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Innstilling til Formidlingsprisen 2019 ved Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet  

 
Bakgrunn 
Formidlingsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble vedtatt opprettet i 
fakultetsstyret 16. juni 2015. Årets pris ble utlyst for instituttene og studentorganisasjonene 
30. januar 2019, med frist for å melde inn kandidater 7. mars 2019.  
 
Om Formidlingsprisen 
Prisen for god forskningsformidling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet tildeles en 
forsker eller forskningsgruppe som har formidlet forskningsbasert innsikt i 2017-2018 slik at 
det har vakt interesse hos dem man har ønsket å få i tale – avgrensede målgrupper så vel 
som brede publikumsgrupper. 
 
Formål og kriterier:  

• Forskningsformidlingen skal være av høy kvalitet med hensyn til faglig innhold, 
utforming og utførelse.  

• Den bør engasjere, vekke nysgjerrighet, gi inspirasjon og ny kunnskap.  
• Formidlingen skal svare på samfunnets behov for informasjon og kunnskap om 

forskning og høyere utdanning.  
• Vinneren av fakultetets pris mottar kr 25 000. Midlene gis som driftsmidler.  

 
Hvem kan nomineres? 
En forsker eller en forskningsgruppe ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.  
 
Hvem kan foreslå kandidater? 
Fagutvalg, studentkull, studentorganisasjoner og institutter ved Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet.  
 
Krav til forslag som fremmes 
Forslaget må inneholde en begrunnelse for at forskningsformidlingen er av høy kvalitet, har 
engasjert og vakt interesse og har formidlet forskningsbasert innsikt. 
 
Hvem innstiller? 
En uavhengig komité som er oppnevnt: 
Ragnhild Louise Muriaas, prodekan 
Sverre Ole Drønen, Kommunikasjonsavdelingen 
Anne Marie Frøseth, Det juridiske fakultet 
 
Hvem vedtar? 
Fakultetsstyret. 
 

Dato: 12.03.2019 
Arkivsaksnr: 2019/1125-

NILSO 

Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
 
09.04.2019 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 
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Nominerte kandidater: 
 
Synnøve K.N. Bendixsen er nominert av Institutt for sosialantropologi for formidlingsarbeid 
mens hun var ansatt som postdoktor ved instituttet 2014-2018. Bendixsen er en godt etablert 
forsker på migrasjonsfeltet, og har særlig har fokusert på «irregulær» innvandring og 
situasjoner der asylsøkere står overfor svært kompliserte utfordringer i forhold til storsamfunn 
og maktapparat. Nominasjonen trekker frem at hun kommuniserer og formidler sine innsikter 
med empati og realisme på et stort og svært variert antall arenaer. Formidlingsarenaene 
omfatter Europa-parlamentet, lokale flyktningerelaterte forvaltningsenheter i kommune, fylke 
og regjeringsapparat, skoler, barnevern, frivillige organisasjoner, og et stort antall nasjonale 
og internasjonale universiteter, høyskoler og forskningssentre, samt Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet. 
 
Marit Skivenes er nominert av Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap for aktiv 
forskningsformidling gjennom mange år om barnevernspolitikk og barns rettigheter. Dette er 
et tema med stor politisk relevans og samfunnsrelevans. Gjennom det ERC-finansierte 
Centre for Research on Discretion and Paternalism når hun ut til bredt publikum. 
Formidlingen foregår på mange plan, på flere plattformer og med ulike målgrupper. 
Nominasjonen trekker frem at Skivenes internasjonalt har status som en av de mest sentrale 
faglige bidragsyterne innenfor sitt fagfelt. Forskningsformidlingen har også vært adressert 
mot beslutningstakere og andre brukere av forskningsresultater og har levert sentrale og 
svært relevante bidrag til kunnskapsgrunnlaget innenfor policyområdet barne- og 
familiepolitikk.  
 
Synnøve Lindtner og John Magnus Ragnhildson Dahl er nominert Forskningsgruppen for 
mediebruk og publikumstudier og Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig 
kultur ved Institutt for informasjons- og medievitenskap for formidling fra forskningsprosjektet 
Resepsjonen av SKAM og offentligheten. SKAM er en NRK-serie for ungdom som nådde et 
globalt publikum, innførte nye distribusjonsformer for tv i sosiale og mobile medier, og satte 
dagsorden i norsk offentlighet. Lindtner og Dahl har spesielt markert seg i offentlig debatt om 
ungdom og demokrati, og har formidlet sin forskning til allmennheten, i vitenskapelige fora, 
og til særskilt relevante brukergrupper som lærere og andre som arbeider med ungdom. 
Antologien Dramaserien SKAM – Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter gir et 
forskningsbasert fundament for å anvende SKAM i undervisning. Antologien ble lansert på 
Hartvig Nissen VGS i Oslo, skolen der SKAM foregår, på et arrangement sammen med 
NRKs ungdomsredaksjon P3.  
 
