det blir sagt at i havets store husholdning kan 
ikke denne ene gigantiske arten fjernes uten at det 
trolig har innvirkning på de andre artene hvalen 
lever sammen med. Det sier både fiskerne og en del 
av vitenskapsmennene, forteller Hobæk.

Vern – og nesten utryddelse. Men selv om 
mange etter hvert innså at hvalen sto i fare for å 
bli utryddet, greide en likevel ikke å verne den. 
Fangsttallene økte stadig. Da Foyn fikk sitt patent i 
1873, fanget han 30-40 hval på en sesong. Da fang-
sten toppet seg mot slutten av århundret, ble det i 
flere år tatt så mye som 1200 hval.

Etter hvert begynner hvalen å forsvinne fra 
fjordene. Allerede mot slutten av 1890-tallet går 
fangsttallene bratt nedover, og hvalbåtene måtte 

Gjennom 
kontrovers-
ene rundt 
denne saken 
kan vi følge 
framveksten 
av partiene 
fortløpende.

HVALEN – VIKTIG FOR FIS-
KET? Storting og regjering 
sendte vår fremste zoolog, 
naturforskeren G.O. Sars, 
opp for å undersøke saken 
og skrive rapporter tilbake.
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LITTLE TOOLS

• Studiet av hvalsaken 
på Stortinget og boka 
som kommer ut i 2021,  
er en del av forsknings-
prosjektet LITTLE 
TOOLS.

• Prosjektet ledes av 
Kristin Asdal og er 
finansiert	av	Det	euro-
peiske forskningsrådet 
(ERC).

Alle som er opptatt av miljøsaker i dag, kan  
  la seg inspirere av Stortinget fra midten på 

1800-tallet. Mye av det de folkevalgte holdt på 
med den gang, var naturpolitikk i en eller annen 
forstand, påpeker Kristin Asdal. 

– Når historikere har skrevet om 1800-tallet, 
dominerer de mannlige, politiske aktørene. His-
torien er blitt fortalt nesten utelukkende gjennom 
dem. Historien har i langt mindre grad handlet 
om naturgrunnlag og kontroverser rundt bruk og 
forvaltning av natur, påpeker hun.

Men går vi tettere på sakene som ble behandlet 

Det vi driver 
med i dag, 
har altså en 
lang for- 
historie.

reise stadig lenger ut for å finne hval. På samme tid 
brygget det opp til et voldsomt opprør mot hval-
fangsten langs Finnmarkskysten. 

Til angrep. Rundt århundreskiftet var det uår i 
fiskeriene utenfor Finnmark. Frustrasjonen økte 
da Stortinget på vårparten i 1903 igjen utsatte å 
behandle en sak om totalfredning av hvalen. Ved 
pinsetider samme år gikk om lag tusen fiskere til 
angrep på hvalfabrikken i Mehamn og raserte den. 
Flere andre stasjoner var også truet, og militære 
styrker ble sendt ut for å gjenopprette lov og orden.

Samme høst var det valg, og Arbeiderpartiet, 
som hadde kjempet for at hvalen skulle fredes, 
kom inn på Stortinget for første gang med fire 
representanter, alle fra de tre nordligste fylkene. 
I desember samme år vedtok Stortinget at hvalen 
skulle totalfredes innenfor norsk sjøterritorium 
ved Nordland, Troms og Finnmark. 

– Det ble altså seier til fiskerne til slutt. Men 
også til hvalfangstinteressene ble det en slags 

seier. På dette tidspunktet hadde de fanget nesten 
all hval, og gjort seg selv bortimot ulønnsomme. 
Da totalforbudet kom, fikk hvalfangerne utbetalt 
erstatning – som de så kunne reinvesterte i Syd-
havsfangsten, forteller Bård Hobæk. 

Vant saken – tapte hvalen. Stortingets kvern 
malte langsomt. Da Stortingets flertall til sist vo-
terte seg fram til et endelig fredningsvedtak, var 
blåhvalen altså nesten utryddet. 

– Dette er et kjent dilemma i miljøpolitikken, 
påpeker Kristin Asdal. – Prosedyrene for slike sa-
ker er gode, og samtidig er det likevel krevende å få 
til raske nok vedtak før skaden er blitt for stor. =

av Stortinget, oppdager vi for eksempel en mengde 
fredningssaker: 

– Vi finner forslag til fredning av hummer, laks, 
bever og sel, for å nevne noen. Fredningsspørsmål-
et var derfor ikke noe særegent for hvalsaken, 
framholder Bård Hobæk. 

Det dreide seg om å hente ut ressursene for øko-
nomisk gevinst og utvikling, men vernespørsmål 
var tett innvevd i dette. 

