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Rapport Forskningsdagene 2012 
 
De nasjonale Forskningsdagene 2012 ble arrangert i perioden 19. – 30. september. Årets tema 
var samfunn og mottoet var "Den menneskelige faktor".  
 
Forskningsdagene arrangeres i regi av Norges Forskningsråd og UiA er vertskap og arrangør 
for hovedtyngden av arrangementene det legges til rette for i begge Agder-fylkene. UiA har 
deltatt i de nasjonale Forskningsdagene siden starten i 1995 og også i år er Forskningsdagene 
universitetets største formidlingstiltak og synliggjøringsprosjekt overfor vår egen region.  
 
 
Årets arrangement 
 
Forsker grand prix, 20. september 
Forsker grand prix ble avholdt på Campus Grimstad. Arrangementet var et likeverdig 
samarbeid mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark.  
 
Vi hadde 13 påmeldte doktorgradsstipendiater i utgangspunktet, men en kandidat trakk seg, og 
vi endte til slutt opp med 6 kandidater fra UiA, og 6 fra HiT.  Kandidatene hadde variert 
forskningsbakgrunn og tilhørte forskjellige fagmiljøer. Det eneste fagmiljøet som ikke var 
representert ved UiA var Fakultet for kunstfag. Tre uker før arrangementet ble det lagt ut 270 
billetter «for salg» på uia.no og hit.no. Det totale antall publikummere var 250.  

 
Forsker grand prix i Grimstad ble svært vellykket. Det var høy underholdingsfaktorhele 
kvelden og alt gikk på skinner i henhold til tidsplanen. Det var heller ingen tekniske problemer 
underveis. Både publikum og alle som jobbet med arrangementet rapporterte at de var svært 
fornøyde med gjennomføringen.  
 
Forsker grand prix har vært et spleisegilde mellom UiA og HiT der oppgaver og regninger har 
blitt fordelt. UiA tok seg av produksjonen og utgifter knyttet til denne, mens HiT har gått inn 
med støtte til diverse utgifter som konferansier, coaching og annonsering. UiA har allikevel 
tatt de største utgiftene ettersom Forsker grand prix ble arrangert ved UiAs studiested.  
 
I et evalueringsskjema som ble sendt ut til kandidatene den 8. oktober, rapporterte flere av 
årets kandidater om manglende støtte fra sin egen arbeidsplass.  



 
 
 

 

Ettersom dette var første gang Forsker grand prix ble arrangert i Agder/Telemark, er det grunn 
til å tro at en del ansatte fremdeles er ukjent med konseptet. Ved et fremtidig arrangement er 
det spesielt viktig at Forsker grand prix blir bedre forankret ved fagmiljøene.  
 
Forskningstorg i Kristiansand, 22. september 
Forskningstorget i år ble arrangert på Nedre Torv. Forskningstorget markerer starten på 
Forskningsdagene og er det største enkeltarrangementet for formidling av forskning i vår 
region. Det var totalt 20 utstillere i år, og 5 av disse var fra UiAs fakulteter. Årets 
Forskningstorg ble arrangert i samarbeid med Kristiansand kommune og Bilfri dag. UiA og 
Kristiansand kommune samarbeidet om markedsføringen i forkant av arrangementet, samt 
programmet fra scenen i Skippergata. Bilfri dag stilte også med 12 stands på Nedre Torv. Flere 
av gatene i sentrum ble stengt for trafikk, og det var aktiviteter og underholdning i store deler 
av kvadraturen i tidsrommet kl.10.00 – 15.00. Fakultet for økonomi og sammfunnsvitenskap 
vant prisen for beste stand.  

 
Forskningstorget i Kristiansand tiltrekker seg hvert år flere tusen publikummere, og 2012 var 
intet unntak. Det var rekordmange besøkende i år, noe som trolig skyldes at det samlet sett var 
et stort arrangement med mange attraktive utstillere.  