Kristoffer Chelsom Vogt er nominert av Sosiologisk institutt for forskningsformidling fra 
hans forskning på arbeid, utdanning, klasse, familie og kjønn. Nominasjonen er begrunnet 
med at han har utfordret dominerende forståelser, og bidratt til å få fram ny og mer nyansert 
kunnskap på områder av stor samfunnsmessig betydning. Nominasjonen trekker frem 
forskningsformidling om ungdom og overgang til voksenlivet, kjønn, arbeid og utdanning i 
ulike generasjoner. Særlig vektlegges forskningsformidling om temaet frafall og gutters 
problemer med å fullføre videregående skole. Nominasjonen viser til at 
forskningsformidlingen har høy kvalitet med hensyn til faglig innhold, utforming og utførelse, 
og at hans formidling har vist seg å vekke nysgjerrighet, gi inspirasjon og ny kunnskap til 
ulike grupper. Det vektlegges også at han er synlig i den offentlige debatten om gutters 
problemer med å fullføre videregående skole. 
 
For nærmere redegjørelse for nominasjonene vises det til instituttenes nominasjonsbrev. 
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Komiteens innstilling  
Komiteen innstiller Kristoffer Chelsom Vogt til Formidlingsprisen 2019 for formidling av 
forskning om ungdom og overgang til voksenlivet, kjønn, arbeid og utdanning. Særlig 
berømmer komiteen hans formidling av forskning knyttet til gutters problemer med å fullføre 
videregående skole. Vogt har pekt på at den vanlige forståelsen av dette i offentligheten 
trenger nyansering, og har bidratt til dette ved å sette enkeltfunn i en større teoretisk 
sammenheng. Han tar i bruk mange ulike formidlingsverktøy og bruker også 
kommunikasjonsplattformer som krever aktiv og umiddelbar tilstedeværelse. Han har på 
relativt kort tid blitt en kjent stemme i samfunnsdebatten med en tydelig forskningsbasert 
profil, og fått gjennomslag med hensyn til å gjøre de aktuelle debattene mer 
kunnskapsbasert.  
  
Vogt formidler aktuelle og utfordrende tema på en original måte. Han engasjerer ved å ta i 
bruk kommunikasjonskanaler som når målgrupper utenfor tradisjonelle vitenskapelige sirkler 
og skaper tillit igjennom et godt, forskningsbasert, språk. Formidlingen skjer med 
utgangspunkt i egen forskning og han viser et sterkt personlig engasjement i sitt 
formidlingsarbeid. 

 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 

Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet tildeler Kristoffer Chelsom Vogt 
Formidlingsprisen 2019 for formidling av forskning om ungdom og overgang til voksenlivet, 
kjønn, arbeid og utdanning i ulike generasjoner. 

 
 
 
 

   
 
 
 

Jan Erik Askildsen  
dekan Alette Gilhus Mykkeltvedt 
 fakultetsdirektør 
 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Sosiologisk institutt 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Sosiologisk institutt 
Telefon 55582175 
post@sos.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7802 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Christiesgate 15 
Bergen 

Saksbehandler 
Charlotte Lillefjære-Tertnæs 
55582431 
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Nominering av Kristoffer Chelsom Vogt til Formidlingsprisen 2019 
ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
 
Kristoffer Chelsom Vogt har i all sin faglige virksomhet vært opptatt av å nå ut til et bredt 

publikum med ny kunnskap. Forskningsformidlingen hans holder høy kvalitet. Han har 

utfordret dominerende forståelser i samtiden, og bidratt til å få fram mer ny og mer nyansert 

kunnskap på områder som er av stor samfunnsmessig betydning og interesse, særlig gjelder 

dette ulike sider ved unges overgang til voksenlivet. Han er en dyktig formidler av forskning 

til ulike publikum enten det handler om intervjuer eller egen innlegg i media, faglige foredrag 

eller vitenskapelig publisering. Hans evne til å engasjere viser seg blant annet ved hans 

popularitet som foredragsholder. Bredden i formidlingsvirksomheten spenner fra hans 

deltakelse i et offentlig utvalg Ungidag på nasjonalt nivå om likestillingsutfordringer blant barn 

og unge, til på lokalt nivå etablering og ledelse av «Fredagssalongen» et forum for debatt 

arrangert på det Akademiske kvarter i samarbeid med masterstudenter i sosiologi. 

Fredagssalongen i Bergen er nå inne i sitt tredje semester. 

 

I det følgende gis en kort presentasjon av den nominerte og en nærmere presentasjon av 

Vogts formidlingsvirksomhet i årene 2017 og 2018. Til slutt oppsummeres det hvorfor Vogt er 

en god kandidat til SV- fakultets formidlingspris 2019.  

 

Presentasjon av Kristoffer Chelsom Vogt 
Kristoffer Chelsom Vogt (f.1982) er sosiolog og ansatt som førsteamanuensis ved 

Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen fra november 2017. Før dette var han post.doc. 

samme sted. Hans forskningsinteresser ligger i skjæringspunktet mellom livsløpsforskning og 

Referanse Dato 
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forskning på arbeid, utdanning, klasse, familie og kjønn. Han har publisert vitenskapelige 

arbeider om yrkesfaglig utdanning, frafall i videregående, innsnevring av aldersnormer, 

«friår», praktisk arbeid i kunnskapssamfunnet, historiske endringer innen klasseanalyse, 

myter om velferd, kjønnssegregering på arbeidsmarkedet, og framstilling av gutters som 

tapere. Han er koordinator for et av instituttets profilområder: «Velferd, ulikhet og livsløp».  

