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Forskningsopphold ved CAS er en god investering –
for både forskerne og deres institusjoner
Som gruppeleder ved Senter for grunnforskning får man et års ekstraordinær
forskningstermin. Senteret er en ressurs for både forskere, fagmiljøer og bevilgende
myndigheter, og gir på sikt store gevinster for grunnforskningen.
Bjarne Røsjø, BR Media
i samarbeid med CAS, Oslo
Oktober 2011

Senter for grunnforskning (CAS) ble etablert i 1992 med en
målsetning om å styrke og internasjonalisere den frie
grunnforskningen i Norge. I løpet av de nærmere tjue årene som er
gått etter etableringen har flere hundre forskere tilbrakt opptil et år
ved senteret på Drammensveien i Oslo, og langt de fleste forteller
om en svært produktiv tid og en institusjon de lengter tilbake til.
Enkelt, men vanskelig
– Det vi gjør ved CAS er i prinsippet veldig enkelt, men det er
vanskelig å få til ved universitetene og høyskolene. Det handler rett
og slett om å legge alt best mulig til rette for at forskerne skal få
bruke et helt år til å drive med forskning og intet annet. Dette fører
til at det nedlegges en betydelig forskningsinnsats, forteller
professor Gro Steinsland. Hun ledet selv en forskergruppe med
religionshistorikere, historikere og filologer ved CAS i 2007-2008,
og i løpet av oppholdet ble hun så begeistret for CAS at det var
naturlig å søke stillingen som vitenskapelig leder da den ble ledig i
2009.

Professor Gro Steinsland er
vitenskapelig leder ved Senter for
grunnforskning.
(Foto: BR Media)

Gro Steinsland tiltrådte ved CAS bare få måneder etter at Stortingsmelding nr 30 i 2009, Klima for
forskning, hadde bekreftet at styrking av grunnforskningens vilkår i Norge og internasjonalisering av
norsk forskning er sentrale oppgaver i det norske forskningssystemet. – Det er akkurat det som
foregår her ved CAS, understreker Steinsland.
En egenartet institusjon
Senter for grunnforskning huser hvert år tre forskergrupper hvor en kjerne av forskere – normalt 6 til 8
norske og utenlandske forskere i hver gruppe – bor i Oslo og forsker ved senteret på heltid.
Gruppenes ledere kan i tillegg invitere gjesteforskere og postdoktorer til seminarer og konferanser.
Dette gjør CAS til en egenartet forskningsinstitusjon, fordi det legges opp til at forskerne skal jobbe tett
sammen fra dag til dag i et helt akademisk år.
– Dette er noe nytt for mange forskere, som ellers er vant til å møte kolleger på konferanser eller
seminarer for noen dager. CAS legger isteden opp til at forskerne skal ha tett kontakt hele tiden, og
dette er nøkkelen til at vi får svært gode resultater. Det tette samarbeidet fører til at det skapes varige
internasjonale kontaktnett. Det er typisk at gruppene ved CAS fortsetter å jobbe sammen – og
publisere sammen – i årevis etter at de har vært her, understreker Steinsland.
Høy avkastning på investeringen
Gro Steinsland understreker at CAS-modellen er svært kostnadseffektiv i et forskningsøkonomisk
perspektiv. Gruppelederne gjør en uvurderlig innsats som strekker seg langt ut over det arbeidsåret
gruppen faktisk oppholder seg ved Senteret. Etter endt arbeidsår ved Senteret foregår det en
betydelig ettervekst i form av publisering av vitenskapelige artikler og fagbøker, i tillegg til den
internasjonale nettverksbyggingen og videreføring av prosjektene. – For hvert årsverk som legges inn
her på CAS, får norsk grunnforskning mange årsverk tilbake, fremholder Steinsland.
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CAS legger forholdene til rette så godt som mulig for forskere som kan og vil oppholde seg ved
institusjonen i et helt år. Gruppelederne og prosjektene utvelges to år på forskudd, slik at de skal ha
god tid til å planlegge oppholdet. Utenbys forskere slipper å lete etter leilighet i Oslo-området, alt det
praktiske tar CAS seg av.
Senter for grunnforskning samarbeider med sju norske universiteter samt Handelshøyskolen BI, Norsk
Handelshøyskole og Menighetsfakultetet, og det er opprettet kontaktutvalg ved hver institusjon. Gro
Steinsland håper at kontaktutvalgene og institusjonenes øvrige ledelse vil bli mer aktive når det gjelder
å spre informasjon om de mulighetene som CAS utgjør for norsk grunnforskning. Forskerne bringer
store faglige verdier med seg tilbake etter et års opphold ved CAS.
– Jeg er også opptatt av at universitetenes, høyskolenes og instituttenes ledere kan gjøre enda mer
for å utnytte den energien og entusiasmen som preger forskere etter et år ved CAS. Et
forskningsopphold ved CAS innebærer at også fagmiljøet ved hjemmeinstitusjonen har bidratt med
ressurser, og det er ikke sikkert at “investeringen” gir best avkastning hvis den tilbakevendende
forskeren må gå rett tilbake i en tidligere struktur. De fleste brenner etter å få bruke sine nyvunne
forskningserkjennelser på en aktiv måte, og da bør de få anledning til å utfolde seg på master- og
forskernivået i undervisningen.
Senter for grunnforskning het Senter for høyere studier (SHS) ved etableringen i 1992. Senteret var
Norges første institusjon for eliteforskning, og modellen hentet inspirasjon fra blant annet
sagnomsuste Institute for Advanced Study i Princeton. Senter for grunnforskning skiller seg for øvrig
fra Sentre for fremragende forskning (SFF) ved å være nasjonalt, og gjennom samarbeidsavtalene
med universiteter og høyskoler. Institusjonen er dessuten ikke opprettet på åremålsbasis, men
opererer i et langtidsperspektiv.

Forskerne ved Senter for grunnforskning arbeider tett sammen i internasjonale grupper, og samles ofte rundt møtebord som
ikke trenger å bestilles år i forveien.
(Foto: BR Media)
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CAS mottar nye forslag til prosjekter og
gruppeledere
Senter for grunnforsknings hovedmål er å styrke norsk grunnforskning, og virkemidlet
er å gi etablerte norske forskere best mulig anledning til faglig fordypning i en
internasjonal og tverrfaglig forskergruppe. Fristen for å foreslå prosjekter og
gruppeledere for 2014-2015 er 14. november 2011.
Bjarne Røsjø, BR Media
i samarbeid med CAS, Oslo
Oktober 2011