 
Forskningstorg i Grimstad, 22. september 
Forskningstorget i Grimstad ble for andre år på rad arrangert på Campus Grimstad, og 
foregikk parallelt med Forskningstorget i Kristiansand. Det var 7 utstillere i år, hvor 4 av disse 
var utstillere fra UiAs fakulteter. Ingrid Kristine Hasund, fra Institutt for nordisk og mediefag, 
viste blant annet frem utstillingen «Min bokstav». Utstillingen var en blanding av 
språkforskning og graffitikunst, og vant prisen for beste stand. Det ble satt opp gratis 
skyttelbuss for publikum fra Grimstad rutebilstasjon til Campus Grimstad. 
 
Til tross for god markedsføring var oppmøtet på Forskningstorget relativt sparsomt, og ca. 200 
mennesker var innom torget. Dette skyldes trolig den relativt store avstanden fra Grimstad 
sentrum til Campus og det faktum at forskningstorget hadde få utstillere. Forskningstorget 
måtte i år også konkurrerer med «Den lille madfestivalen» i Grimstad sentrum, samt åpen dag 
på brannstasjonen. Det anbefales at et fremtidig Forskningstorg i Grimstad flyttes til sentrum 
av byen, eller at Forskningstorget i Grimstad erstattes med et annet og mer hensiktsmessig 
arrangement.  
 
Forskningstorg Arendal, 29.september 
Forskningstorget i Arendal arrangeres ikke av UiA, men er et samarbeid mellom Vitensenteret 
Sørlandet, Havforskningsinstituttet, Agder naturmuseum og botaniske hage, Sørlandet sykehus 
HF, Kreftforeningen, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal bibliotek. 
 
«En natt på campus» og Forskningskonferansene for 5.trinn 
 
"En natt på campus", 26. – 27. september 
Dette populære arrangementet er rettet mot alle 5.klassinger i Agder-fylkene. Det ble våren 
2012 sendt invitasjon til alle 5.klasser i Aust- og Vest-Agder om at hver klasse kunne sende 
inn 2 spørsmål om ting de lurte på for så å være med i trekningen om «En natt på campus». 
Dette er et tilbud hvor en skoleklasse får overnatte på Campus Gimlemoen. For klassen som 
blir trukket ut legges det opp til spennende opplevelser på campus og Agder naturmuseum og 
botaniske hage. Det var rekordmange påmeldinger i år, med 33 søknader totalt. I år var det 
5.klasse fra Hesnes Montessoriskole fra Grimstad som ble trukket ut.  
 



 
 
 

 

Forskningskonferanser for 5.trinn, 24. og 25. september 
Forskningskonferansene er et tilbud til alle klasser som sender inn søknad til «En natt på 
campus»,  men som ikke blir trukket ut. Forskningskonferansene ble avholdt på Campus 
Grimstad den 24. september, og Campus Gimlemoen den 25. september.  
Forskningkonferansene var delt inn i tre seksjoner; 1) Forskerne svarer, 2) Kjemi-show og 3) 
Praktiske aktiviteter. Under Forskerne svarer fikk elevene svar på sine innsendte spørsmål av 
forskere ved UiA.  Kjemi-showog Praktiske aktiviteter ble arrangert av Vitensenteret 
Sørlandet. Ikke alle klassene som hadde søkt om «En natt på Campus» var interessert i å delta 
på Forskningskonferansene. Likevel tok vi imot rekordmange elever, 257 i Grimstad, og 253 i 
Kristiansand. Arrangementet var svært vellykket begge steder. Selv om det gikk fint å 
håndtere over 500 elever totalt, må dette ses på som øvre maksgrense, ettersom det ikke er 
romkapasitet til å håndtere flere elever.  
 
Energikonferansen SØR 2012, 26.september 
Energikonferansen ble arrangert som et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Agder 
Energi, Fylkesmannen i Aust-Agder, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder 
fylkeskommune. Konferansen var et treffsted for forskningsmiljøer, næringsliv og 
myndigheter med fokus på fornybar energi og energieffektive løsninger. Konferansens 
hovedtemaer ble belyst av fremtredende foredragsholdere med bakgrunn i forskning og 
utvikling, energiselskaper og offentlige myndigheter. Hovedmålgruppen for konferansen var 
beslutningstakere og planleggere i bygningsbransjen, kommunal forvaltning, rådgivende 
ingeniører, energiverk, politikere, lærere i yrkesutdanning og ved universiteter og høgskoler, 
samt studenter og andre som arbeider med energispørsmål. 103 deltakere meldte seg på 
konferansen. Arrangementet var vellykket og vil høyst sannsynlig bli gjentatt i 2014.  
 