– Om vi ser på Stortingets sakskart, finner vi et 
mangfold av naturpolitikk. Det vi driver med i dag, 
har altså en lang forhistorie.= 

Natursaker i fleng på Stortinget 

ENORM MENGDE DOKUMENTER: Forskerne innrømmer at det har vært en utfordring å følge hvalsaken på Stortinget. 
– Den pågår over flere tiår, er svært omfattende og intrikat, og samler et mylder av ulike dokumenter og aktører, forteller Kristin 
Asdal og Bård Hobæk, som nå skriver bok om saken. 
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vwxzæøå 1234567890

Tekst: Morten S. Smedsrud

Vi ser for oss sekstitallets hippier som brukte 
LSD og reiste til India for å meditere, som The 

Beatles. Men før de psykedeliske stoffene ble koblet 
til «Summer of Love» og demonstrasjoner mot 
Vietnamkrigen, var LSD og psykedelisk sopp sett 
på som svært lovende medikamenter i psykiatrien. 

På 1950- og 60-tallet ble stoffene brukt til å be-
handle alkoholisme, tvangstanker, angst og depre-
sjon. Forskere lurte på om de kunne være mirakel-
kurer mot lidelser som hadde vist seg vanskelig å 
kurere. 

Men psykedelika førte også med seg såkalte 
«bad trips». Brukerne kunne oppleve forvirring og 
skremmende hallusinasjoner og noen ganger helt 
miste grep om hvem de var. 

Det ble en «sannhet» at Syd Barrett, grunnlegg-
eren av det legendariske rockebandet Pink Floyd, 
fikk hjernen kortsluttet og ble gal av LSD. Fortell-

inger om folk som trodde de kunne fly og hoppet ut 
fra niende etasje, florerte. 

Koblingen til motkulturer og mulige helseskader 
var én av grunnene til at stoffene ble kriminalisert. 
Den andre var at det var vanskelig å forske på 
dette. Etter midten av 1960-tallet ble det slutt på 
studier der de ga pasienter LSD eller psykedelisk 
sopp. 

Men etter flere tiår i skammekroken titter nå 
psykedelika fram igjen, både i forskningen og sam-
funnet for øvrig. 

Paradokset «bad trip». I en fersk forsknings-
artikkel fra Institutt for sosiologi og samfunns-
geografi ved Universitetet i Oslo har forskere for 
første gang studert såkalt rekreasjonelle brukeres 
erfaringer med psykedeliske stoffer. 

– Vi gjorde dybdeintervjuer med 50 norske bruk- 
ere av psykedelika. Der snakket vi med dem om 
bakgrunn, oppvekst og utdanning og gikk i detal-
jer på opplevelsene med psykedelika og ‘bad trips’, 
forteller Liridona Gashi, som har skrevet artikkel-
en i tidsskriftet International Journal of Drug 
Policy sammen med Sveinung Sandberg og Willy 
Pedersen. 

Mange fortalte om usikkerhet rundt sin egen rol-
le i kontakt med andre og lengsel etter eksistensi- 
elle svar. De ville forstå tilværelsens gåter og sin 
egen plass i universet. Den typiske deltakeren var 
mann, i 20- eller 30-årene, høyt utdannet, og en 
del rapporterte om plager som angst, depresjon og 
søvnproblemer. 

– Mange forteller at plagene ble redusert eller 
forsvant etter bruken av psykedelika. Foreløpige, 
kliniske studier fra USA og Storbritannia kan peke 
i samme retning, selv om det trengs flere og bedre 
studier, forteller Gashi. 

Det fins to hovedgrupper psykedelika, den 
syntetisk framstilte lysergsyredietylamid (LSD) 
og psilocybin, som finnes naturlig blant annet i 
fleinsopp. 

I studien gjengir Gashi og medforfatterne for-

Følelsen av å miste seg selv beskrives som 
helt jævlig, men også nødvendig. Det er den 
som gir deg de dype innsiktene, ifølge bruk-
ere av de ulovlige stoffene LSD og fleinsopp.

Egodød åpner 
for nytt liv 
 

Psykedeliske rusmidler på vei inn  
i medisin og samfunnsforskning

tellinger fra deltakere som har  
opplevd til dels skremmende  
«bad trips» ved bruk av  
disse stoffene.

Jeg lå i en hengekøye og så 
på glidelåsen på soveposen. 
Så begynte det å se ut som 
DNA-symboler (...) Jeg tenkte: 
‘Døde jeg nå? Kanskje jeg er 
kvalt og nå er jeg død. Jeg 
har drept meg selv fordi jeg 
ikke har fått nok luft til å puste’. 

– 48 av våre 50 deltakere hadde hatt  
sånne opplevelser. En bad trip er typisk karak-
terisert av panikk og dissosiasjon, og mange vil 
oppleve egodød – en følelse av å miste seg selv 
fullstendig, hvor ‘jeget’ og selvet er i oppløsning.

– Egodød, det høres dramatisk ut?
– Egodød oppleves nok ofte som helt jævlig, 

men de fleste sa også at det er den type opplevelser 
som gir deg de største innsiktene. 

I internasjonale spørreundersøkelser blant 
brukere er det mange som rapporterer at disse 
erfaringene har vært noe av det vanskeligste og 
vondeste de i det hele tatt har opplevd i livet. Men 
mange rangerer dem likevel som noe av det beste 
som har skjedd dem. 