Senter for grunnforskning (CAS) ble opprettet i 1992 som Norges første senter for eliteforskning.
Senteret har dermed snart 20 års erfaring med å tilby fremragende norske forskere det de trenger for
å bli enda bedre: Romslige økonomiske rammer, en ekstraordinær forskningstermin, et godt tilrettelagt
opphold ved et av Norges mest tverrfaglige og internasjonaliserte forskningsmiljøer, fritak for
undervisningsplikt og tunge administrative oppgaver, og muligheten til å legge grunnlaget for nye
vitenskapelige artikler i flere år etter oppholdet. Senteret stiller leiligheter i Oslo til disposisjon for
forskere som ikke bor i Oslo-området.
Alle vitenskapelig tilsatte ved sju norske universiteter samt Norges
Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI og Menighetsfakultet kan foreslå nye
gruppeledere. Forslagsstillerne kan gjerne være ledere av institutter, fakulteter og
institusjoner, tidligere gruppeledere ved CAS, eller medlemmer av Det Norske
Videnskaps-Akademi.
Generelt om CAS
Senterets overordnede formål er å styrke norsk grunnforskning. Senter for
grunnforskning huser hvert år tre forskergrupper innen hvert av fagfeltene
humaniora/teologi, naturfag/matematikk/medisin og samfunnsfag/jus.
Forskergruppene ledes av en eller to anerkjente norske forskere, som skal tilbringe 10,5 måneder ved
CAS fordelt på et høstsemester og vårsemester. Gruppelederne skal i tillegg invitere et antall norske
og utenlandske forskere til kortere eller lengre opphold.
Forskernes erfaringer
Senter for grunnforskning har fått svært positive tilbakemeldinger fra både gruppeledere og
medlemmene i forskergruppene:
Forskeren Gösta Grönroos fra Filosofiska Institutionen ved Stockholms universitet fikk gjort mer i løpet
av to måneder ved Senter for grunnforskning enn han kunne gjort i løpet av et halvår under vanlige
forhold.
Professor Trond Torsvik ved SFF-institusjonen Physics of Geological Processes (PGP) har uttalt at
alle snakker om internasjonalisering, men det er nesten bare CAS som gjør noe med det.
Professor Cathrine Fabricius Hansen, vinneren av Universitetet i Oslos forskningspris i 2011, har uttalt
at CAS er et paradis for forskere. Årsaken er at institusjonen gir anledning til faglig fordypning på heltid
i et helt år, omgitt av forskerkolleger fra inn- og utland.
Ekstraordinær forskningstermin
Faste vitenskapelige tilsatte ved norske universiteter og vitenskapelige høyskoler tjener som
hovedregel opp ansiennitet til to måneders forskningstermin pr. tjenesteår. Den opptjente tiden kan
benyttes til en forskningstermin på seks måneder etter tre års tjeneste, eller 12 måneder etter seks års
tjeneste. Norske forskere knyttet til Senterets partnerinstitusjoner får i tillegg ekstraordinær
forskningstermin den tiden de arbeider ved CAS.
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Romslig økonomi
Gruppeledere ved CAS får pr høsten 2011 en bevilgning på 3,3 MNOK til driften av gruppene. Beløpet
skal dekke kostnader som er involvert ved å invitere forskere til gruppen: Reiseutgifter, leiligheter i
Oslo, utgifter seminarer og workshops, og andre aktiviteter. CAS bistår gruppelederne med å
utarbeide et budsjett for gruppens arbeid. Senteret arbeider kontinuerlig med å forbedre de
økonomiske rammene, både reelt og i takt med den generelle prisstigningen.
Mer om evalueringsprosessen
Fristen for å sende inn forslag til gruppeledere og forskningsprosjekter for det akademiske året 20142015 er 14. november 2011. Forslagene skal inneholde lederkandidaten(e)s navn, arbeidssted, og et
kort CV som viser relevant faglig publisering, involvering i det aktuelle forskningsfeltet og ledererfaring
fra prosjektarbeid. Forslaget skal også inneholde en kort prosjektbeskrivelse (1-2 A4-sider) som
beskriver sentrale problemstillinger og hypoteser samt en vurdering av prosjektets vitenskapelige
betydning i forhold til pågående nasjonal og internasjonal forskning på området.
Det er ikke anledning til å foreslå seg selv som gruppeleder, men prosjektbeskrivelsen kan gjerne
forfattes av den foreslåtte gruppelederen. Det anses som en fordel at forslaget er støttet av en
instituttleder.
De innkomne forslagene blir vurdert av CAS’ styre, som i løpet av desember 2011 plukker ut et antall
forslag for nærmere vurdering. Styret legger stor vekt på at søkere som passerer dette første nåløyet
skal ha en reell sjanse til å gå videre.
Det neste trinnet er at de utvalgte søkerne leverer inn en mer fullstendig prosjektbeskrivelse. Styret
velger deretter ut et lite antall prosjekter som går videre til en internasjonal fagfellevurdering, som
danner grunnlaget for styrets endelige utvelgelse av forskergrupper.
Gruppene og forskningen
Da Senterets overordnede formål er å heve kvaliteten på norsk grunnforskning, må forslagsstillerne ha
tro på at lederkandidatene som foreslås er blant de faglig sterkeste på sitt felt i Norge og har en
internasjonal posisjon innenfor fagfeltet. Det er en forutsetning at gruppen har en sterk internasjonal
forankring, og består av erfarne veletablerte forskere og inntil to lovende postdoks/PhD-studenter.
Senterets vedtekter fastslår at forskningsgruppene i utgangspunktet skal ligge innenfor tre definerte
fagfelt, men det er full adgang til å foreslå tverrfaglige grupper som ligger i grenselandet mellom ulike
fagfelt. Det sentrale er at prosjektet fremstår som aktuelt og nytenkende med et klart
grunnforskningsperspektiv.
Partnerne
Senter for grunnforsknings partnere er: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i
Tromsø, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, Norges Handelshøyskole,
Handelshøyskolen BI, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Universitetet for miljø- og
biovitenskap, samt Menighetsfakultetet.
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Velkjente smådeler gir overraskende helheter
Fysikere har tradisjonelt vært opptatt av å plukke komplekse fenomener fra hverandre,
for å forstå dem i lys av sine enkelte bestanddeler. Men det finnes også fysikere som
forsøker å sette bitene sammen igjen, for man kan jo ikke forstå arkitektur ved å
studere murstein.
Bjarne Røsjø, BR Media
i samarbeid med CAS, Oslo
Oktober 2011

Professor Tom Henning Johansen har aldri angret på at
han reiste til Tsjernogolovka utenfor Moskva i 1993.
Byen hadde i lang tid vært et slagkraftig
forskningssentrum for eksperimentell og teoretisk fysikk
til tross for sine bare 20 000 innbyggere, men nå slet
miljøene i motvind i det økonomiske kaoset som fulgte
etter Sovjetunionens fall i 1991. En av Johansens
nyansatte kolleger ved Universitetet i Oslo (UiO),
professor Yuri Galperin, hadde kjennskap til at forskere
ved Institute for Solid State Physics (ISSP) hadde
utviklet en unik teknologi som gjorde det mulig å ta
detaljerte bilder og film av magnetfelt når det trenger inn
i superledere. Metoden, kalt magneto-optisk imaging
(MOI), var så verdifull at forskerne ved ISSP mottok
fristende tilbud fra store forskningssentre blant annet i
USA, og miljøet i Russland var i oppløsning.
Johansen kjøpte flybillett til Moskva og tilbrakte noen
uker i Tsjernogolovka for å lære metoden fra grunnen
av, og ikke minst for å anskaffe utstyr til liknende
eksperimenter ved Universitetet i Oslo (UiO). For å gjøre
en lang historie kort: Resultatet ble at UiO etablerte et
laboratorium for MOI ved lave temperaturer, og UiOs
toppforskningsmiljø Avanserte materialer og komplekse
systemer (AMKS) har senere videreutviklet laboratoriet
til et ledende internasjonalt nivå.

Professor Tom Henning Johansen leder
forskergruppen Complex Matter Science ved
Senter for grunnforskning i 2011-2012.
(Foto: Maria Sætre/CAS)

Det hører med til historien at både vitenskapsbyen Tsjernogolovka, og spesielt ISSP og det berømte
Landau-instituttet for teoretisk fysikk, overlevde den russiske krisen. I 2003 mottok den tidligere
Tsjernogolovka-forskeren Aleksej Abrikosov nobelprisen i fysikk for sine teoretiske arbeider. Et
magneto-optisk bilde av de såkalte Abrikosov-virvlene, tatt av Johansens gruppe, ble brukt som
illustrasjon på den offisielle nobelprisplakaten. Bildet er senere blitt berømt også gjennom det franske
tidsskriftet Science & Vie, som i 2005 lot 33 nobelprisvinnere kåre de vakreste bildene tatt gjennom
vitenskapens historie. Abrikosov besøkte UiO og Senter for grunnforskning i desember 2003.