Aktivitetsdag på Campus Grimstad, 26. september 
Aktivitetsdagen var et tverrfaglig prosjekt for lærerstudentene i Grimstad – 1. klasse. 
Prosjektet gikk ut på å arrangere en aktivitetsdag for barneskoleelever (5.trinn) med fokus på 
naturfag. Totalt 8 klasser deltok på aktivitetsdagen. Elevene kom hovedsakelig fra Grimstad-
området.  Dagen startet med at elevene ble samlet i Blue Box hvorlærerstudentene hadde en 
liten forestilling.  Deretter ble elevene fordelt i grupper og fulgt rundt på ulike aktivitetsposter. 
Hele opplegget var svært godt planlagt og alt gikk knirkefritt.  
 
Quiz-aften på Østsia, 27. september 
Quizen på Østsia er vanligvis er et ukentlig arrangement som er svært populært blant 
studentene. Under Forskningsdagene ble det arrangert en Quiz-aften med fokus på vitenskap 
og forskning. Målgruppen var studenter, og vinnerlaget vant en rekke fine premier.  Quizen 
ble godt mottatt og det var fullsatt pub hele kvelden. 400 studenter deltok i quizen.  
 
Møt en Agder-forsker, 19. – 30. september  
Møt en Agder-forsker er et gratis tilbud til alle videregående skoler i Agder-fylkene, hvor 
forskere på Agder lar seg bestille til å holde foredrag på skolene.  Forskerne som tilbød 
foredrag i år var ansatte ved UiAs fakulteter, samt forskere fra Havforskningsinstituttet, 
Xstrata Nikkelverk, NIVA og Sørlandet sykehus.  Tilbudet var gjeldende under 
Forskningsdagenei perioden 19. – 30. september.   
 
Antall tilbudte foredrag fra fakultetene: 17  
Antall tilbudte foredrag fra eksterne samarbeidspartnere: 19  
 
Det kom inn totalt 74 bestillinger fra til sammen 15 videregående skoler (10 fra Vest-Agder og 
5 fra Aust-Agder). Skolene setter stor pris på tilbudet og det ble registrert en økning på 23 



 
 
 

 

bestillinger i år sammenlignet med 2011. Majoriteten av de bestilte foredragene var fra 
eksterne samarbeidspartnere.  
 
Med tanke på viktigheten av forskningsformidling utad, vil det være ønskelig å øke antall 
foredragsholdere fra UiA til neste år. Ved enkelte fakulteter var det svært vanskelig å få tak i 
foredragsholdere.  
 
Møt en UiA-forsker, 19. – 30. september 
Tidligere kalt Formidling av lærerutdanningsrelevant og praksisrettet FoU – til praksisfeltet 
og i praksisfeltet var et tilbud initiert av Avdeling for lærerutdanning og ble tilbudt 
barnehager, grunnskole og videregående skoler i Aust- og Vest-Agder.Opplegget er laget over 
samme lest som Møt en Agder-forsker tilbudet til videregående skoler, men med fokus på 
forskning knyttet til lærerutdanningene.  Det ble sendt ut en foredragsportefølje på totalt 8 
foredrag (4 foredrag rettet mot barnehager, 3 foredrag rettet mot grunnskoler/videregående 
skoler og 1 foredrag rettet mot videregående skoler). Tilbudet var gjeldende under 
Forskningsdagenei perioden 19. – 30. september. Det kom inn 11 bestillinger totalt.  
 
Markedsføring  
Både på Campus Grimstad og Campus Gimlemoen ble programmet for Forskningsdagene lagt 
ut på storskjermene på campus. Det ble i tillegg distribuert flyers rundt omkring på campus. 
Programmet ble også lagt ut på STAs storskjerm i Kafe Kampus.  I studentavisen Unikum ble 
det satt inn en helsides annonse i september utgaven. Alle arrangementene ble markedsført på 
Forskningsdagenes egen hjemmeside, www.forskningsdageneagder.no, og flere av 
arrangementene ble omtalt på innaskjærs og uia.no.  
 
