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Internett:		Universitetenes		undergang?	
	
Universitetene	har	vist	en	stor	evne	til	å	
overleve	og	vokse,	selv	etter	at	Gutenberg	
oppfant	boktrykkerkunsten	for	knapt	600	
år	siden.	Opprinnelig	var	universitetet	et	
	sted	der	man	delte	på	det	knappe	godet	
som	bøker	var,	ved	at		en	person	leste	høyt	
for	studentene	fra	de	få	og	dyre	bøkene	som	
fantes	i	universitetets	bibliotek.	Dette	
avspeiles	i	den	akademiske	tittelen	”reader”	
som	brukes	i	britiske	universiteter.	Til	tross	
for	at	studentene	nå	har	tilgang	til	egne	
bøker	og	kan	lese	selv,	er	forelesningen	
fortsatt	den	dominerende	
undervisningsformen	i	universitetene.	Og	til	
	tross	for	at		forskningen	viser	(i	følge	
Aftenposten	29.1.12)	at	studentene	bare	tar	
til	seg	10%	av	det	som	sies	i	en	forelesning.	
Riktignok	har	vi	tatt	i	bruk	noen	andre	
læringsformer,	som	øvingsoppgaver,	
seminarer	og	selvstudium	av	literaturen,	
men	forelesningen	dominerer	i	hvordan	
universitetslærere	tenker	undervisning.	
Kan	dette	overleve	den	nye	teknologiske	
revolusjonen	–	internett?		En	tidligere	
professor	ved	Stanford	University,	
Sebastian	Thrun,	ga	i	fjor	et	nettbasert	kurs	
i	kunstig	intelligens	gratis	og	åpent	
tilgjengelig	for	alle	som	ville	ta	det.		Det	ble	
en	kjempesuksess.	Mer	enn	100	000	
personer	fra	hele	verden	tok	eksamen	i	
kurset.	Enda	mer	interessant	er	at	170	av	
de	200	Stanford	studentene	som	hadde	
tilbud	om	å	følge	samme	kurset	med	
tradisjonelle	forelesninger	–	med	samme	
lærer,	valgte	å	heller	ta	den	nettbaserte	
versjonen	av	kurset.	De	syntes	nettkurset	
ga	en	bedre	kontakt	med	læreren,	til	tross	
for	at	de	der	måtte	dele	han	med	100	000	
andre.	Dessuten	kunne	de	følge	
undervisnigen	når	og	hvor	det	passet	dem	
selv.	Et	annet	eksempel	er	Khan	Academy,	
som	(hittil)	har	lagt	ut	mer	enn	2800	korte	
Youtube	filmer	som	fritt	tilgjengelige		
	

	
	
	
miniforelesninger.	En	nøkkel	til	Thruns	og	
Khans	suksess	er	at	de	ikke	bare	har	filmet	
en	vanlig	forelesning,	men	kommer	tett	opp	
til	kamera	og	snakker	direkte	til	den	som	
ser	og	hører	på.	Etter	suksessen	har	Thrun	
sagt	opp	ved	Stanford	og	startet	sitt	eget	
gratis	nettuniversitet,	Udacity.	
	
Utviklingen	er	en	utfordring	for	de	
tradisjonelle	universitetene,	ikke	minst	for	
slike	som	Stanford,	som	er	avhengige	av	å	
kreve	inn	høye	studieavgifter.	Men	også	
små	norske	universiteter,	som	UMB,	
må	legge	om	sine	arbeidsformer	for	å	
utnytte	de	mulighetene	som	nettet	gir	til	å	
øke	studentenes	læringsutbytte,	gjøre	
undervisningen	mer	interessant	(for	både	
student	og	lærer),	nå	flere	studenter	og	
møte	konkurransen	fra	internasjonale	
superstjerner	i	undervisning.	Nettet	gir	
muligheter,	men	også	store	utfordringer.	
Hvordan	universitetene	skal	møte	
utfordringen	er	ikke	åpenbart.	
	