Abrikosov-virvler. Gjennom et optisk mikroskop kan man se at magnetfeltet i en
superleder er kvantisert, dvs. at feltet splittes opp i identiske mengder felt, slik
Abrikosov forutsa, noe som ga ham Nobelprisen.
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Studerer komplekse fenomener
Tom Henning Johansen leder nå forskergruppen Complex Matter Science ved Senter for
grunnforskning, og en av aktivitetene er å undersøke i detalj hva som skjer når magnetfelter trenger
inn i superledere ved forskjellige temperaturer. Grunnleggende forståelse av den kollektive
oppførselen til Abrikosov-virvler er helt sentralt, ikke minst for å utvikle praktiske anvendelser av
superledende materialer som for eksempel ledninger for elektrisk strømtransport uten energitap.
Gruppen omfatter også forskere som studerer komplekse væskers oppførsel når de strømmer
gjennom porøse materialer, og leirpartiklers merkverdige oppførsel når det blir mange av dem. Det
overraskende er at disse vidt forskjellige fenomenene har mange innbyrdes likhetstrekk. De har også
fellestrekk med mange andre naturlige fenomener, og mønstrene som dannes ser attpåtil ganske like
ut. En isrose på et bilvindu ser for eksempel nesten ut som et magnetisk ras i en superleder, som igjen
kan minne om et snøskred i fjellheimen: Det skjer ingenting ganske lenge, og så skjer plutselig alt på
en gang.
– Vi studerer komplekse fenomener, og da må jeg presisere at komplekse fenomener ikke er det
samme som kompliserte fenomener. Vi bruker begrepet “kompleksitet” om fenomener som oppstår
når mange vekselvirkende enheter kommer sammen og danner en ny og uventet helhet. Man kjenner
for eksempel godt til egenskapene til vannmolekyler, men kan likevel ikke forklare de mønstrene som
oppstår når en isrose vokser utover en glassflate. Naturen er full av slike fenomener, som ikke er
forstått godt nok, sier Johansen.
Interessert i superledere
Professor Johansen er fortsatt spesielt interessert i superledere, altså materialer som totalt mangler
elektrisk motstand. Den første superlederen ble oppdaget i 1911 da den nederlandske fysikeren Heike
Kamerlingh Onnes oppdaget at motstanden i kvikksølv falt til null ved -269 °C. Den norsk-amerikanske
fysikeren Ivar Giæver arbeidet på 1960-tallet med eksperimenter der to superledende metall-lag var
adskilt med et tynt skikt av isolerende materiale, og der oppdaget han en ny type kvantemekanisk
tunnel-effekt som ga ham Nobelprisen i 1973. I 1968 oppdaget Johannes Georg Bednorz og Karl
Alexander Müller de såkalte høytemperatur-superlederne, som er uten elektrisk motstand helt opp til –
140 °C og fortsatt mangler en grunnleggende forklaring.
Superledere er godt egnet til å lage permanente og kraftige magnetfelter, siden de ikke genererer
varme når kraftige strømmer sendes gjennom dem. Den viktigste kommersielle bruken av superledere
i dag er som elektromagneter, og da spesielt i forbindelse med medisinsk bruk av
magnetresonanstomografi.
Isroser med lynets hastighet
Tom Henning Johansen og kollegene ved AMKS-laboratoriet ved UiO har perfeksjonert den
opprinnelige russiske teknologien, og kan nå visualisere og tolke magnetfelters inntrenging i
superledere på en måte som har vakt internasjonal oppsikt. På skolen lærte vi å tegne magnetfelter
som linjer fra en magnetisk nordpol til en sørpol, men disse linjene eksisterer normalt ikke som
konkrete objekter. Men i superledende materialer får magnetlinjene en reell fysisk eksistens, på en
måte som gjør at forskerne kan ta bilde av dem – til og med én for én, dersom bildeoppløsningen er
høy nok.
Hvis forskerne utsetter en superleder for et økende magnetfelt, skjer det først ingenting annet enn at
superlederen selv setter opp strømmer som skjermer for det pålagte magnetfeltet. Men når
magnetfeltet økes gradvis enda mer, skjer det plutselig dramatiske ting. Feltlinjene trenger lynraskt inn
i superlederen i form av ørsmå tråder, og trådene brer seg utover i superlederen mye likt en isrose på
et bilvindu. Det er en viktig forskjell at “isrosen” i en superleder ikke vokser gradvis, men opptrer som
et ras med en hastighet på ca 100 kilometer i sekundet, forklarer Johansen.

Hvis et superledende materiale blir utsatt for et gradvis sterkere
magnetfelt, skjer det først ingenting. Men plutselig trenger
magnetfeltet inn i superlederen, som et lynnedslag, og gir
opphav til strukturer som minner påfallende om isroser.

6

Dette fenomenet er nærmest skreddersydd for fysikere som er opptatt av komplekse fenomener.
Forskerne har nemlig god oversikt over vekselvirkningene mellom magnettrådene i det superledende
materialet, og hvordan hver enkelt tråd oppfører seg når den blir påvirket av ytre magnetiske felter.
Men de vet ennå ikke nok om hvordan “isrosen” oppstår som følge av egenskapene hos de enkelte
delene.
– Hvis vi klarer å forstå i detalj hvorfor og hvordan disse rasene skjer i superlederne, vil vi også bli i
stand til å forhindre at de skjer. Da kan det bli mulig å utvikle enda bedre superledere enn de som
finnes i dag. Fysiske fenomener som skjer i rykk og napp er generelt svært uønsket i praktiske
anvendelser, påpeker Johansen.
Naturens egne kunstverk
Professor Johansen er spesialist på superledere, men på nabokontorene sitter forskere som studerer
komplekse væsker – det vil si væsker med oppløste granulære partikler – og deres oppførsel ved ulike
forutsetninger. Forskerne har blant annet eksperimentert med å klemme en blanding av glyserol og
vann tilsatt ørsmå glasskuler inn mellom to glassplater, og deretter satte de på et gradvis økende
lufttrykk. Først skjer det ingenting, men så trenger lufttrykket seg plutselig inn mellom glassplatene og
danner mønstre som kan minne om stiliserte isroser. Resultatet ble en serie fotografier som gjerne
kan oppfattes som naturens egne kunstverk, og en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Nature
Communications.
– Denne forskningen er et bidrag til forståelsen av den fundamentale fysikken, men har også en rekke
praktiske anvendelser. Innen oljeindustrien er det for eksempel en stor utfordring å kunne transportere
blandinger av olje, sand og naturgass over lengre strekninger uten at blandingen kiler seg fast,
forklarte førsteforfatteren Bjørnar Sandnes i et intervju med Forskning.no.
– Forskergruppen ved CAS studerer svært forskjellige fenomener, men tanken er at vi kan lære av
hverandre og utvikle ny felles kunnskap om kompleksitet. Målet vårt er å produsere nye og viktige
resultater som blir publisert i sentrale vitenskapelige tidsskrifter, og at studentene som er tilknyttet
prosjektet føler at de har lært mye. Dessuten skal vi arrangere en rekke møter og konferanser,
oppsummerer Johansen.

Tom Henning Johansen har produsert en av tidenes mest sette
fysikk-videoer på YouTube, med over 10 millioner visninger til
sammen. Videoen viser en magnet som svever over en nedkjølt
superleder, mens Johansens finger dytter til magneten for å
undersøke om systemet er stabilt.

Studier av kompleksitet
Forskergruppen Complex Matter Science ledes av professor Tom Henning Johansen ved Fysisk
institutt, Universitetet i Oslo. Gruppen består av til sammen 17 professorer, postdoktorer og
stipendiater fra UiO, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for energiteknikk samt
forskningsinstitusjoner i USA, Frankrike, Cuba og Brasil. Den norsk-amerikanske fysikeren Ivar
Giæver, som mottok Nobelprisen i fysikk i 1973, er med i gruppen.