  – Vi ser det samme paradokset i vår studie. 
Faktisk så alle de som hadde opplevd en bad trip, 
tilbake på opplevelsene som verdifulle og nyttige.  
I artikkelen spør vi oss hvordan det paradokset 
kan forklares, sier Gashi. 

LSD i Norge for 60 år siden. Professor Willy 
Pedersen har forsket på rusmiljøer i en mannsalder.  
Han mener at psykedelika er noe helt for seg selv. 
Norske forskere og leger var tidlig ute med å om-
favne LSD som mulig behandlingsmiddel mot psyk- 
iske lidelser. 

– Gordon Johnsen ved Modum Bad var en dyk-
tig psykiater i den psykodynamiske tradisjonen. 
Han var kristen og opptatt av eksistensielle spørs-

mål, og hadde kontakt med internasjonale forskere 
som prøvde ut LSD. 

Han introduserte det i Norge og gjennomførte 
rundt 2500 behandlinger med LSD tidlig på 
1960-tallet. 

– Han mente resultatene var gode. Så kom hippi- 
ene og kuppa hele greia.

 På slutten av 1960-tallet ble også «krigen mot 
narkotika» importert fra USA, og psykedeliske 
stoffer ble en sak for politi og justissektor, ikke 
helsevesenet. Johnsen kom under press og måtte 
avvikle denne typen terapi. 

– Nå har to av de mest anerkjente universitet-
ene i verden, Johns Hopkins i USA og Imperial 
College i England startet sentre for forskning på 
psykedelika, forteller Pedersen. 

Men vi er så vidt vi vet de første som studerer 
rekreasjonelle og illegale brukere med denne type 
data.

– Jeg mener det er feil å kalle disse medikament-
ene rusmidler. De typiske brukerne vurderer dette 
først i flere måneder, søker på nettet, diskuterer 
med andre, leser bøker før de bestemmer seg. De 
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Psykedeliske stoffer 

• Stoffer som har evne 
til å endre den psykiske 
tilstanden, ofte med  
hallusinasjoner. 

• De mest brukte 
hallusinogenene er 
meskalin,	som	finnes	i	
meksikanske kaktusarter 
(peyote), psilocybin, som 
finnes	i	for	eksempel	
fleinsopp,	og	LSD	
(lysergsyredietylamid), 
som er et kunstig 
fremstilt stoff, men som 
også kan fremstilles av 
lysergsyre fra enkelte 
sopper.

• Virkningene kan om-
fatte psykotiske symp-
tomer med bakgrunn i at 
stoffene forstyrrer den 
normale impulsoverfør-
ingen mellom nerveceller 
i hjernen. 

PIONÉR: Psykiater Gordon Johnsen ved 

Modum Bad introduserte LSD til Norge og 

gjennomførte rundt 2500 behandlinger  

med stoffet tidlig på 1960-tallet. 
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utforsker det i tryggest mulige rammer, 
bruker stoffene sjelden, forteller Pedersen.

Han har forsket mye på bruk av alko-
hol, cannabis, amfetamin og heroin tid-
ligere, men sier at dette er noe annet.  

– Bruken av psykedelika er mer et eksi-
stensielt prosjekt, koblet til meditasjon 
og erkjennelse. Det er ikke noe partydop. 
Brukerne omtaler stoffene i poetiske vend-
inger som «soppen gir deg ikke det du vil 
ha, men det du trenger». 

– Så de er litt hippier fortsatt?
– Ja, det kan du si. De er søkende typ-

er, mange er opptatt av livets gåter, og på 
samme måte som hippiene er de opptatt 
av sin egen plass i naturen, som del av det 
store kretsløpet. 

Vi skaper livsfortellinger. De 50 del-
takerne i studiene ble rekruttert gjennom 
en Facebook-gruppe for folk som var opp-
tatt av psykedeliske stoffer. 

Forskerne merket seg raskt hvordan 
deltakerne vevde erfaringene med bad 
trips inn i sine større livshistorier. De 
ønsket derfor å undersøke dem i lys av 
narrativ teori, en teori om fortellingens 
betydning i livet.

– Vi finner at narrative mekanismer og 
narrativt arbeid kan bidra til å transform- 
ere en vanskelig erfaring til noe menings-
fullt og lærerikt, forteller Gashi.

Mennesker gjør instinktivt sine per-
sonlige erfaringer om til mer omfattende 

fortellinger for å strukturere dem og gi 
dem mening. I vår egen «indre fortelling» 
sorterer vi inntrykk og fyller inn mangler 
i historien om oss selv. 

– Vi så at mange integrerte den ut-
fordrende opplevelsen i en større livs- og 
selvhistorie, ofte beskrevet som et vende-
punkt i livet: noen mente de fant fram til 
et mer autentisk og genuint selv, andre 
fikk løst opp i emosjonelle og relasjonelle 
floker. Sånn har de gitt ny mening til opp-
levelsene og snudd noe ubehagelig til noe 
positivt, forteller Liridona Gashi. 