Ragnar	Øygard,	instituttleder	
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Vellykket	Forskermøte	i	
Samfunnsøkonomi	på	HH	UMB	
3‐4.	januar	var	Handelshøgskolen	ved	UMB	
vertskap	for	det	34.	Forskermøtet	i	
samfunnsøkonomi.		Med	90	deltakere	og	68	
innsendte	bidrag	er	Forskermøtet	et	
relativt	stort	arrangement.		I	tillegg	til	de	
innsendte	bidragene	var	det	fire	
plenumsforedrag.			

 Bengt	Kriström	fra	Sveriges	
lantbruksuniversitet	og	Center	for	
environmental	and	resource	
economics	i	Umeå	snakket	om	
dynamisk	nytte‐kostnadsanalyse	av	
store	prosjekter.	

 Erwin	Bulte	fra	Wageningen	
University	holdt	innlegg	om	hvordan	
investeringsvilje	og	
utviklingsmuligheter	påvirkes	av	
uformelle	institusjoner,	med	spesiell	
vekt	påulike	former	for	livegenskap	
og	korrupsjon.	

 Hilde	C.	Bjørnland	fra	
Handelshøgskolen	BI	og	Espen	R.	
Henriksen	fra	Norges	Banks	
investeringsgruppe	holdt		foredrag	
om	bidragene	til	prisvinnerne	i	
økonomi,	Thomas	Sargen	og	
Christopher	Sims	for	analyse	av	
markeder	med	endogene	
forventninger.	

De	innsendte	bidragene	hadde	stor	
tematisk	spredning,	fra	finanskrise	og	
makro	til	mikroatferd,	miljø,	utvikling,	
klima,	offentlig	økonmi,	effektivitet,	og	
fordeling	for	å	nevne	noen	tema.		Prorektor	
for	forskning,	Ruth	Haug	åpnet	
Forskermøtet,	og	la	i	sin	åpningstale	vekt	på	
at	Handelshøgskolen	ved	UMB	er	
nytenkende	og	en	inspirasjon	for	de	andre	
enhetene	ved	universitetet.	

	
	
Programkomiteen	for	årets	forskermøte	
besto	av	Ola	Kvaløy	(UiS),	Genaro	Sucarrat	
(BI),	Jannicke	Monsen	
(Samfunnsøkonomenes	forening),	og	Stein	
Holden	og	Eirik	Romstad	fra	HH	UMB.			

Handelshøgskolen	ved	UMB	markerte	seg	
også	sterkt	i	programmet	som	den	
institusjonen	med	flest	innsendte	bidrag.		I	
og	med	at	alle	foredragene	får	forberedte	
kommentarer	er	Forskermøtet	spesielt	
viktig	for	yngre	forskere.		Mange	av	
doktorgradsstudentene	ved	HH	UMB	hadde	
sett	muligheten	til	å	tilbakemelding	fra	
eksperter	på	sine	fagfelt	uten	å	måtte	reise	
langt.	

Ståle	Navrud	presenterte	akseptert	paper	
(medforfatter	Henrik	Lindhjem,	NINA)		
"Using	Internet	in	Stated	Preference	
Surveys:	A	review	and	comparison	of	
survey	modes".		
	
Frode	Alfnes	og	Kyrre	Rickertsen	
presenterte	paperet	”Consumer	attitudes	
and	preferences	towards	wild	and	farmed	
fish.”	(medforfattere	Pierre	Combris,	Sylvie	
Issanchou,	Jason	Shogren)	
		
	Therese	Dokken	presenterte	paperet	
"Tenure	rights	to	land	in	Tigray:	Is	there	a	
gender	bias?"		
	