7

Teknologien forandrer språkforskningen
Språkforskerne Laura Janda og Tore Nesset har byttet ut kartotekkortene og de
russiske romanene med kvantitative og statistiske analyser av enorme datamengder.
Resultatet er at lærebøker må skrives om, at det blir lettere å studere russisk, og at vi
forstår kirkeslaviske tekster fra 1100-tallet litt bedre.
Bjarne Røsjø, BR Media
i samarbeid med CAS, Oslo
Oktober 2011

Etter ca. 1990 har utviklingen av stadig raskere og
billigere datamaskiner med bedre programvare ført til
at forskere i en lang rekke fag har begynt å bruke
statistiske og kvantitative metoder til å analysere
kompliserte fenomener. Meteorologene og andre
naturvitere var pionérer på feltet, men de nye
metodene har også gjort sitt inntog i
språkvitenskapen. Resultatene er både
oppsiktsvekkende og nyttige.
– Vi har på mange måter beveget oss fra en
situasjon der lingvistenes hovedproblem var at vi
hadde for lite tilgang på data, til en situasjon der
problemet i dag er “for mye“ data. Den tradisjonelle
russisk-interesserte lingvisten kunne for eksempel
studere et spesielt språkfenomen ved å lese Leo
Tolstojs roman Anna Karenina, og der fant han
kanskje 137 eksempler som ble sirlig nedskrevet og
kryssreferert på kartotekkort. Men det var i gamle
dager, for hele 20 år siden, og metoden var veldig
arbeidskrevende. I dag finnes det russiske tekster
overalt på internett, og det finnes et kvalitetssikret
russisk nasjonalkorpus med mer enn 150 millioner
ord, omfattende alt fra 1800-tallets Tolstoj til
moderne kakeoppskrifter og blogger, forteller
professor Tore Nesset.

Laura Janda er russisk-ekspert og professor i
språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Hun er
også medredaktør i fagtidsskriftet Cognitive
Lingustics, et av de største innen sitt felt.
(Foto: Maria Sætre/CAS)

Lærebøkene må skrives om
Istedenfor å bruke dager og uker på å finne
137 eksempler hos Tolstoj, kan forskerne nå
søke gjennom det russiske korpuset og finne
flere tusen eksempler i løpet av kort tid. Det er
umulig å håndtere så store datamengder uten
hjelpemidler, og språkforskerne har derfor tatt
i bruk statistiske analyser til for eksempel å
undersøke om en spesiell uttrykksmåte er
tilstrekkelig utbredt på russisk til at den hører
hjemme i lærebøkene. – Denne typen
analyser har allerede vist oss flere ganger at
språkbruken i virkelighetens verden er mye
mer kompleks enn det som er beskrevet i
lærebøkene og grammatikkene. Det er rett og
slett slik at lærebøkene må skrives om,
forteller professor Laura Janda.
Tore Nesset er russisk-ekspert og professor i språkvitenskap
ved Universitetet i Tromsø. Hans siste lærebok,
Russiskstudentens beste venn, tar utgangspunkt i eksempler
fra det russiske nasjonalkorpus og er ment som et praktisk
hjelpemiddel til studenter som vil vite mer om de russiske
kasusene. (Foto: Maria Sætre/CAS)
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Janda og Nesset er spesialister i kognitiv
lingvistikk, et fagfelt som oppstod med et brak
da lingvisten George Lakoff og filosofen Mark
Johnson utga boken Metaphors We Live By i

1980. Lakoff og Johnson postulerte at
metaforene ikke bare pynter språket og gjør
det mer levende, men at de også påvirker
måten vi tenker og snakker og handler på.

Janda og Nesset interesserer seg for en spesiell type metaforer: Det finnes om lag 6000 ulike språk i
verden, og det viser seg at mange – kanskje alle – bruker romlige metaforer for å beskrive tid. På
norsk sier vi for eksempel at “Vi spiste lunsj i sted”, akkurat som om tidspunktet for lunsjen var et sted.
På engelsk kan man beskrive en romlig plassering ved å si at “We are gathering for the reception on
Drammensveien”, men det er også helt vanlig å beskrive en tidsmessig plassering ved å si at “We are
gathering for the reception on Tuesday”.
Ulike språk, ulike metaforer
Menneskene bruker kort sagt romlige begreper til å beskrive tid, og det begynte vi med lenge før
Albert Einstein beskrev tiden som en fjerde dimensjon i relativitetsteorien. Men ulike språk bruker
metaforene på ulike måter. – På engelsk er det for eksempel vanlig å skille mellom uttrykk med det vi
kan kalle perfektive verb som i “he played” og imperfektive verb som “he was playing”. Det første
uttrykket beskriver en enkeltstående og avsluttet handling, mens det siste beskriver en prosess som
ikke er klart avgrenset, forteller Nesset.
Den distinksjonen er ikke veldig viktig på engelsk, og på norsk finnes den ikke i det hele tatt. Men i
russisk og de andre slaviske språkene er det veldig viktig å skille klart mellom avsluttede
enkelthandlinger og de mer grenseløse og pågående handlingene. – De slaviske språkene deler
systematisk handlinger inn i to former: De som er faste objekter med kanter, og de som er mer
grenseløse substanser som sand og luft og vann, forklarer Janda.
– Hvis man skal si det veldig enkelt, er de germanske språkene veldig opptatt av hvor på tidslinjen noe
foregår. De slaviske språkene er mer opptatt av hva slags handling det er snakk om. Dette er ganske
forskjellige måter å tenke på, supplerer Nesset.
Janda og Nesset leder nå en forskergruppe som skal undersøke romlige tidsmetaforer fra en rekke
innfallsvinkler. Den amerikanske professoren Mark Turner skal for eksempel analysere et stort antall
arkiverte engelske, russiske og skandinaviske nyhetssendinger om terroren i Norge 22. juli. Det har
vært forsket ganske mye på sammenhengen mellom hva man sier og hvordan man gestikulerer på
ulike språk, men Turner skal gjøre noe helt nytt: Han skal undersøke om det finnes spesielle typer
kamerabruk og gester som brukes i sammenheng med ulike tidskonstruksjoner. Hypotesen er at
gestene våre har sin egen grammatikk.
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Salvador Dalis berømte maleri The Persistence of Memory fra 1934 inneholder urovekkende lommeur som smelter og renner
utover i rommet, slik at tiden får et romlig aspekt.
(Olje på lerret, 24 x 33 cm. Gitt anonymt. © 2011. Digital kopi, The Museum of Modern Art (MoMA), New York/Scala, Firenze).