Dette er kjent fra annen litteratur om 
traumer. Å fortelle og gjenfortelle står 
sentralt i traumebehandlingen. Fortel-
leringer er med på å skape orden og 
struktur. 

– Mange som sliter, kan ha et inn-
skrenket syn på seg selv, innenfor en 
ramme av fikseringer og rigide regler. 
Terapi som virker, kan åpne opp og inne-
bærer ofte en endring av hva pasienten 
ser på som meningsfullt. 

«Erfaring med badtrips, og bearbeid-
ingen av disse, kan gjøre det lettere å 
bryte slike fikseringer, noe som åpner for 
mer fleksibel meningsskaping», heter det 
i artikkelen. 

Forfatterne viser også til andre studier 
som tyder på at denne mekanismen kan 
være en av de viktige terapeutiske effekt-
ene av psykedelika. 

– Slike ‘narrative vendinger’ er ikke så 

uvanlig, sier Gashi og peker på noe som 
er mer gjenkjennelig enn psykedeliske 
stoffer for de fleste lesere.  

– Vi har sett noe lignende under  
koronakrisen det siste året. Tenk på alle 
dem som har bakt surdeigsbrød, begynt 
å trene og lest bøkene de aldri ellers har 
fått tid til, og framhever det som en  
positiv endring. Det er et eksempel på  
«narrativt arbeid», man omskaper noe 
som egentlig er en krevende og kjedelig 
situasjon, til noe positivt. I forbindelse 
med en bad trip er dette narrative arbeid-
et enda viktigere, nettopp fordi opplev-
elsene er så ubehagelige og intense.

Ønsket ikke frislepp. Forskerne peker 
selv på at rekrutteringen via Facebook 
kan ha gitt dem et kildetilfang av brukere 
som er særlig positive til bruken av denne 
typen rusmidler. 

– Det kan ha påvirket resultatene noe. 
Det er opplagt mange som har prøvd det-
te uten at de har fått så mye ut av det.  
Det er kanskje noen som har opplevd 
større problemer, som ikke søker mot 
denne gruppa på Facebook, sier Willy 
Pedersen.  

– Hva er de etiske betenkelighetene 
ved å sette et stoff mange ser på som far-
lig, og som er ulovlig i Norge, i et såpass 
godt lys?

– De fleste forskere mener nå at skade-
virkningene ved disse stoffene har vært 

MISFORSTÅTT: – Det er feil å kalle disse 

medikamentene rusmidler. De typiske brukerne  

vurderer dette i flere måneder, diskuterer med 

andre, leser bøker før de bestemmer seg,  

mener Willy Pedersen.

MENINGSFULLT: – Narrativt arbeid kan bidra til 

å transformere en vanskelig erfaring til noe 

meningsfullt og lærerikt, forteller Liridona Gashi. 

FO
TO

: M
O

R
TE

N
 S

. S
M

E
D

S
R

U
D

Flere foreløpige resultater gir håp om 
at medikamentene vil ha en god virk-

ning, forteller professor Ole A. Andreas-
sen ved Universitetet i Oslo.

Lederen for Norsk senter for forskning 
på mentale lidelser (Norment) viser til at 
psykedeliske stoffer kan ha god effekt på 
lidelser som depresjon, angst og alkohol-
isme. 

– Det er stort behov for nye behand-
lingsalternativer for flere alvorlige, psyk-
iske lidelser, slik som ved dyp depresjon, 
sier Andreassen.

Dyp depresjon er et særlig stort klinisk 
problem, med få eller ingen effektive be-
handlingsalternativer.

– Men vi mangler data og kan derfor 
ikke slå fast hvordan effekten vil være, 
og på hvilke lidelser medikamentene vil 
kunne fungere. 

Problemet er å få finansiering til å 
gjøre nok store, kliniske studier. 

– Dette er gamle substanser hvor 
patentet har gått ut. Dermed er det lite 
incitament til å investere i studiene. Det er 

vanskelig å tjene nok på fremtidig inntekt 
fra salg av medisiner til å dekke de store 
utgiftene med å kjøre de nødvendige  
studiene.

Likevel øker interessen for forskning 
på effekten av psykedeliske stoffer på 
angst, depresjon og andre lidelser, særlig 
i USA og Storbritannia.

– Til forskjell fra tidligere publika- 
sjoner basert på anekdoter og resultater 
fra observasjonsstudier, er det nå satt i 
gang flere studier for å undersøke effekt-
en av slike medikamenter. Da er man 
også nøye med å kartlegge bivirkninger  
og studere varighet av effekten.

Andreassen mener andre fagfelt enn 
medisinen kan spille en rolle her. 