 

Om formidlingsvirksomheten i 2017/2018 
Vogt er en bredt orientert sosiolog, med stor formidlingsaktivitet på alle nivå. I 2017 og 2018 

har han i tillegg til artikler i gode internasjonale tidsskrifter (nr.17, 22,32,37, nr. viser til 

vedlegg 1, Cristin registreringer 2017 og 2018), en bok basert på doktoravhandlingen (nr.34), 

kapitler i bøker (nr. 1, 11, 19) og artikler i norske tidsskrifter (nr.13,46), også vært svært aktiv 

i faglige sammenhenger som innleder og konferansedeltaker både nasjonalt og 

internasjonalt (nr.2,3,5,7,8,14,16, 21,25, 31,36, 38, 52).  Utover formidling i vanlige 

vitenskapelige fora, har han også engasjert seg i den offentlige debatten. Vogt har særlig 

brukt sin forskning på temaet ungdom og overgangen til voksenlivet i ulike generasjoner og 

menn i mannsyrker til å gå inn i dagsaktuelle debatter og presentere ny kunnskap.  På den 

måten har han vært en viktig stemme i samfunnsdebatten og bidratt til å nyansere og gjøre 

disse debattene mer kunnskapsbasert. 

 

Frafall og særlig gutters problemer med å fullføre videregående skole har blitt mye debattert 

de senere årene.  Vogt har pekt på at den vanlige forståelsen av dette i offentligheten trenger 

nyansering, og har bidratt til dette på mange ulike måter og til mange ulike publikum. Hans 

kommentarartikkel Vår utålmodighet med ungdom publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning 

(nr. 46) var er den mest leste artikkelen i tidsskriftet 2017-2019 med 6311 visninger. Her 

peker Vogt på at forståelsen av frafall også har å gjøre med hvordan dette måles og hvordan 

dette har endret seg.  Han har i disse årene holdt mange innlegg om temaet. Publikum 

spenner fra NAV ansatte, Utdanningsforbundet, rådgivere i Hordaland fylkeskommune, 

Oppfølgingstjenesten Østlandet, tillitsvalgte i grunnskolen, Lektorutdanningskonferansen til 

sosiologforeningen Vestlandet (nr. 18, 30, 42, 43,44,45,47,48,49,50). Han har også hatt 

innlegg i ulike medier som Byggmesteren 2017 og NRK Ytring, og blitt intervjuet i NRK 

Dagsnytt atten, BT-magasinet og Adresseavisen (nr. 27, 28, 26, 6 og 12). Som eksempel på 

Vogts forskingsformidling om temaet se innlegg på NRK Ytring: 

https://www.nrk.no/ytring/falsk-alarm-om-frafall-1.13390211 fra 28. februar 2017. 

 

Også med hensyn til forståelsen av betydningen av kjønn og gutter som tapere har Vogt 

bidratt til å nyansere samfunnsdebatten.   Her har han hatt innlegg i så ulike fora som 

https://www.nrk.no/ytring/falsk-alarm-om-frafall-1.13390211
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Arendalsuka i 2017, Kåka kverulantkatedralen Stavanger og Vinterseminaret i 

Sosiologiforeningen (nr. 14, 33, 35).  Hans artikkel «Svartmaling av gutter» som kom i Norsk 

sosiologisk tidsskrift 2018 (nr. 13) var for øvrig den mest leste artikkelen i tidsskriftet i 2018.  

Han har også hatt innlegg i medier som nrk.no og i fagbladet Front (nr. 15, 41). Som 

eksempel på god forskningsformidling, se hans innlegg på NRK ytring: 

https://www.nrk.no/ytring/svartmaling-av-gutter-1.13999064. I denne sammenheng vil vi 

imidlertid spesielt trekke fram Vogts bidrag til arbeidet til ekspertutvalget om kjønnsforskjeller 

i skolen (ledet av Camilla Stoltenberg) (nr. 24). Etter at NOU’en (NOU 2019:3 Nye sjanser- 

betre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp) kom i 2019 har han 

forøvrig deltatt i Debatten i NRK1 5. februar 

(https://tv.nrk.no/serie/debatten/201902/NNFA51020519/avspiller), og sammen med Camilla 

Stoltenberg og Harriet Bjerrum Nielsen laget en podcast for Kilden om kjønn i skolen 

http://kjonnsforskning.no/nb/2019/01/kjonnsavdelingen-19 (1.februar 2019).  

I 2018 ble Vogt oppnevnt som medlem i Ungidag utvalget som skal ta for seg 

likestillingsutfordringer barn og unge møter i hverdagen. Utvalget skal blant annet se på 

utfordringer knyttet til kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg, og hva det vil si for barn 

og unge å vokse opp i et samfunn med tydelig definerte kjønnsroller allerede fra de er små. 