Bedre forståelse av gamle språk
Den nye språkteknologien kan også brukes til å forstå bedre hva folk egentlig mente med tekster de
skrev for hundrevis av år siden. Laura Janda undersøker blant annet om de såkalte tidsadverbialene
blir brukt på samme måte i moderne russisk som i det gamle kirkeslaviske språket, som var utbredt
inntil 1100-tallet. Tidsadverbialer er setningsledd som svarer på spørsmål av typen “når”, “hvor ofte”,
“hvor lenge”, og så videre. I setningen “Jeg kom i går” er de to siste ordene et tidsadverbial.
Det har vært kontroversielt om det gamle kirkeslaviske språket skilte mellom perfektive og imperfektive
verb på samme måte som i moderne russisk. CAS-forskerne har derfor brukt et dataprogram som
undersøkte fordelingen mellom klart perfektive og imperfektive verb i moderne russisk, og fordelingen
mellom verb som virket henholdsvis perfektive og imperfektive i gammelt kirkeslavisk. Den statistiske
analysen viste at de gamle kirkeslaviske verbene fordelte seg nesten perfekt i to grupper. –
Spørsmålet vårt var altså: Skilles det mellom perfektive og imperfektive verb i gammel i kirkeslavisk?
Den statistiske analysens svar var: Ja, det ser slik ut! forteller Nesset.
– Analysen viser i alle fall at det gamle språket skilte mellom to typer verb. Men vi kan jo ikke være
helt sikre på at distinksjonen er den samme som vi finner i moderne russisk, tilføyer Janda.
Særegne samiske posisjoner
Laura Janda skal også undersøke en samiskspråklig særegenhet som kalles adposisjoner, det vil si
ord som kan brukes som både pre- og postposisjoner. Det finnes noen få adposisjoner på norsk, hvor
for eksempel ordet “over” kan brukes både som preposisjon i uttrykket “over hele verden” og som
postposisjon i uttrykket “verden over”. Men i samisk kryr det av adposisjoner, og dette er et nokså
uutforsket felt. Jandas hypotese er at bruken av samme ord som pre- eller postposisjon avhenger av
forskjellige faktorer, som for eksempel om adposisjonen brukes til å beskrive tid eller rom.
Eksperimentet går ut på å undersøke et korpus med 10 millioner ord, som er bygd opp av Senter for
samisk språkteknologi ved Universitetet i Tromsø.
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Prefiksene er ikke tomme likevel
CAS-forskerne har også et prosjekt som kan gjøre livet lettere for fremtidige russiskstudenter. Det
finnes nemlig omtrent 2000 imperfektive verb i russisk, og det finnes nøyaktig 16 prefikser som kan
brukes til å gjøre de samme verbene perfektive. De eksisterende lærebøkene forteller at prefiksene er
tomme i den forstand at det ikke finnes noe system i dem, og derfor må man i prinsippet pugge hvilket
prefiks som skal brukes til hvert eneste verb. Som om ikke russisk var vanskelig nok fra før!
Heldigvis: Jandas og Nessets prosjekt Exploring Emptiness ved Universitetet i Tromsø har vist at det
finnes et system i den russiske prefiks-bruken, og systemet kan gjøre det lettere å velge rett prefiks til
rett verb. Resultatene skal oppsummeres i en bok med arbeidstittelen Why russian aspectual prefixes
aren’t empty, og den skal de to språkforskerne gjøre ferdig ved CAS mens de jobber med alle de
andre prosjektene.
Anvendbar grunnforskning
Tore Nesset og Laura Janda er mest interessert i teoriutvikling og grunnforskning, men forskningen
deres har allerede gitt støtet til både revisjon av lærebøker og bedre forståelse av gamle kirkeslaviske
tekster. I fremtiden kan denne typen forskning også bli anvendt til å utvikle bedre
oversettelsesprogrammer. De fleste eksisterende oversettelsesprogrammer, som Google Translate,
virker bare godt til eller fra engelsk.
– Dessuten er programmene ganske dumme, i den forstand at de utelukkende bruker statistiske
sammenhenger til å oversette ord og uttrykk. Det vi trenger i fremtiden, er programmer som er i stand
til å analysere tekster med utgangspunkt i et sett med regler, og som kan forstå om et ord for
eksempel er et verb eller et adverb, om et substantiv står i nominativ eller genitiv, og så videre. Vi
håper at vår forskning kan være med på å legge grunnlaget for en slik utvikling, sier Nesset og Janda.

Tid er rom
Forskergruppen Time is space: Unconscious Models and Conscious Acts ledes av professorene Laura
Janda og Tore Nesset og består av til sammen 14 professorer, postdoktorer og stipendiater.
Seniorforskerne professor Mark Turner fra Case Western Reserve University i Cleveland, professor
emeritus Henning Andersen fra University of California i Los Angeles, samt professorene Vladimir
Plungjan og Ekaterina Rakhilina fra Russlands Vitenskapsakademi, er sentrale medlemmer.
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Hva skjer med den aldrende hjernen?
Hos mennesker blir hjernebarken tynnere allerede fra 20-års-alderen, og samtidig
svekkes enkelte hjernefunksjoner. – Hvis vi får en bedre forståelse av hvorfor disse
endringene er større hos noen enn hos andre, kan vi bli flinkere til å oppdage tidlige
tegn på sykelige avvik senere i livet, spår professor Ivar Reinvang.
Bjarne Røsjø, BR Media
i samarbeid med CAS, Oslo
Oktober 2011

Ivar Reinvang har lenge interessert seg for de
endringene som skjer i hjernen under normal
aldring. – Det er for eksempel normalt at det oppstår
endringer i hjernens struktur etter hvert som årene
går. Endringene går blant annet ut på at
hjernebarken blir tynnere, slik at det totale volumet
blir mindre. Vi vet også at den såkalte hvite
substansen, altså fiberforbindelsene mellom ulike
områder i hjernen, minker i volum, forteller
Reinvang.
Hjernebarken er det ytre laget av storehjernen og er
involvert i komplekse hjernefunksjoner som
hukommelse, oppmerksomhet, registrering av
sanseinntrykk, tenkning, språk og bevissthet. Det er
derfor ikke merkelig at de strukturelle endringene i
hjernebarken skjer parallelt med at det oppstår
mentale eller kognitive endringer. – Den normale
utviklingen for en aldrende hjerne er at vi beholder
opparbeidet kunnskap og ekspertise, men vi blir litt
langsommere til å håndtere informasjon. Vi blir også
litt mindre fleksible til å skifte mellom ulike
oppgaver, og litt tregere til å lære nye ting, forklarer
Reinvang.

Professor Ivar Reinvang er spesialist i klinisk
nevropsykologi og har bred erfaring i arbeid med
slagpasienter ved Sunnaas sykehus og utredning av
hjerneskader ved Rikshospitalet.
(Foto: Maria Sætre/CAS)

Professor Reinvang understreker at det er store individuelle forskjeller på området. Det finnes 30åringer med like “tynn” hjernebark som en normal 70-åring, og de strukturelle aldersendringene skjer
ikke like fort hos alle mennesker. En undersøkelse i 2010 basert på tvillingstudier tyder på at
hjernebarkens tykkelse i visse områder er opptil 70 prosent arvelig, mens arveligheten ligger rundt 3040 prosent for de kognitive funksjonene. Tidligere trodde man at mennesker kunne miste opptil 40
prosent av nevronene (nervecellene) i hjernen når de ble riktig gamle, men et nyere og bedre estimat
sier at vi neppe mister mer enn 10 prosent innen vi dør.
Hva er normal aldring?
Ivar Reinvang leder en forskergruppe som det kommende året skal studere sammenhengene mellom
gener, hjernestruktur og kognitive aldringsprosesser. Forskerne skal blant annet fordype seg i data fra
det store forskningsprosjektet Genetikk, hjerne og kognisjon ved Universitetet i Oslo (UiO), som har
latt mer enn 700 mennesker i alle aldre, fra 18 år og oppover, gjennomgå kognitive tester og levere
blodprøver som er blitt DNA-analysert. Det er også tatt tomografiske magnetresonansbilder (MR) av
hjernen hos ca 450 av dem. MR-teknikken bruker en kombinasjon av radiobølger og sterke magnetfelt
til å lage detaljerte bilder av kroppsvev. CAS-forskerne har også tilgang til liknende data fra andre
forskningsinstitusjoner.
– Dette er et rent grunnforskningsprosjekt, hvor vi kan bidra til å forklare på en bedre måte hva som er
grunnlaget for normale variasjoner i aldersforandringer i hjernen. Hvis vi på lengre sikt også kan
identifisere de tidlige tegnene på avvik som medfører risiko for sykdom og alvorlig mental svikt, for
eksempel Alzheimers sykdom og visse typer demens, kan man tenke seg at det blir mulig å påvirke
prosessene ved å gripe inn på et tidlig stadium. På den måten kan hjerneforskning bidra til å bedre
livskvaliteten for mange eldre mennesker, antyder Reinvang.
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Videoen viser hvordan hjernebarken hos mennesker blir gradvis tynnere allerede fra 20-årsalderen. Hjernebarken er mellom 1,5
og 4 millimeter tykk og blir gradvis tynnere i løpet av et langt liv.
(Illustrasjon og video: UiO / Cerebral Cortex, Oxford Journals)