– Det har en verdi å høre om enkelt-
personers opplevelser med disse stoffene. 
Men rekreasjonelle brukere har ofte en 
positiv holdning til substansen de bruker, 
og det er derfor vanskelig å trekke kon-
klusjoner om effekten av stoffet på men-
nesker med en psykisk lidelse.= 

overvurdert, og kunnskapen brer seg 
blant folk flest. Vi mener dessuten ikke  
at vi «setter bruken i et godt lys». Vi be-
skriver og fortolker erfaringer stadig  
flere har og hvordan de gir mening til  
det de opplever. 

– Kan det virke som en oppfordring  
til selvmedisinering med stoffer som  
potensielt kan være farlige?

– Vi peker på at fortellingene om bad 
trips som kan bli til noe bra, gjør det  
lettere for folk å prøve og bruke stoffene, 
at terskelen senkes. Vi mener at det å  
peke på sånne mekanismer er viktig. 

Det er lang tradisjon i norsk rus- 
forskning å komme med en advarende 
pekefinger. 

– Det er ikke vårt prosjekt. Dessuten 
visste de vi snakket med, at dette kan 
være farlige saker. Ingen ønsket frislepp 
av psykedelika. De er mer reflekterte  
enn for eksempel folk som bruker for  
mye alkohol typisk er.=       

– Lovende, men svært vanskelig å få finansiert, er 
ledende medisinsk forskers vurdering av behand-
ling med psykedeliske stoffer. 

Kan ha effekt på  
depresjon
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STORT BEHOV: – Det er stort behov for nye 

behandlingsalternativer for flere alvorlige,  

psykiske lidelser, slik som ved dyp depresjon,  

sier professor Ole Andreassen. 
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Dagfinn Rødningen, 
Lars S. Vikør og  
Dagfinn Worren: 
 
DEN FØRSTE FOR- 
NORSKINGSORDLISTA 
 
Ole Vigs Opskrift over 
norske Ord, som kan 
indføres i Skriftsproget.  

Det Kongelige Norske 
Videnskabers Selskab, 
Trondheim 2020

Tilgjengeleg på adressa 
https://www.dknvs.
no/wp-content/up-
loads/2020/09/DKNVS_
Skrifter2_2020_Scr.pdf

DAGFINN RØDNINGEN 
er seniorrådgjevar i 
Språkrådet.

LARS S. VIKØR er  
pensjonert professor 
i nordisk språkvitskap 
ved UiO.

DAGFINN WORREN  
er pensjonert professor 
i nordisk språkvitskap 
ved UiO.

 
I åra 1855–56 trykte læraren og folkeopplysnings-
mannen Ole Vig, redaktør av det kjente tidsskriftet 
Folkevennen, ei ordliste i tidsskriftet Den norske 
Folkeskole, som han også redigerte. Den bestod 
av vanlege skriftspråksord med framlegg til norske 
ord ein kunne bruke i staden. Det var den første 
fornorskingsordlista i norsk språkhistorie.  
 
Komen ut på nytt. No er denne lista trykt opp att i 
skriftserien til Det Kongelige Norske Videnskabers 
Selskab i Trondheim, som eit viktig språkhistorisk 
dokument. Skriftet har ei grundig innleiing om bak-
grunnen for lista.   
 
Snakka dialekt, måtte skrive dansk. – Kva  
kjenneteikna skriftspråket i Noreg på Ole Vigs tid?     
    – Skriftspråket var dansk, mens folk flest snakka 
dialektane sine. Av to grunnar var det mange, ikkje 
minst blant lærarane, som opplevde dette som eit 
problem: Det var nasjonalt utilfredsstillande å ikkje  
ha eit norsk språk, og vanlege folk, ikkje minst 
skuleungar, hadde problem med det framande 
ordtilfanget i det danske skriftspråket, fortel Lars 
S. Vikør.  
    Derfor meinte Vig og mange lærarar, særleg 
ut over bygdene, at det burde skje ei fornorsking 
av skriftspråket, enten ved å sette opp ei heilt ny 
språknorm, som Ivar Aasen ville, eller ved å ta inn 
norske ord i det eksisterande skriftspråket, som 
Wergeland hadde gått inn for, og etter han Vig, 
Knud Knudsen, P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen 
Moe.  
 
Kontrollerte orda hos Aasen. Dei tre forfattarane, 
Rødningen, Vikør og Worren, fortel om korleis Vig 
gjekk fram for å finne norske ord som kunne er-
statte dei danske. 
    – Den viktigaste kjelda hans var den nyss ut-
komne ordboka til Ivar Aasen: Ordbog over det 

Han bytte 
danske ord ut  
med norske

norske Folkesprog (1850). Der var oppslagsorda 
norske målføreord, mens forklaringane og dei  
synonyme orda (ekvivalentane) var på dansk. 
Døme: “siklat sagle”. Vig trong eit norsk ord for 
sagle, og hos Aasen kunne han finne fleire norske 
ord som var forklart med “sagle”. I lista hans står 
dermed: “sagle = sikle, sleve, slagge”. Vig var frå 
Stjørdal og var godt kjent med trøndersk og andre 
dialektar, så han kunne nok bruke ord han kjente 
og kontrollere dei hos Aasen.  
 