Utvalget ledes av Loveleen Rihel Brenna, daglig leder i Seema, og skal legge fram sin 

utredning høsten 2019. Vogt viser ved sin deltakelse at han prioriterer denne typen 

formidling av forskning i tillegg til vanlig vitenskapelig virksomhet. For øvrig har han også i de 

aktuelle årene holdt mer generelle innlegg om barndom og ungdom i endring og friåret som 

er blitt en vanlig del av ungdomsperioden til ulike publikum (nr. 4, 39, 40).  

Fredagssalongen (https://www.facebook.com/Fredagssalongen/) ble etablert på initiativ fra 

masterstudenter i sosiologi og Kristoffer Chelsom Vogt, og startet opp våren 2018. Vogt i 

samarbeid med masterstudentene utarbeidet program og ledet møtene, og salongen er nå 

inne i sitt tredje semester. Møtene har hatt godt oppmøte, og på en utmerket måte vist 

hvordan dagsaktuelle tema og mer faglige problemstillinger kan kombineres. Salongen 

presenteres på denne måten i sosiale medier:  

«Fredagssalongen er stedet å avslutte arbeidsuken for sosiologi-studenter og andre 
samfunnsengasjerte. Her diskuteres viktige samfunnsspørsmål i en uformell setting der 
argumentet er det som betyr noe, ikke akademisk eller sosial status. Ønsket vårt er å skape 
et lokalt og offentlig forum for ansikt-til-ansikt diskusjon av dagsaktuelle samfunnstema, og å 
fremvise sosiologiens relevans langt utover lesesaler, seminarer og forelesninger. Her vil det 
trekkes linjer fra det store til det små – fra politikk og ideologi, til enkeltmenneskers 
hverdagsliv og selvforståelse. Vi vil vanligvis starte med korte innledninger fra inviterte 
gjester, for deretter å åpne for diskusjon». 
 

https://www.nrk.no/ytring/svartmaling-av-gutter-1.13999064
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201902/NNFA51020519/avspiller
http://kjonnsforskning.no/nb/2019/01/kjonnsavdelingen-19
https://www.facebook.com/Fredagssalongen/
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Variasjonen i tema og innledere illustreres ved programmene for salongen i 2018 (se 

vedlegg 2). Tiltaket har lyktes i å være en arena for studenter i sosiologi og andre studenter 

på SV- fakultetet, involvert ansatte og som helhet representert en form for 

forskningsformidling som savnes i den vanlige studiehverdagen.  

 

Konklusjon  
Vogt har formidlet forskningsbasert innsikt i 2017-2018 slik at det har vakt interesse hos 

avgrensede målgrupper så vel som brede publikumsgrupper, og er derfor en god kandidat til 

Sv fakultetets formidlingspris 2019. 

 

Forskningsformidlingen hans har høy kvalitet med hensyn til faglig innhold, utforming og 

utførelse. Det som kjennetegner Vogts forskningsformidling er at den er basert på hans 

forskning om ungdom og overgang til voksenlivet, kjønn, arbeid og utdanning i ulike 

generasjoner. Han har evnet å formidle innsikt til ulike publikum og på en utmerket måte vist 

evne til å utforme sine bidrag på en slik måte at de har nådd fram til ulike publikum, fra hans 

vitenskapelige publikasjoner, deltakelse i vitenskapelige fora til bidrag i arbeidet i statlige 

oppnevnte utvalg, omfattende foredragsvirksomhet for mange typer publikum til etablering av 

et fagligforum for studenter på SV fakultetet.   

 

Hans formidling har vist seg å vekke nysgjerrighet, gi inspirasjon og ny kunnskap til ulike 

grupper. Dette viser seg ved blant annet ved hans popularitet som foredragsholder, og også 

ved den debatten som hans bidrag har ført til. På temaene ungdom, utdanning, kjønn og 

arbeid har det vært et stort behov i samfunnet for mer informasjon og forskningsbasert 

kunnskap, og her har Kristoffer Chelsom Vogt gjort en vesentlig innsats.   

  

 

Vennlig hilsen 
 
Liv Johanne Syltevik 
instituttstyrer Charlotte Lillefjære-Tertnæs 
 administrasjonssjef 
 
Vedlegg: 

1. Cristin 2017/2018 Registrerte bidrag Kristoffer Chelsom Vogt 

2. Fredagssalongen program 2018



















Fredagssalongen: dagsaktuell sosiologi til fredagspilsen 

 
Fredagssalongen er stedet å avslutte arbeidsuken for sosiologi-studenter og andre 
samfunnsengasjerte. Her diskuteres viktige samfunnsspørsmål i en uformell setting der argumentet er 
det som betyr noe, ikke akademisk eller sosial status. Ønsket vårt er å skape et lokalt og offentlig forum 
for ansikt-til-ansikt diskusjon av dagsaktuelle samfunnstema, og å fremvise sosiologiens relevans langt 
utover lesesaler, seminarer og forelesninger. Her vil det trekkes linjer fra det store til det små – fra 
politikk og ideologi, til enkeltmenneskers hverdagsliv og selvforståelse. Vi vil vanligvis starte med korte 
innledninger fra inviterte gjester, for deretter å åpne for diskusjon.  
 