Interessert i oppmerksomheten
Menneskehjernen inneholder ca 100 milliarder nevroner, og hvert nevron kan kommunisere med
gjennomsnittlig ca 10 000 andre enkeltnevroner ved å sende svake elektriske signaler til dem gjennom
tynne nervetråder. Nervetrådene er myelinisert, det vil si at de har et isolasjonslag som gjør at
nerveimpulsene ledes raskere og sikrere. Hjernen er også oppdelt i områder med ulike funksjoner, og
områdene er koblet sammen i nettverk på temmelig intrikate måter. – Hjernen har for eksempel ikke
ett språksenter, men to atskilte områder som til sammen danner et språksenter. Dette er typisk for
hjernen: De fleste oppgaver foregår i to eller flere mer eller mindre spesialiserte områder, forteller
Reinvang.
Ivar Reinvangs forskergruppe er spesielt interessert i oppmerksomheten, som typisk består av to
forskjellige evner som balanseres mot hverandre. – Du bør være i stand til å konsentrere deg om en
oppgave, men du bør også være i stand til å legge merke til viktige ting i omgivelsene mens du
konsentrerer deg. Evnene til “konsentrasjon” og “distraksjon” ligger i hvert sitt område i hjernen,
forklarer Reinvang. – Hvis du har en skade i den delen av hjernen som er god til å reagere på ting i
omgivelsene, kan du fortsatt være konsentrert og for eksempel flink til å legge merke til veien og kartet
når du kjører bil. Ulempen er at du er blitt mindre flink til å oppdage fotgjengeren eller syklisten som
plutselig kommer inn fra høyre. Og motsatt: Hvis du har en skade i fokus-området, lar du deg altfor lett
distrahere av ting som skjer i veikanten. Da risikerer du kanskje å kjøre deg bort!
Mange gener er involvert
UiO-prosjektet har kartlagt ca 700 menneskers evne til å konsentrere seg til tross for forstyrrelser, og
det ble påvist store individuelle forskjeller. Det neste skrittet blir å undersøke om forskjeller i gener og
hjernestruktur kan forklare disse kognitive forskjellene.
– I CAS-prosjektet skal vi undersøke om “fokusområdene” og “distraksjonsområdene” i hjernen har
ulik størrelse hos ulike mennesker, og vi skal undersøke hvordan det står til med fiberforbindelsene
mellom dem. Målet er å utvikle en modell som forklarer hvordan de genetiske forskjellene påvirker de
strukturelle forskjellene, som igjen påvirker de kognitive forskjellene, forteller Reinvang.
Mange forskere har ønsket å finne ut hvilke gener som forklarer kognitive forskjeller hos mennesker,
men alle forsøkene har hittil vært mislykket. Årsaken er antakelig at det er mange gener –
sannsynligvis flere hundre eller kanskje flere tusen – som er involvert. Det betyr igjen at forskerne må
undersøke store folkegrupper for å finne de viktige sammenhengene. – Vårt prosjekt har data fra
ganske store grupper, og det kan vi bruke til å teste hypoteser. Det er for eksempel rimelig å anta at
det kan bli mye støy og forstyrrelser i de elektriske signalene mellom områder i hjernen hvis
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“ledningene” mellom dem har gammel og sprukken isolasjon. Derfor skal vi forfølge en teori som sier
at de genene som påvirker dannelsen av myelin, altså isolasjonen på nervetrådene, også er viktig for
oppmerksomheten, sier Reinvang.
Folk bekymrer seg for mye
Ivar Reinvang trenger sjelden begrunne at han forsker på hjernens struktur og virkemåte, for alle
forstår at dette er interessant. – Jeg får ofte spørsmål fra mennesker som er bekymret fordi mor eller
far hadde Alzheimer, og så lurer de på hva risikoen er for å arve sykdommen. Svaret er at det finnes
en viss arvelighet, men den er ikke sterk. Det har hittil ikke eksistert noen gentest som gir nyttig
informasjon om individuell risiko for å utvikle Alzheimer’s sykdom, men forskningsfeltet er under
utvikling. Folk bekymrer seg stort sett for mye om arvelighet når det gjelder Alzheimer og demens,
beroliger Reinvang.

Kognisjon og aldring
Ivar Reinvang er professor ved Senter for studier av human kognisjon ved Psykologisk institutt,
Universitetet i Oslo. Høsten 2011 og våren 2012 leder han forskergruppen Kognisjon og aldring –
bidrag fra kognitiv nevroforskning og kognitiv nevrogenetikk ved Senter for grunnforskning. Gruppen
består av til sammen 19 forskere og gjesteforskere fra Norge, Sverige, Danmark, Skottland og USA.
Gruppens mål er å utdype forståelsen av kognitive aldringsprosesser ved å integrere
forskningstradisjoner fra den eksperimentelle kognitive psykologien, molekylærgenetikken og
hjerneavbildningsforskningen.
Kognisjon er et videre begrep enn intelligens og omfatter prosesser som sanseoppfatning,
oppmerksomhet, forestillingsvirksomhet, hukommelse, begrepsdanning, språk, bedømming,
resonnering og problemløsning.

Genetiske forskjeller påverkar intelligensen
Små variasjonar i genene kan forklare inntil halvparten av skilnaden i intelligens mellom personar,
viser ny forsking. – No har vi klart å vise kor viktige genene faktisk er. Denne studien er nok ein bit i
puslespelet, seier Stéphanie Le Hellard, seniorforskar ved Universitetet i Bergen og medlem av
forskergruppen ved CAS.
Les hele artikkelen på Forskning.no
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Internasjonalisering: – Bare CAS gjør noe med det
– Alle snakker om internasjonalisering, men det er bare CAS som gjør noe med det,
sier professor Trond Torsvik.
Bjarne Røsjø, BR Media
i samarbeid med CAS, Oslo
Oktober 2011

Geologen Trond Torsvik er full av lovord etter at han i 2010-2011 ledet
en forskergruppe ved Senter for grunnforskning (CAS). I løpet av
høsten 2010 og våren 2011 fikk gruppen nemlig gjort nesten dobbelt så
mye som de hadde tenkt seg på forhånd. – Vi drømte om å utvikle en
bedre matematisk og fysisk forståelse av hvordan jordkloden har
utviklet seg de siste 300 millioner år, men oppholdet ved CAS førte til at
vi kom hele 500 millioner år bakover. Vi fikk gjort så mye at vi kommer
til å publisere vitenskapelige artikler fra CAS-arbeidet i minst to år
fremover, forteller Torsvik.
Tar internasjonalisering på alvor
De gode resultatene er resultatet av at CAS er en forskningsinstitusjon
som tar honnørordet “internasjonalisering” på alvor, fortsetter Torsvik. –
Alle snakker om internasjonalisering, men det er nesten bare CAS som
gjør noe med det.

Professor Trond Helge Torsvik,
PGP, UiO.
(Foto: Maria Sætre/CAS)

Det er jo slik at når man skal søke om penger fra for eksempel Forskningsrådet eller European
Research Council, så er det alltid fokus på internasjonaliseringen. Man må skrive side opp og side ned
i søknaden om verdien av internasjonalt samarbeid, men sannheten er at dette ofte blir et spill for
galleriet. Virkeligheten i prosjektene er at de internasjonale forskerne kanskje møtes en gang i blant og
skriver litt sammen, men det blir sjelden noe reelt samarbeid av det, forteller Torsvik.
Professor Torsviks inntrykk er at de fagre ordene om internasjonalisering i søknadene blir fulgt opp i
nokså liten grad av de som bevilger forskningsmidlene. – Dette er ikke spesielt for Norge, for
praksisen er tilsynelatende den samme i andre land. Jeg har opplevd flere ganger at jeg er blitt bedt
om å delta i et prosjekt med en utenlandsk prosjektkoordinator, men det skjer sjeldnere at jeg blir reelt
involvert i de prosjektene. Det ser nesten ut til at koordinatoren fyller på med utenlandske navn
utelukkende for å forsterke søknaden, sier Torsvik.