Ikkje samla i bokform. – Kva rolle kom denne ord-
lista til å spele? 
    – Det veit vi ikkje så mykje om, men ho har vel 
vore brukt av tingarane av Den norske Folkeskole 
i skolekvardagen. Dessverre kom lista aldri ut 
samla i bokform i Vigs samtid. Men den andre 

 
Vanlege folk, særleg skuleungar, 
hadde problem med alle dei fram-
ande, danske orda. Ole Vig laga  
difor ei liste over ord dei kunne 
bruke i staden. No er lista trykt  
opp att. 

Den første fornorskingsordlista 
i norsk språkhistorie:

store fornorskaren, kalla “bokmålets far”, Knud 
Knudsen, gav ut ei kjempeordbok med tittelen 
Unorsk og norsk eller Fremmedords Avløsning 
i 1881, og han har brukt Vigs liste saman med 
mange andre kjelder.   
 
Ordet ‘varamann’ er blitt ståande. – Finst det 
døme hos Vig på ord som har blitt ståande, og ord 
som ikkje førekjem i norsk skriftspråk i dag? 
    – Svært mange av orda frå listene til Vig har 
blitt ståande. Dei fleste hadde han henta frå ord- 
boka til Ivar Aasen, og mange vart seinare for-
midla vidare av Knud Knudsen. Døme på slike 
ord som er i vanleg bruk i dag, er boklærd, bolk, 
kveldsmål, kverke, odel, skare og skogteig. Av 
ord som ser ut til å ha vore originale framlegg frå 
Vig, kan vi nemne latmannsembete, nidingsbrev, 

ordspiss (‘spydig’) og varamann. Dei første tre 
finn vi ikkje spor av i dagens norsk, så det ser ut til 
at varamann er det einaste av orda han sjølv gjor-
de framlegg om, som verkeleg har slått gjennom.   
 
Først ute med klarspråk. Dei tre forfattarane  
meiner vi har eit og anna å lære av Ole Vig i dag.
   – I lærargjerninga si hadde Vig altså sett at 
ordlegginga og ikkje minst ordtilfanget i skrift-
språket kunne vere vanskeleg å forstå både for 
elevar og foreldre. Før som no er attkjenning av 
den språklege bodskapen ein føresetnad for god 
kunnskapsformidling. Slik sett var Vig også føre-
gangsmann i arbeidet med det som i dag heiter 
klarspråk. Ein slik aktiv språkkritikk som Vig stod 
for med ordlisteutgjevinga si, er ein lærdom å 
halde fast ved. 

 
 

OLE VIG laga den første lista 
over vanlege skriftspråksord 
med framlegg til norske ord 
ein kunne bruke i staden. 
Det var ikkje lett for skule-
born som snakka dialekta 
si,  å forstå og skrive dei 
framande, danske orda. 
Biletet viser gamleskulen på 
Stanghelle, fyrste skulen i 
bygda. 

INNFELT OLE VIG: Han ligg 
gravlagd rett bak Henrik 
Wergeland på Vår Frelsers 
gravlund i Oslo.
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Sunniva Rose:
VI ER STJERNESTØV
Kjernefysikk for folk 
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People 2020
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gifysikk ved UiO, hvor 
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professor emeritus i 
mekanikk ved NTNU.
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Åsmund Husabø 
Eikenes:
NY KUNNSKAP OM 
KREFT  
PÅ VEG MOT FRAM-
TIDAS KREFTBEHAND-
LING

Samlaget 2020

ÅSMUND HUSABØ 
EIKENES er kreftforsker 
og forskningsjournalist.
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Immunterapi representerer et slikt nytt prinsipp, 
og kapitlene om immunterapiens bakgrunn møter 
slike forventninger. Immunbehandling represent-
erer et fremskritt i kreftbehandling, selv om dens 
endelige plass fremdeles er uavklart. Boken in-
formerer godt om immunbehandlingens bakgrunn.  
    Leseren kunne likevel ha ønsket seg flere illust-
rative figurer og mer informasjon om immunterapi-
ens bivirkninger. I en populærvitenskapelig bok 
om immunterapi savner man også et avsnitt om 
verdien av helsekostbutikkenes tilbud av produkter 
som skal styrke immunforsvaret.  
    Persontilpasset kreftbehandling er intet nytt 
prinsipp. Kreftbehandlingen har alltid vært basert 
på tilgjengelige variabler, slik som alder, allmenn-
tilstand, sykdomsutbredelse og pasientens egne 
ønsker.  
    For eksempel, i femti år har behandling av bryst-
kreft vært basert på svulstens «hormonavhengig-
het», påvist ved spesifikke eggehvitestoffer i kreft-
cellene. Det er feil å påstå at «alle med brystkreft 
fikk den samme behandlingen» (side 24).  
    De nye genetiske markørene har mulighet til å 
øke presisjonsnivået, men det optimale tidspunk-