 
Tid: Annenhver fredag kl 15-16    Sted: Kvarteret, Maos Lille Røde 

 



 

 



 

 



 

 





 



 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for administrasjon og 

organisasjonsvitenskap 

Telefon 55582175 

post@aorg.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7802 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Christiesgate 15 

Bergen 

Saksbehandler 

Charlotte Lillefjære-Tertnæs 

55582431 
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Nominasjon til Formidlingsprisen 2019 ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet 

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ønsker med dette å nominere 

Professor Marit Skivenes til Formidlingsprisen 2019.  

Skivenes har gjennom mange år vært en aktiv forskningsformidler innenfor et tema med 

svært stor politisk relevans og samfunnsrelevans: Barnevernspolitikk og barns rettigheter. 

Hun har benyttet ressursene i det ERC-finansierte senteret Centre for Research on 

Discretion and Paternalism til å nå ut til et enda bredere publikum. Som det fremgår av den 

vedlagte listen over formidlingstiltak, foregår formidlingen på mange plan, på flere plattformer 

og med ulike målgrupper.  

Hun har, både som eneforfatter og i samforfatterskap, publisert en rekke artikler i 

fagfellebaserte tidsskrifter og i bøker på høyt rangerte forlag. I tillegg har hun deltatt aktivt 

med papers på internasjonale konferanser og workshops. Denne formidlingen er 

hovedsakelig innrettet mot et akademisk publikum og viser at Skivenes internasjonalt har 

status som en av de mest sentrale faglige bidragsyterne innenfor sitt fagfelt. 

I denne sammenhengen vil vi imidlertid særlig fremheve den svært omfattende og allsidige 

formidlingen som foregår utenfor de tradisjonelle vitenskapelige kanalene. Ett tydelig 

kjennetegn ved Skivenes’ formidling er den internasjonale profilen. I løpet av 2018 har hun 

medvirket som sentral bidragsyter i viktige nettverk i henholdsvis Quatar, Italia og Spania ved 

siden av at hun og hennes forskningsgruppe har vært vertskap for flere internasjonale møter 

i Bergen. Viktig å nevne i denne sammenhengen er konferansen Bergen Exchanges: Rights 

of the child (23.-24. August 2018), et arrangement som var åpent for publikum. Konferansen 

ble streamet live i tillegg til at det ble opprettet en egen Facebook-side for arrangementet 

(https://www.discretion.uib.no/events/bergen-exchanges-rights-of-the-child/).  

 

Et annet viktig arrangement er FrokostForum om European Migration på Christie Cafe 14. 

september 2018. Møtet hadde innledere fra ulike land og samlet et fullt lokale. Det viste med 
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all mulig tydelighet at Skivenes og hennes forskningsgruppe har et stort potensial for å nå ut 

med sin forskning. Likeledes samlet gjesteforelesningen med Michael Lipsky 8. juni 2018 et 

fullt auditorium. Lipskys arbeider omfatter blant annet den svært kjente boken «Street-Level 

Bureaucracy» fra 1980. 

Ved siden av de internasjonale nettverkene har formidlingen i stor utstrekning vært adressert 

mot beslutningstakere og andre brukere av forskningsresultater. Et eksempel på dette er 

Skivenes’ (sammen med Luhamaa) innlegg med tittelen «Hva kjennetegner norsk barnevern, 

og hva skiller Norge fra andre land?» på seminaret om norsk barnevern sett med 

internasjonale øyne, arrangert av Barne- og likestillingsdepartementet. Skivenes har i tillegg 

holdt kurs for advokatfirmaet Stiegler og holdt foredrag på Samling barnevernledere i 

Rogaland. Alt i alt har Skivenes gjennom disse formidlingstiltakene vist seg som et forbilde 

når det gjelder kunnskapsbasert politikkutvikling ved at hun har levert sentrale og svært 

relevante bidrag til kunnskapsgrunnlaget innenfor policyområdet barne- og familiepolitikk. 

Det er videre grunn til å fremheve hennes omfattende populærvitenskapelige formidling. 

Skivenes har blant annet holdt foredrag om Barns frihet og rettigheter ved Forskningsdagene 

i Bergen UNG. Den populærvitenskapelige formidlingen kommer også til uttrykk gjennom 

flere mediebidrag, blant annet et intervju i britiske The Times, en kommentar i Strasbourg 

Observers (med Amy McEwan-Strand) og en mye delt kronikk i Bergens Tidende. Igjen viser 

aktiviteten at Skivenes med sin forskning når ut til et stort og bredt publikum både i Norge og 

internasjonalt. 

Endelig er det verdt å understreke at Skivenes benytter mange ulike plattformer i 

formidlingen av sin forskning. Discretion-senterets nettsider (https://www.discretion.uib.no/) 

er svært profesjonelle, og de blir kontinuerlig oppdatert med viktig og nyttig informasjon. 