Torsviks gruppe hadde som mål å utvikle modeller av jordklodens utvikling de siste 300 millioner år, tilbake til Karbon, men
endte opp med å kunne føre utviklingen hele 500 millioner år bakover, til Kambrium.
(Ill.: Trond Torsvik)
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Anerkjent forsker
Trond Torsvik er en høyt anerkjent forsker og er blant annet professor ved forskningssenteret Physics
of Geological Processes (PGP) ved Universitetet i Oslo, som er et Senter for fremragende forskning
med støtte fra Norges forskningsråd. Han er også seniorforsker ved Norges geologiske undersøkelse
(NGU) og aktiv æresprofessor ved Witswatersrand-universitetet i Johannesburg (Sør-Afrika).
I 2010 var Torsvik førsteforfatter på en artikkel i Nature, som vakte oppsikt blant annet fordi artikkelen
viste hvor på kloden det kan lønne seg å lete etter diamanter. I januar 2011 fikk han European
Research Councils Advanced Investigator Grant til prosjektet “Beyond Plate Tectonics”, med en
tildeling på 2,5 millioner euro over fem år. Torsvik er derfor en mann man bør lytte til når han snakker
om internasjonalisering, og nå sier han at CAS driver med internasjonalisering på en måte som mange
andre institusjoner kan lære noe av.
Tett samarbeid over lang tid
– Det var helt fantastisk for meg som forsker å være ved CAS. Jeg har riktignok en flott jobb ved
Universitetet i Oslo, men likevel ble det nesten som “mandag morgen” å komme på jobb igjen høsten
2011, forteller han. – Det som gjør at CAS fungerer så bra, er at institusjonen legger opp til at flere
forskere med forskjellig kompetanse fra forskjellige land får anledning til å arbeide tett sammen over
lang tid. Dette gir en voldsom stimulans til et produktivt samarbeid, på en helt annen måte enn om det
skulle komme en forsker på besøk i et prosjekt i noen dager eller uker, understreker Torsvik.
Dessuten fungerer administrasjonen ved CAS veldig bra, fortsetter professor Torsvik. – De legger alt
til rette for forskerne på en glimrende måte. Bare en sånn liten ting som reiseregningene: Ved UiO er
regnskapsrutinene veldig tungvinte, men ved CAS kunne jeg rett og slett levere reiseregningen den
ene dagen og få pengene innbetalt på kontoen dagen etter. Jeg har aldri opplevd noe sånt før. Tenk
så mye mer forskningstid man får til disposisjon hvis man ikke blir gravd ned i grusomme rutiner! sier
Torsvik med ettertrykk.
Fortiden belyser fremtiden
Trond Torsviks forskergruppe Mantle Dynamics: Linking Surface and Deep processes ved CAS
bestod av til sammen 17 eksperter på platetektonikk, seismologi, mineralfysikk og geodynamikk fra
Norge, Storbritannia, Tyskland, USA og Australia. Prosjektet gikk ut på å knytte sammen den
eksisterende kunnskapen om kontinentalplatenes bevegelser og bevegelsene i Jordens mantel.
Kontinentalplatenes dans på jordoverflaten er nemlig drevet av bevegelser i mantelen, men de
dynamiske sammenhengene har ikke vært godt nok kjent. Målet med gruppens arbeid var å utvikle en
bedre forståelse som kan gjøre det mulig å beregne bevegelsene i jordskorpen, ved hjelp av
matematiske modeller. Da blir det også mulig å forutsi fremtidige bevegelser i jordskorpen i større
detalj.
Illustrasjonen viser hvordan
kontinentalplaten Norge er en
del av gjennom de siste 500
millioner år har flyttet seg fra
Sørishavet, over ekvator, og til
dagens leie langt nord på
kloden.
(Ill.: Trond Torsvik)
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– Det beste året i hele min forskerkarriere
– Dette har vært det beste året i hele min forskerkarriere, sier professor Cathrine
Fabricius-Hansen. Det begynte med at hun skulle lede en forskergruppe ved Senter for
grunnforskning, som viste seg å være et forskerparadis. Så kom telefonen med
beskjed om UiOs forskningspris for 2011.
Bjarne Røsjø, BR Media
i samarbeid med CAS, Oslo
Oktober 2011

Språkforskeren Cathrine Fabricius-Hansen er ikke nettopp
uvant med hedersbevisninger: Hun fikk blant annet Fridtjof
Nansens belønning for fremragende forskning i 2002, den
tyske Jacob og Wilhelm Grimm-prisen i 2002, og den tyske
Konrad Duden-prisen i 2003. Men forskningsåret 2010-2011
ble likevel noe utenom det vanlige for Fabricius-Hansen, som
har vært en drivende kraft innen norsk språkforskning på en
rekke områder.
Cathrine Fabricius-Hansen har gjennom flere tiår lagt til rette
for forskning som samler forskere lokalt, nasjonalt og
internasjonalt ved Universitetet i Oslo (UiO). Det var blant
annet derfor hun fikk UiOs forskningspris for 2011: Fordi hun
er en forsker som får det til å gro rundt seg. – Jeg er enormt
glad og rørt over at min forskning blir verdsatt med en slik
pris, sier Fabricius-Hansen.

Cathrine Fabricius-Hansen er professor i
germanistikk ved Institutt for litteratur,
områdestudier og europeiske språk ved
Universitetet i Oslo.
(Foto: Maria Sætre/CAS)