Hvordan behandler vi kreft i fremtiden?

tet for genetisk testing hos den enkelte pasient 
er foreløpig relativt uavklart.   
    Forfatteren har vært engasjert i basalforskning. 
Det er derfor naturlig at han ikke omtaler en vesent-
lig forutsetning for fremtidens kreftbehandling: 
Nye fremskritt i kreftbehandlingen må baseres på 
enda bedre samarbeid mellom basalforskerne og 
klinikerne, som må få anledning til å sette seg inn 
i de nye behandlingene og må ha nok tid for god 
pasient-lege-kommunikasjon. Uten at disse vilkår 
er oppfylt, blir veien til optimalt persontilpasset  
behandling lang for mange pasienter. Bokens 
informasjonsverdi hadde økt ved å involvere en 
erfaren kliniker. 
    Til sist, hvorfor er ikke proton-strålebehandling 
omtalt, som nå introduseres i Norge som en del av 
«fremtidens kreftbehandling»? 
    Boken anbefales for kreftpasienter og deres 
pårørende som vil forstå bakgrunnen for dagens 
og fremtidens medikamentelle behandling. Men 
den øker bare i begrenset grad innsikten i hva 
fremtidens kreftbehandling handler om. 

                                                                                                             Sophie D. Fosså 

                      

 Kjernefysikk for folk flest

 
Tittelen skaper forventninger om at leseren får innblikk i nye prinsipper 
i dagens og fremtidens kreftbehandling – og innfrir et stykke på vei.  

 
«Vi er stjernestøv» er en bok med personlig preg – og med gode sjanser 
til å inspirere ungdom, særlig jenter, til å velge fysikk som yrkesvei. 
 
Det begynte kan hende med Stephen Hawkings 
«A Brief History of Time», fra 1988. Til manges 
overraskelse – ikke minst i forlagsbransjen, viste 
det seg at det ute i opinionen eksisterte et be-
tydelig behov for informasjon fra vitenskapelige 
eksperter om de fundamentale, fysiske lover inn-
en vårt univers. Hans bok ble etter flere iherdige 
forsøk antatt av et forlag, og som vi vet ble boken 
en formidabel salgssuksess.  
    Hawkings tilfelle er selvsagt spesielt, men det  
ga støtet til adskillige bøker i senere år som om-
handler både fysikk og andre vitenskapelige 
emner på en tilforlatelig måte, det vil si skrevet av 
en ekspert på fagområdet, formulert slik at den er 
lesbar for den alminnelige legmann.  
    Sunniva Roses «Vi er stjernestøv» er utstyrs-
messig en nydelig bok. Forfatteren har bakgrunn 
fra kjernefysikkmiljøet ved UiO, med PhD fra 
samme sted i 2017 (imidlertid med en tidligere 
påbegynt utdannelse innen et helt annet fag, nem-
lig ballett!). Fagmiljøet ved UiO er kjent for å være 
sterkt, helt siden Egil Hylleraas virket som en  
markant professor der noen tiår tilbake. Sunniva 
Rose er også en aktiv forskningsformidler (sun-

nivarose.no), og har holdt adskillige foredrag om 
kjernefysiske emner.  
    Formålet med denne boken er åpenbart å in-
spirere – særlig ungdom. Et særtrekk ved boken 
er at den ikke inneholder en eneste formel. De ti 
kapitlene omtaler historiske hendelser: Tsjernobyl, 
atombomben og noen markante forskere som 
Henri Becquerel, Marie Curie, Ernest Rutherford, 
og også dagsaktuelle temaer: Syklotronen, i 
hvilken grad kan protonterapi brukes til å kurere 
hjernekreft? Protonterapi tilbys blant annet i USA, 
hvorfor ikke i Norge? 
    Og hva med kjernekraft, et emne som er nærm-
est et politisk tabu i Norge, er det et aktuelt alter-
nativ når alt kommer til alt, hvis en skal basere seg 
på nøkterne fakta? Rose uttrykker sin mening om 
dette i klartekst: Kjernekraft er blant de aller mest 
klimavennlige måtene å produsere elektrisitet på.       
     Konklusjonen min er at boken er meget vel-
lykket. Forfatteren har åpenbart gode evner innen 
forskningsformidling.   

                       Iver H. Brevik
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Koronaen preget våre liv i 2020 og vil gjøre det 
lenger. Mye er opplevd tungt – psykisk, fysisk og 
økonomisk. Men noen hedersord, som «tillit» og 
«dugnad», er nok brukt enda mer enn før. Viden-
skapsakademiet holdt våren 2020 en tverrfaglig 
foredragsserie «Tillit i koronaens tid», og de ti 
foredragene er nå publisert. At ulike fag møtes, 
er spesielt vellykket her hvor fag som medisin, 
statistikk, sosialantropologi, etikk og jus griper 
over i hverandre når vi vil forstå det som skjer, og 
vurdere tiltak.   
    Jeg kan ikke gå inn på hvert foredrag, men 
nevner at en fin innledning er Thomas Hylland 
Eriksens Jantelovens Janus-ansikt: Solidaritet i 
skyggen av pandemien, blant annet om «kriser», 
«dugnad» og «tillit» og det positive ved janteloven.  
    Utover våren 2020 kom pandemien under god 
kontroll i Norge. Og foredragene gir inntrykk av 
at vi igjen var heldige, eller flinke, sammenliknet 
med andre land. Vi fikk noe så spesielt som en 
byråkrat (opprinnelig «fungass») som folkehelt, og 
sterk kritikk mot fagfolk eller myndigheter er det 
ikke i foredragene. Som et eksempel: Både juris-