Nettsidene er springbrett for flere informasjons- og kommunikasjonskanaler, for eksempel 

blogg, nyhetsbrev og «Easy read summaries» av viktige publikasjoner. Som nevnt ovenfor, 

har Skivenes og hennes kolleger også benyttet live strømming og Facebook-sider for å dele 

viktige arrangementer. 

Samlet sett viser Skivenes’ gjennom sin formidlingsaktivitet at hun evner å formidle god 

forskning til mange ulike publikum både nasjonalt og internasjonalt. Hennes 

formidlingsaktivitet er ikke bare omfattende, den viser også at forskning kan gjøres bredt 

tilgjengelig gjennom mange ulike kanaler og at den representerer et relevant og viktig 

kunnskapsgrunnlag for offentlige beslutningstakere. 

 

Vennlig hilsen 

 

Jacob Aars 

instituttstyrer Charlotte Lillefjære-Tertnæs 

 administrasjonssjef 

 

Vedlegg: Oversikt over Skivenes’ formidlingsaktivitet i 2018 
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Vedlegg: Oversikt over Skivenes’ formidlingsaktivitet i 2018 

Publikasjoner i 2018 

Artikler publisert i fagfellevurderte tidsskrift  

 2018. Skivenes & Tonheim. Improving decision‐making in care order proceedings: A 
multijurisdictional study of court decision‐makers' viewpoints. Child & Family Social Work. 

 2018. Juhasz. Defending parenthood: A look at parents' legal argumentation in Norwegian 
care order appeal proceedings. Child & Family Social Work. 

 2018. Berrick, Dickens, Pösö & Skivenes. International Perspectives on Child-responsive 
Courts. International Journal of Children’s Rights. 

 2018. Berrick, Dickens, Pösö & Skivenes. Care order templates as institutional scripts in child 
protection: A cross-system analysis. Children and Youth Services Review. 

 

Kapittel i fagbøker: 

 2018. Skivenes & Sørsdal. The Child’s Best Interest Principle across Child Protection. In: Falch‐
Eriksen & Backe‐Hansen (eds.): Human Rights in Child Protection. Palgrave McMillan. 

 2018. Skivenes. Barneperspektiv i fokus. I: Barnas barnevern. Universitetsforlaget. 

Foredrag og formidling 

Faglige foredrag og paneldeltagelse m.m. 

 Skivenes. Child rights and family sensitive social protection. Consultation Meeting on Family 

Sensitive Social Protection, Qatar. 

 Skivenes, Krutzinna & Luhamaa. Children's Right to Child Friendly Justice. Bergen Exchanges 

2018. 

 Skivenes, Pösö, Pedersen & McEwan-Strand. Changing the system from within: influencing 

front level practice and politicians’ mindset. Bergen Exchanges 2018 

 Helland, Pösö & Skivenes. The Critique of Child Protection and Children’s Rights. Bergen 

Exchanges 2018. 

 Skivenes & Krutzinna. Children's Right to Child Friendly Justice. Bergen Exchanges 2018. 

 Skivenes. Roundtable on the future of child and family welfare policy. NORFACE Welfare 

State Futures final conference, Italy. 

 Skivenes. Children across borders: Rights and policies. 3rd international seminar on research, 

social policy and action with migrant minors, Spain. 

 Skivenes. Adopsjon til barnets beste. Barnevernskurs, Advokatfirma Stiegler. 

 Skivenes. Barneperspektiv i fokus. Boklansering: Barnas barnevern, Universitetsforlaget. 

 Skivenes. Nytenkning om faglighet og bruk av skjønn i barnevernet. Fagkonferansen om 

kunnskap, fag og kompetanse i barnevernet. 
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 Skivenes. Tid for barneperspektiver! Samling barnevernledere i Rogaland. 

 Skivenes & Luhamaa. Hva kjennetegner norsk barnevern, og hva skiller Norge fra andre land? 

Seminar om norsk barnevern sett med internasjonale øyne, Barne- og 

likestillingsdepartementet. 

Populærvitenskapelige foredrag 

 Skivenes & Luhamaa. Hva kjennetegner norsk barnevern, og hva skiller Norge fra andre land? 

Seminar om norsk barnevern, Barne-, likestillings- og familie-departementet. 

 Skivenes. Barns frihet og rettigheter. Forskningsdagene i Bergen UNG. 

 Skivenes & Juhasz. Hvem sin rett til familieliv? Når barnevernet tar over omsorgen for 

babyer. Forskningsfrokost: Hva vet vi om barnevernet?, Norges Forskningsråd 

Media 

 Skivenes. Hvem har mest innflytelse - Solberg eller Nav-konsulenten? Kronikk i Bergens 

Tidende. 

 Skivenes. Norwegian mother wins asylum in Poland. Intervju i The Times. 

 Juhasz & Skivenes. Hva skal til for at barnevernet tar et nyfødt barn fra mor? Intervju på 

Forskning.no. 
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Nominering til Det samfunnsvitenskapelige fakultets Formidlingspris 2019 
 
Institutt for sosialantropologi vil med dette nominere Førsteamanuensis, PhD Synnøve K.N. 
Bendixsen, til Formidlingsprisen 2019 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.  
 
