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MARINBIOLOGI

Ingrid Wiedmann
Marinbiolog ved UiT Norges 
arktiske universitet

■■■ Forsknings-
dagene ved 
UiT Norges 
arktiske uni-
versitet, åpen 
dag ved Fram-
senteret, ulike 
arrangement 
rundt UiTs 50 års jubileum og 
en UiT spesialforestilling på 
Hålogaland teater: I disse dage-
ne viser forskningen i Tromsø 
seg fram. Uansett hvor du går i 
Tromsø, så formidler forskere 
til deg at forskning er spen-
nende og at det er kjempegøy å 
være forsker. Som forsker står 
man på laben med «smell og 
bang» eksperimenter. Som for-
sker drar man på forsknings-
tokt til iskanten. Som forsker 
kan man dykke til havets bunn. 

■■■ Ja, dere har sikker alle skjønt 
det: Forskere kan kanskje være 
litt nerdete, men de gjør skikke-
lig kule ting. De drar til steder 
hvor de færreste drar og de gjør 
ting som få andre har gjort før.

■■■ Men er det virkelig slik vi 
forskere har det på jobb? Står vi 
virkelig hver dag i en røyksky 
på laben? Eller drar vi i ukesvis 
på forskningstokt? Dessverre 
må jeg skuffe dere litt. Nei, det 
er ikke slik vi har det hver dag 
på jobb. Men hvordan er det da 
egentlig å være forsker? 

■■■ Det er ikke helt enkelt å sva-
re på. Jeg er midlertidig ansatt 
forsker ved UiT, og hvis jeg er 
helt ærlig så må jeg si at jeg ofte 
føler meg mer som en «altmu-
lig forretningsdrivende» enn en 
forsker.

■■■ Hvorfor det?

■■■ Jeg er en blanding av lettma-
tros og turistguide når jeg er på 
feltarbeid. Når vi er ute med 
små båter kjører jeg vinsj og 
hjelper skipperen når vi legger 
til. Jeg spleiser tau for å sikre 
utstyret mitt, og jeg står isbjørn-
vakt når det trengs. På under-
visningstokt lærer jeg norske og 
utenlandske studenter om al-
ger, fisk og bunndyr her i nord, 
og ved siden av viser jeg dem 
hvordan man fileterer fisk. 

■■■ Jeg er lærer og veileder og 
bidrar til å utdanne folk på uni-
versitetet. Jeg formidler kunn-
skap om havet til dem som 
kommer til å jobbe innen akva-
kultur, i forvaltning og i rådgi-
ving i framtida. I tillegg viser 
jeg dem hvordan man skriver 
rapporter, holder presentasjo-
ner, og jeg veileder dem til å 
jobbe selvstendig. 

Hva forskerne egentlig gjør

■■■ Av og til er jeg også sjef. Når 
jeg selv er fullt opptatt med 
ulike oppgaver, er det lite tid 
igjen til å stå på laben og ana-
lysere de prøvene som jeg har 
tatt på forskningstokt. Da må 
jeg finne penger og en student 
som kan gjøre jobben for meg, 
og dermed er jeg studentens 
nærmeste overordnede. Jeg 
blir da den første kontaktper-
sonen når studenten trenger 
hjelp. Hjelp til å få tak i norsk 
skattekort. Hjelp til å fylle ut 
timeliste. Hjelp til å resirkulere 
labavfall på riktig måte. Og si-
den jeg gjerne vil være en god 
sjef, så tar jeg meg tid til å vise 
studenten veien gjennom ad-
ministrasjonsjungelen.

■■■ Jeg er også selger og øko-
nom. Når jeg vil forske, trenger 
jeg penger. Derfor prøver jeg 
å selge mine forskningsideer 
til forskningsrådet, Fram-
senteret og andre institusjo-
ner og stiftelser som lyser ut 
forskningsmidler. Jeg skri-
ver søknader der jeg prøver å 
overbevise dem om at akku-
rat min forskningside er den 
aller beste. Den som de bare 
må støtte og gi penger til for å 
finne ny kunnskap om havet. 
Selvfølgelig vil de da også vite 
hvordan jeg kommer til å bruke 
hver eneste krone som de gir til 
meg. Så lager jeg budsjett, og 
hvis jeg virkelig klarer å over-
bevise dem til å gi meg penger, 
så må jeg følge med at pengene 
blir brukt til riktig formål og i 
riktig tidsperiode.

■■■ Ja, og når kvelden kommer 
og ting roer seg, da er jeg også 

litt statistiker, litt grafiker, og 
faktisk også litt forsker. Da har 
jeg tid til å se på det som jeg har 
funnet i felt og i eksperimenter. 
Da kan jeg lage grafer som viser 
mine resultater. Da kjemper jeg 
med statistiske metoder som 
viser meg om det som jeg fant 
var en tilfeldig sammenheng, 
kanskje mellom havtempera-
tur og antall algeceller i van-
net, eller om havtemperaturen 
faktisk har en effekt på antall 
algeceller i vannet. Ja, og når 
jeg sitter der med mine funn og 
prøver å tyde dem, da føler jeg 
meg for et kort øyeblikk som 
forsker. Men like etterpå tar jeg 
av meg forskerhatten og ifører 
meg forfatterhatten. Nå et det 
på tide til å skrive ned historien 
om havtemperaturen og antall 
alger i havet på en vitenskape-
lig korrekt, men også spennen-
de måte, slik at andre gjerne vil 
lese om det jeg har gjort. 

■■■ Så, hvis dere trodde - etter å 
ha deltatt på forskningsdagene 
og åpen dag på Framsenteret - 
at forskerne bare jobber ute på 
isen, på forskningsfartøy eller i 
laben, må jeg dessverre si: Be-
klager, tro om igjen. Det å være 
forsker er så mye mer. Det er 
både opplevelser i isen, røyk og 
smell på laben, men det er også 
mye jobbing ved skrivebordet. 
Forskere er altmuligmenn og 
-kvinner og de jobber litt som 
lettmatros og litt som økonom, 
litt som selger og litt som lærer, 
litt som sjef og til syvende og 
sist også litt som forsker. Men 
akkurat denne kombinasjonen 
gjør det etter min mening vel-
dig gøy å være forsker. 

 på isen :  Forskningstokt nord for Svalbard .

KALDFJORDen: Her er jeg sammen med min Bachelorstudent 
Emma Persson (til venstre) på F/F Helmer Hanssen. Vi setter ut sediment-
feller i Kaldfjorden.  Foto: Bernhard Schartmüller.