Tillit i koronaens tid

ten Kristin Bergtora Sandvik og medisinetikeren 
Ole Frithjof Norheim peker på viktige og ubesvar-
te spørsmål som pandemien og myndighetenes 
tiltak reiser i deres fag, men begge innleder eller 
avslutter med at i en internasjonal sammenheng 
har vi klart oss godt. 
    Vi visste lite om korona da pandemien kom, 
og forskning måtte skje langt raskere enn ellers. 
Høsten 2020 kom andre smittebølge, og er fore-
drag våren 2020 fortsatt interessante? – Det har 
kommet ny kunnskap. Men spørsmålene som 
stilles i boken, virker like relevante nå, selv om 
svarene kan variere noe. (Vi er ikke lenger så redd 
for Hylland Eriksens eksempel med joggeren som 
peser forbi). 
    Boken har også fem tankevekkende bidrag 
om en annen pandemi, antimikrobiell resistens 
(AMR). Ifølge WHO dør årlig 700 000 mennesker 
av infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier. 
Men i motsetning til koronaepidemien utvikler 
AMR seg skjult og langsomt og blir lett oversett 
utenfor fagmiljøene.  
                                                      Kirsti Coward

                                                                                                 
 
 

 
Da nyheten om Aleksej Navalnyjs forgiftning med 
novitsjok dukket opp på avisenes førstesider i 
slutten av august 2020, vakte dette mye oppsikt 
både i Russland og internasjonalt. Nesten samtid-
ig satte professor Geir Flikke punktum i sitt verk 
viet Russlands rebeller, hvor den samme Aleksej 
Navalnyj er én av hovedfigurene.  
    Flikke har fulgt utviklingen i Russland i forskjel-
lige sammenhenger i mer enn 25 år og er en av 
de beste Russlandskjennere i Norge. Det kom 
derfor ikke som en stor overraskelse at han valgte 
å se på hvordan det har gått med den politiske 
opposisjonen i Russland etter Putins tilbakekomst 
som landets president i 2012.  
    Flikke går grundig til verks. Han serverer en 
detaljert analyse av fenomenet russisk, politisk 
opposisjon og hvordan den måtte tilpasse seg 
endrete rammevilkår for å utgjøre en forskjell i  
det svære og viktige landet. Boka er delt i åtte 
kapitler som tar for seg hvordan den politiske  
opposisjonen kan operere i et stadig mer autori- 
tært Russland, hvordan opposisjonen prøvde å  
ri på protestbølgen utløst av omfattende valgfusk 

som landet opplevde i 2011 og 2012, og hvordan 
den forsøkte å befeste sin posisjon i det russiske, 
politiske landskapet ved å delta i regionsvalgene 
i 2015, i valget til Duma i 2016, i presidentvalget i 
2018 og i byrådsvalget i Moskva i 2019.   
    I kapittel åtte oppsummerer Flikke sine funn 
og konkluderer med at opposisjonens strategi, 
som kunne forståes som et forsøk på å etablere 
et liberal-populistisk alternativ til det sittende 
Putin-regimet, har vist seg å være mislykket på 
grunn av regimets bruk av omfattende ressurser 
og virkemidler som snevret inn det politiske 
spillerommet i landet, slik at opposisjonen ikke 
fikk mulighet til å mobilisere et tilstrekkelig 
antall støttespillere for å oppnå sine begrensete 
politiske mål.  
    Flikkes bok kan anbefales til alle som vil få en 
bedre forståelse av russisk politikk og som må 
leve i den strategiske skyggen kastet av vår store 
nabo i øst. 

        Jakub M. Godzimirski

 
Kunnskap er beste middel mot virus og frykt. Denne boken rommer 
elleve foredrag fra ulike fag og forskere lansert av Det Norske Viden- 
skaps-Akademi.

Russlands rebeller 2011–2020 
Les historien om en politisk opposisjons vekst og fall  
i et stadig mer autoritært Russland.
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NESTE UTGAVE: Verden har fått færre demokratier og flere autoritære regimer  
det siste tiåret. I USA stormet protestanter kongressen, EU-landet Ungarn har mistet 
statusen som demokrati, og i Hong Kong angriper autoritære Kina de demokratiske 
institusjonene. En tredel av verdens befolkning bor i land som er blitt mindre  
demokratiske de siste årene.
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