	Roselyne	Alphonce	og	Frode	Alfnes	
presenterte	paperet	”Eliciting	consumer	
preferences	for	food	safety	in	a	developing	
context:	Comparison	of	different	
experimental	methods	in	a	real	market	
setting.”		
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Alexander	Schjøll,	Frode	Alfnes	og		Svein	
Ole	Borgen	presenterte	paperet	”Why	do	
Norwegians	eat	organic	food?	Lessons	from	
two	natural	field	experiments.”	
	
Million	Tadesse,	Frode	Alfnes,	Stein	Terje	
Holden	presenterte	paperet	”Demand	for	
drought	insurance	in	Ethiopia.”		
	
Fullstendig	program	for	forskermøtet	fnner	
du	på	http://fm.samfunnsokonomene.no/	
	
Diverse	aktiviteter	
Handelshøgskolen	ved	UMB	var	godt	
representert	på	den	årlige	konferansen	for	
bedriftsøkonomer	ved	NHH	i	begynnelsen	
av	januar	(FIBE).	Marie	Steen,	Ole	Gjølberg	
og	Casper	Claudi	Rasmussen	presenterte	
papers	om	henholdsvis	prisdannelsen	i	de	
internasjonale	råvaremarkedene	og	
hemmeligheten	bak	"gaselle‐foretak".	De	to	
sistnevnte	var	også	plukket	ut	som	
opponenter	på	andre	papers.	FIBE‐
programmet	2012	finnes	på	
http://conference.rente.nhh.no/fibe/2012/	
	
Marie	Steen	og	Ole	Gjølberg	presenterte	
sitt	paper	"Are	commodity	markets	
characterized	by	herd	behavior"	på	seminar	
på	Institutt	for	industriell	økonomi,	NTNU	
17.	Januar	
	
Frode	Kjosavik	var	Chair	for	én	av	
sesjonene	på	den	internasjonale	
konferansen	“Evidence	in	Mathematics”,	
UiO,	14.‐16.	november,	2011.	Ledende	
matematikere	og	matematikkfilosofer	
deltok.	Konferansen	var	organisert	av	
professor	Dagfinn	Føllesdal,	og	arrangert	av	
Seminaret	i	vitenskapsteori	i	samarbeid	
med	John	Templeton	Foundation.	
	

Silja	Korhonen‐Sande	holdt	foredraget	
”Kunnskapsflyt	og	innovasjonsprosesser	i	
selskapet”	på	Forskningsrådets	Forsknings‐	
og	innovasjonspolitiske	konferanse	i	Oslo	
25.januar.		
	
Ståle	Navrud	holdt	invitert	foredrag	
"Metoder	for	verdsetting	av	
økosystemtjenester	–	muligheter	og	
utfordringer"	på	Kystverkets	Workshop	
"Verdien	av	livet	i	havet:	
Velferdsøkonomiske	konsekvenser	av	
skader	på	marine	økosystemtjenester",	
Oslo,	11.	januar	
	
Ståle	Navrud	holdt	inviterte	foredrag	"	
Introduction	to	cultural	ecosystem	services	
and	how	to	value	such	services"	og	
"Contingent	Valuation	‐	demonstration	of	
the	method	and	comparisons	with	Choice	
Experiments"	på	Workshop	om	”Valuing	
cultural	ecosystem	services	with	special	
emphasis	on	marine	habitats”,	
Fiskerihøyskolen,	Universitetet	i	Tromsø,	
18.‐19.januar	
	
Ståle	Navrud	presenterte	akseptert	paper	
(medforfatter	Tuan	Tran	Huu)	"Capturing	
the	Social	Benefits	of	World	Cultural	
Heritage	Sites"	pa	"Second	International	
Workshop	on	UNESCO	World	Heritage	
Economic	and	Policy	Issues,	Centro	Studi	
Silvia	Santagata,	University	of	Torino,	
Reggia	di	Venaria,	Torino,	Italia,	24.‐25.	
Januar	
	
Alexander	Schjøll	presenterte	papered	
”Consumer	preference	for	farmed	animal	
welfare:	Results	from	a	field	experiment	
about	eggs.”	(medforfattere	Frode	Alfnes,	
Svein	Ole	Borgen)	HUI	Workshop,	19.‐
20.01.2012.	
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Rani	Lill	Anjum	holdt	innlegget	'Why	
correlation	is	not	even	part	of	causation'	
ved	UMB	PhilSci	forum	25.	Januar,	HH	UMB.	
	