Internasjonal språkforskning
En stor del av Fabricius-Hansens forskning har vært konsentrert rundt forskningsprosjektet Språk i
Kontrast (SPRIK), som hun ledet sammen med nå avdøde professor Stig Johansson. SPRIKprosjektet fikk en internasjonal profil med mange gjesteforskere og en stor utveksling av studenter
mellom Norge og Tyskland, mye takket være hennes internasjonale nettverk.
Da nyheten om UiOs forskningspris kom, ledet Fabricius-Hansen den minst like internasjonale
forskergruppen Meaning and Understanding across Languages ved Senter for grunnforskning (CAS).
Gruppen bestod av til sammen 20 håndplukkede språkforskere fra UiO og NTNU samt USA, Tyskland,
Frankrike og Nederland. Forskerne brukte høstsemesteret 2010 og vårsemesteret 2011 til å fordype
seg i spørsmål rundt hvordan mennesker konstruerer mening i og gjennom språk.
Senter for grunnforskning baserer seg på at en kjerne av deltakerne i hver forskergruppe skal
oppholde seg ved CAS et helt år, mens de øvrige forskerne oppholder seg ved senteret i kortere
perioder og bidrar med spesiell kunnskap til helheten. Denne arbeidsmåten førte til at
forskningsoppholdet ved CAS ble “usannsynlig behagelig”, som Fabricius-Hansen uttrykker det. –
Denne dagen minner meg om utdrivelsen fra paradiset, sa hun i en tale ved avslutningsmiddagen i
juni 2011.
Et paradis for forskere
– CAS er virkelig et paradis for forskere, fordi vi får anledning til å fordype oss i forskning på heltid i et
helt år. Vi har kolleger rundt oss hele tiden, og de fysiske omgivelsene i Vitenskapsakademiets
bygning stimulerer til et tett samarbeid mellom forskere fra ulike institusjoner. Vi kan for eksempel gå
inn til en kollega med en gang hvis det er noe vi føler trang til å diskutere, eller vi kan stenge døren og
jobbe i fred og ro hvis det passer best. Dette førte til at vi har satt i gang en masse prosjekter som
kommer til å bli videreført lenge etter at forskningsoppholdet ved CAS er avsluttet, forteller FabriciusHansen.
Cathrine Fabricius-Hansen har vært språkforsker i hele sitt voksne liv, men hun synes fortsatt det er et
mirakel at vi forstår hverandre så godt som vi gjør. De fleste av oss bruker språket med den største
selvfølgelighet, men i virkeligheten er det svært innviklede ting som foregår. Forskerne er blant annet
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fortsatt uenige om hvor mye av kommunikasjonen mellom mennesker som blir fastlagt av
avsenderens språklige formulering, og hvor mye som er mottakerens bidrag til en forståelse. De er
også uenige om i hvor stor grad tanken blir styrt av språket. Fabricius-Hansen har tidligere blant annet
påvist at norske oversettelser av engelske eller tyske tekster har en tendens til å bli mindre presise
enn originalen, blant annet fordi man i norsk bruker korte setninger og lite grammatikk. Det kan oppstå
problemer også den andre veien: Tyskere reagerer ofte på norske tekster som er blitt oversatt til tysk,
fordi de virker litt barnslige!
Forskningsmessige fremskritt
De 20 språkforskerne har gjort mye og viktig arbeid i løpet av tiden ved CAS, forteller FabriciusHansen. – Vi har gjort ganske store fremskritt i studiene av det vi språkforskere kaller perspektiv
og ”audience design”, som blant annet går ut på å undersøke hvem som “snakker” i en tekst, hvilke
språklige uttrykksmidler som annonserer at det dreier seg om tale- eller tankegjengivelse, og hvordan
mottakerens bakgrunn spiller inn i forståelsen. Vi har også gjennomført nye sammenligninger av
hvordan man uttrykker og forstår kausalitet – årsakssammenhenger – i ulike språk. Dessuten er vi i
ferd med å etablere et nytt forskningsprosjekt som skal studere om det er mulig å tilegne seg
fremmedspråk så godt at man uttrykker seg like godt som morsmålstalerne, også når det gjelder slike
ting som finere nyanser styrt av grammatikken. Prosjektet blir et samarbeid mellom psykolingvister og
mer teoretisk orienterte lingvister og skal arbeide med flere forskjellige språk, forteller hun.
Det var Stig Johansson som foreslo at Fabricius-Hansen kvalifiserte til et forskningsopphold ved CAS,
etter at han selv hadde veldig gode erfaringer som leder av en forskergruppe i 1996-97. Hun var med i
Johanssons gruppe og kjente derfor til CAS fra før, og sendte inn en kort prosjektbeskrivelse høsten
2008. Styret ved CAS kom raskt tilbake med beskjed om at dette virket interessant, og hun ble bedt
om å beskrive forskningsideen litt nærmere i evalueringsprosessens annet trinn. Fabricius-Hansen
passerte også dette nåløyet, og deretter leverte hun en fullstendig prosjektbeskrivelse i konkurranse
med to-tre andre forskere fra humaniora- og teologi-området. Det endelige klarsignalet kom ca
halvannet år før forskningen skulle begynne. Evalueringsprosessen er beskrevet nærmere på CAS’
nettsider.
Ikke gap altfor høyt
– En viktig grunn til at CAS er et paradis for forskere, er at administrasjonen gjør en fantastisk innsats
for å legge arbeidsforholdene til rette for forskningen. Jeg har inntrykk av at mange forskere ikke er
klar over hva CAS kan tilby, men i så fall går de glipp av en stor mulighet til å komme videre i
forskningen. Det eneste jeg i ettertid kan si på den negative siden, er at forskergruppen min ble litt for
stor. Mitt råd til fremtidige CAS-forskere er derfor at de bør la være å gape altfor høyt i så måte, for da
risikerer gruppelederne å bruke for mye tid på administrasjon. Men hovedinntrykket er at CAS er et
fantastisk sted å være for forskere – jeg savner det allerede! sier Cathrine Fabricius-Hansen.

Under jubileumsfeiringen til Universitetet i Oslo den 2. september 2011 mottok Cathrine Fabricius-Hansen universitetets
Forskningspris fra universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og prorektor Inga Bostad.
(Foto: Francesco Saggio/UiO)
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CAS-modellen skaper produktive forskere
– Jeg fikk gjort mer i løpet av to måneder ved Senter for grunnforskning enn jeg kunne
gjort i løpet av et halvår under vanlige forhold, sier Gösta Grönroos.
Bjarne Røsjø, BR Media
i samarbeid med CAS, Oslo
(fra GLIMT 2010)

Forskeren Gösta Grönroos fra Filosofiska Institutionen ved
Stockholms universitet er full av lovord om Senter for grunnforskning
(CAS) etter sitt opphold der høsten 2009.
– Da jeg ble invitert til Senteret, hadde jeg ventet å bli møtt av krav på
prestasjoner i form av artikler, presentasjoner, foredrag, kurs, og så
videre. Men så viste det seg at det fantes nesten ingen konkrete krav
av den typen. Det viktigste kravet var bare at man skulle oppholde seg
ved Senteret i den tilmålte tiden, og jeg undret først på hvordan dette
skulle gå, forteller Grönroos.
– Man er jo så vant til at det finnes ulike krav i den akademiske
verden. Men: Til min store forbauselse viste det seg at de to
månedene ved CAS ble veldig produktive. Jeg fikk gjort like mye i
løpet av to måneder i Oslo, som jeg ville gjort i løpet av et halvt år ved
min hjemmeinstitusjon!

Forsker Gösta Grönroos,
Universitetet i Stockholm
(Foto: Maria Sætre/CAS)

Miljøet styrker arbeidsmoralen
Gösta Grönroos er overbevist om at det uformelle miljøet og fraværet av krav er positivt for forskernes
arbeidsmoral. – Det blir mer lystbetont å arbeide i et slikt miljø, og både senterledelsen og de enkelte
prosjektlederne har lykkes i å skape forskningsgrupper som fungerer. For meg ble det en perfekt
blanding av eget arbeid, der man kunne sitte hele dager og arbeide med egne saker, samtidig som det
var mulig å banke på døren til naboen og drøfte spørsmål som måtte dukke opp.
– I tillegg gjorde Senterets ledelse et fantastisk arbeid med å hjelpe oss med praktiske spørsmål. Det
jeg egentlig vil si, er at Senter for grunnforskning faktisk realiserer sin målsetning om å legge
forholdene til rette for grunnleggende forskning, oppsummerer Grönroos.
Rett og slett en god modell
Gösta Grönroos skrev nesten ferdig en hel vitenskapelig artikkel fra ”scratch” i løpet av to måneder
ved CAS, noe som er uvanlig kort tid for et slikt arbeid. I artikkelen tar Grönroos utgangspunkt i den
aristoteliske ideen om at bare dydige mennesker som kan være lykkelige. Aristoteles mener også at
det finnes rent onde personer som både ønsker det onde og gjør det onde, og som derfor
tilsynelatende ikke har mentale konflikter. Aristoteles mener imidlertid også at den onde personen lider
av mentale konflikter, men av et spesielt slag, ifølge Grönroos.
Grönroos forstår godt at universitetene må ha ”tellekanter” og produktivitetskrav, for skattebetalerne
må kunne stole på at de får noe igjen for pengene. – Men det finnes også kontraproduktive innslag i
dagens system. Jeg vet ikke hvordan man skal forandre situasjonen ved universitetene, men det er
opplagt viktig at man har eksterne forskningsinstitutter av CAS-typen i tillegg. Kanskje det burde
etableres flere slike sentre. CAS-modellen er rett og slett en god modell, oppsummerer han.

Forsker Gösta Grönroos var medlem av forskergruppen Etikk i antikken: På leting etter det gode liv
ved CAS i 2009-2010. Gruppen ble ledet av filologen Øivind Andersen og filosofen Eyjólfur Kjalar
Emilsson ved Universitetet i Oslo.
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