Nomineringen er basert på et svært omfattende, høykvalitets formidlingsarbeid utført av 
Bendixsen mens hun var ansatt som postdoktor ved instituttet i perioden 2014-2018. Dette 
formidlingsarbeidet var ikke avgrenset til ansettelseperioden som postdoktor, men var en 
videreføring av Bendixsens allerede godt etablerte forbindelse fra tidligere postdoktorstilling 
ved Uni Research Rokkansenteret (2011-2014) utført mellom banebrytende grunnforskning 
og høyprofilert formidling i et bredt repertoar av fora. 
 
Synnøve Bendixsen er en svært godt etablert forsker på migrasjonsfeltet, hvor hun i de senere 
år særlig har fokusert på «irregulær» innvandring og situasjoner der asylsøkere står overfor 
svært kompliserte utfordringer i forhold til storsamfunn og maktapparat. Med grunnlag i 
denne metodologisk og etisk krevende forskningsagendaen har hun vist en helt spesiell evne 
til å kommunisere og formidle sine innsikter med empati og realisme på et stort og svært 
variert antall arenaer. Denne virksomheten har funnet sted parallelt med Bendixsens utvikling 
av en meget sterk «mainstream» publiseringskarriere i akademisk forstand.  
 
I perioden 2014-2018 dokumenterer Bendixsen gjennom sin CV til sammen 47 offentlige 
foredrag om sine forskningstematikker, for en bredde av publikum som inkluderer Europa-
parlamentet, lokale flyktningerelaterte forvaltningsenheter i kommune, fylke og 
regjeringsapparat, skoler, barnevern, frivillige organisasjoner, og et stort antall nasjonale og 
internasjonale universiteter, høyskoler og forskningssentre. I tillegg kommer særskilte 
innsatser av forskningsbasert formidling for og med IMDI (Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet).  
 
Det er betydelige indikasjoner i dette formidlingsarbeidet på samfunns- og policymessig 
«impact», i og med at Bendixsens forskning ofte er knyttet til temaer som beveger seg på 
grensen av den kunnskap som ulike byråkratiske systemer faktisk innehar. Det er all grunn til 
å hevde at hennes forskning—særlig på irregulær migrasjon—har gitt viktige bidrag til 
hvordan «papirløse» innvandrere og ulike kategorier marginaliserte asylsøkere kan inngå i 
relasjoner med norske statsapparat.  
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Synnøve Bendixsen har også deltatt i manusarbeid og produksjon av film, i utforming av 
rapporter til norske og internasjonale myndigheter og organisasjoner, og i utvikling og 
gjennomføring av utradisjonelle undervisningstiltak. Hennes rolle som en offentlig 
intellektuell er også markert gjennom avisinnlegg og –kronikker og andre bidrag i offentlig 
debatt. 
 
Instituttet vil gjennom denne nominasjonen særlig fremheve den dype humanisme og det 
konsistente politiske engasjement som karakteriserer Bendixsens karriere som formidler av 
forskning og som en prominent «public intellectual». Hun står som et forbilde for mange 
yngre forskere. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Prof. Bjørn Enge Bertelsen, leder av Forskningsutvalget ved Institutt for sosialantropologi 
 
Bjorn.Bertelsen@uib.no 
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Nominasjon til Formidlingsprisen 2019 ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet 
 
Vi viser til utlysning av formidlingsprisen 2019 og legger ved nominasjon fra Institutt for 
informasjons og medievitenskap. Nominasjon er gjennomgått og anbefalt av ledergruppen på 
Infomedia.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Carina Ottesen 
administrasjonssjef  
 
 
 
 
 
 
 
 

Referanse Dato 

2019/1125-ELOT 05.03.2019 
  

 



Nominasjon til Formidlingsprisen 2019:  
Synnøve Lindtner og John Magnus Ragnhildson Dahl, for formidling fra 
forskningsprosjektet Resepsjonen av SKAM og offentligheten 
 
Forskningsgruppen for mediebruk og publikumstudier og Forskningsgruppen for retorikk, 
demokrati og offentlig kultur foreslår at Institutt for informasjons- og medievitenskap 
nominerer universitetslektor Synnøve Lindtner og stipendiat John Magnus Ragnhildson Dahl 
til SV-fakultetets pris for god forskningsformidling.  
 
I 2017 fikk Lindtner tildelt kr. 300 000 i forskningsmidler fra Medietilsynet/ Rådet for 
anvendt medieforskning til et prosjekt om NRK-serien SKAM. I 2017 og 2018 har Lindtner 
sammen med Dahl utført omfattende forskning og formidling knyttet til et av de mest 
omtalte mediefenomenene i perioden. SKAM er en NRK-serie for ungdom som nådde et 
globalt publikum, innførte nye distribusjonsformer for tv i sosiale og mobile medier, og satte 
dagsorden i norsk offentlighet. Lindtner og Dahl har spesielt markert seg i offentlig debatt 
om ungdom og demokrati, og har formidlet sin forskning til allmennheten, i vitenskapelige 
fora, og til særskilt relevante brukergrupper som lærere og andre som arbeider med 
ungdom.  
 