Gro	Ladegård	deltok	på	Norefjell	XI	
Workshop	on	Corporate	Governance,	fra	4.	‐	
8.	januar.	Denne	workshopen	samler	
forskere	fra	hele	Europa	og	fokus	er	på	å	
utveksle	forskningsresultater.	Hun	
presenterte	artikkelen	"Recruitment	to	
Corporate	Boards:	Habitus	vs.	Human	
Capital"	sammen	med	kollegaer	Katrin	
Hansen	og	Andrea	Buehrmann	fra	
Tyskland.	
	
I	media	
Ole	 Gjølberg	 ble	 intervjuet	 på	 P2	
nyhetsmorgen	 mandag	 2.	 januar	 om	 det	
faktum	 at	 regjeringens	 mål	 om	 15%	
økologisk	mat	på	norske	bord	 er	milelangt	
fra	 å	 oppnås.	 Gjølberg	 ga	 i	 intervjuet	
uttrykk	for	at	han	ikke	forstår	poenget	med	
å	ha	et	slikt	prosentmål,	og	at	det	er	mange	
gode	grunner	til	at	det	neppe	noen	gang	vil	
bli	oppnådd	
	
Normann	Aanesland	hadde	debattinnlegg	
i	Nationen	16.	januar:	Mange	drømmer	om	
små	gårdsbruk.		Hovedpoenget	i	innlegget	
er	at	offentlig	regulering	som	fører	til	lave	
eiendomspriser	fører	til	at	det	er	få	som	
ønsker	å	selge,	men	det	blir	mange	som	
ønsker	å	kjøpe	til	lav	pris.	Dette	har	
bygdeforskerne	i	Trondheim,	som		han	
debattere	med,	i	følge	Aanesland		ikke		
oppfattet.	
	
Anita	Leirfall	var	medarrangør	av	Julemøte	
i	regi	av	Norsk	Forening	for	rettsfilosofi.	
Foredrag	ved	Andreas	Aure	om	vilkårene	
for	rettferdig	krig,	ifølge	Hugo	Grotius.	
Professor	Janne	Haaland	Matlary,	UiO,	
kommenterte.	

	
Anita	Leirfall	var	medarrangør,	medlem	av	
program‐komiteen,	samt	ordstyrer	på	
konferansen	"The	6th	International	
conference	on	The	Philosophy	pf	Computer	
Games",	Madrid,	29.‐31.	januar	2012.	
	
Publikasjoner	
Bethelhem	Debela,	Gerald	Shively,	Arild	
Angelsen,	and	Mette	Wik	publiserte	
artikkelen	“Economic	Shocks,	
Diversification,	and	Forest	Use	
in	Uganda”	I	Land	Economics,		February	
2012	‐	88	(1):	139–154	
	
	Kommende	arrangementer		
Handelshøyskolen	UMB	arrangerer	
vitenskapsteoretisk	forum	(PhilSci	
forum),	med	cirka	en	times	lange	innlegg	
fra	inviterte	foredragsholdere.	Det	er	ment	
som	en	tverrfaglig	møteplass	for	studenter	
og	ansatte	ved	UMB,	som	er	interessert	i	
ulike	vitenskapsteoretiske	og	
vitenskapsfilosofiske	tema.	Programmet	for	
vårsemesteret	ligger	nå	ute	på	våre	
hjemmesider.	
	
David	Berry	vil	holde	innlegget	'Thinking	
Software	‐	Computer	Code	and	the	
University	in	the	Digital	Age'	ved	UMB	
PhilSci	forum	15	februar.		
	