I SKAM-prosjektet har Lindtner og Dahl undersøkt hvordan folk opplever, fortolker og bruker 
SKAM som demokratisk ressurs. De har analysert serien, kommentarfeltet på NRK P3s SKAM-
blogg, debatt i sosiale medier og i norsk presse, og gjort intervjuer med seere både i og 
utenfor målgruppen. Målet med studien var å få en utdypet forståelse av den demokratiske 
rollen en populær serie som SKAM kan ha. Prosjektet viste at ungdom var langt mindre 
opptatt av seriens gode forbilder og politiske budskap enn eldre seere, men at ungdoms 
engasjement rundt serien likevel ble kanalisert inn i viktige debatter om empati, verdier og 
moral i samfunnet.  
 
Resultater fra prosjektet er bredt formidlet. Fagfellevurderte publikasjoner inkluderer en 
artikkel i det internasjonale tidsskriftet Javnost – The Public, en artikkel under vurdering i et 
annet internasjonalt tidsskrift, og antologien Dramaserien SKAM – Analytiske perspektiver og 
didaktiske muligheter, redigert av Lindtner og Dag Skarstein (OsloMet). Sistnevnte 
henvender seg til undervisere i videregående og høyere utdanning, og gir et forskningsbasert 
fundament for å anvende SKAM i undervisning. Boken ble lansert på Hartvig Nissen VGS i 
Oslo, skolen der SKAM foregår, på et arrangement sammen med NRKs ungdomsredaksjon 
P3, og ved bokseminar på flere akademiske institusjoner. Den er allerede tatt i bruk ved UiB, 
Høgskulen på Vestlandet og andre utdanningsinstitusjoner.  
 
Øvrig formidling fra prosjektet i 2017 og 2018 inkluderer:  

 Foredrag for Bufetats halvårskonferanse: «SKAM som samtaletrigger» med formidling 
fra forskning på ungdommers samtaler om serien. 

 PechaKucha-foredrag i regi av Aftenposten. 
 Intervju og podcast på Bergen Offentlige Bibliotek: «Sammen om skammen», i 

forbindelse med bibliotekets jubileumsfestival. 
 Foredrag på faglig-pedagogisk dag og senere for lærene ved Nordahl Grieg VGS: 

«Skam i undervisning». 
 Pride-debatt på Litteraturhuset i Bergen: «Representasjoner av skeive i 

populærkulturen». 
 Foredrag på Skiringssal Folkehøgskole: «Demokratiske perspektiver på dramaserien 

Skam». 



 Kronikker i BT og Dagbladet, samt en rekke intervjuer i ulike medier. 
 Innledningsforedrag og paneldebatt på KÅKÅ Kverulantkatedralen: «Kan det bli 

ungdomsopprør av SKAM?» i forbindelse med temauke om ungdomsopprør. Artikkel 
i KÅKÅavis: «Skam, Generasjon Meg og det lange blikket innover» (Dahl). 

 Artikkel i kulturtidsskriftet Prosa «Når det personlige blir politisk» (Lindtner). 
 Åpen forelesning i kjønnstudier ved UiB: "Hvorfor elsker kvinner Even og Isak? En 

undersøkelse av hvordan voksne fans fortolker ungdomsserien Skam", inkludert 
kunstnerisk innslag med opplesning av fan-fiction tilknyttet serien.  

 Paper ved tre fagfellevurderte internasjonale konferanser, og flere inviterte 
seminarinnlegg ved UiB og Høgskulen på Vestlandet.  

 
Lindtner og Dahl var tidlig ute med å forske på et mediefenomen som har preget 
offentligheten og ungdomskulturen de siste årene, men har systematisk knyttet dette til 
grunnleggende samfunnsspørsmål om ungdom og demokrati. Forskningsformidlingen har på 
en bevisst måte kombinert medieforskning av høy kvalitet med kreative og kunstneriske 
virkemidler, og valgt formidlingsformater og henvendelsesformer tilpasset ulike grupper. 
Prosjektet har vekket bred interesse og fått positiv respons. Formidlingen fra prosjektet har 
gjennom ulike kanaler nådd både akademia, offentligheten og særskilt relevante 
brukergrupper. Læreboken Lindtner var med å redigere, der Lindtner og Dahl sammen skrev 
flere kapitler, innebærer at potensielle demokratiske ressurser i tv-serien SKAM kan 
mobiliseres i det norske utdanningssystemet systematisk og over tid. Dette er 
forskningsformidling med potensielt store og viktige ringvirkninger, som svarer på 
samfunnets utfordringer og kunnskapsbehov. Vi mener derfor at Lindtner og Dahls 
formidling fra prosjektet er en opplagt kandidat til fakultetets formidlingspris.  
 
Brita Ytre-Arne og Hallvard Moe, ledere av Forskningsgruppen for mediebruk og 
publikumstudier 
Jens Elmelund Kjeldsen, leder av forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig 
kultur 
 
Bergen 13. februar 2019 
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