Forsker grand prix 
Forsker grand prix ble markedsført på interne og eksterne websider. Det ble annonsert for 
billetter i Varden, Telemarkavisa, Grimstad Adressetidene og Fædrelandsvennen, samt Unikum 
studentavis ved UiA. Det ble i tillegg delt ut program til alle ansatte ved UiA og HiT. 
Arrangementet  ble også markedsført på Facebook, Fronter, uia.no og innaskjærs.  

 
Forskningstorg, Kristiansand 
Forskningstorget i Kristiansand ble annonsert med en teaser i Fædrelandsvennen (18/09), og 
en dobbeltsidig annonse i Fædrelandsvennen (21/09). Vi hadde også en nettannonse i 
Fædrelandsvennen i uke 38.  

 
Det det ble også produsert en egen brosjyre for forskningstorget. Opplaget var på 3000. Denne 
ble distribuert på kafeer og utesteder i Kristiansand sentrum en uke før arrangementet. Den ble 
også delt ut til alle deltakere, samt delt ut til publikum på selve dagen. Det ble også produsert 
et felles programbilag for Forskningstorget og Bilfri dag. Opplaget var på 2500. Disse ble også 
distribuert i Kristiansand sentrum en uke før arrangementet, og delt ut til publikum på selve 
dagen. Det ble trykket opp felles plakater for Forskningstorget og Bilfri dag. Disse ble hengt 
opp i Kristiansand sentrum en uke før arrangementet.  

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

Forskningstorg, Grimstad 
Forskningstorget i Grimstad ble annonsert med to annonser i Grimstad Adressetidende (19/09) 
og (22/09), og to annonser i Agderposten (18/09) og (21/09). Det ble også trykket opp en flyer 
med program for Forskningstorget. Opplaget var på 1500. Disse ble distribuert i Grimstad 
sentrum ca. en uke før arrangementet og delt ut til publikum på selve dagen.  

 
« En natt på campus» og Forskningskonferansene for 5.trinn 
Direkte e-post til aktuelle skoler 

 
Energikonferansen SØR 
Markedsføring via 
- direkte e-post til kontakter og tidligere deltagere  
- Intranet hos Agder energi og Fronter 
- Avisannonser i Agderposten og Grimstad Adressetidende 
- egen hjemmeside www.energikonferansen-sor.no 

 
Quiz-aften på Østsia 
Markedsføring via  
- Facebook  
- Flyers på campus 
- Plakater på campus 

 
Møt en Agder-forsker 
Direkte e-post til aktuelle skoler 
 
Møt en UiA-forsker 
Direkte e-post til aktuelle skoler 
 

Mediedekning 
Forskningsdagene fikk i år god pressedekning i media. Særlig Forsker grand prix fikk mye omtale. 
Forskningsdagenes sekretariat gir hvert år ut et bilag med forhåndsomtale av arrangementer i hele 
Norge. Årets bilag ble utgitt sammen med VG i uke 38. Teknova og Havforskningsinstituttet fikk 
omtale i år.  

 
 
Forsker grand prix 
Forhåndsomtale, TV 
NRK Sørlandet, TV-innslag fra generalprøven (20/09) 

 
Forhåndsomtale, radio 
NRK Sørlandet, Radioinnslag med kandidat(20/09) 

 
Forhåndsomtale, avis 
Grimstad Adressetidene, artikkel (06/09) 
Fædrelandsvennen, Leserinnlegg (20/09) 
Agderposten, Kronikk (20/09) 

 
Avis 
Aftenposten, tosiders artikkel (15/10) 
Grimstad Adressetidende, tosiders artikkel (22/09) 
Fædrelandsvennen, tosiders artikkel (05/10) 



 
 
 

 

 
 

Nettavis 
Forsking.no, artikkel (05/10) 

 
Forskningstorg Arendal 
Forhåndsomtale Avis 
Agderposten, serie med artikler (12/09), (14/09), (21/09), (26/09), (28/09) og 28/09) 

 
En natt på Campus 
Avis  
Grimstad Adressetidene, artikkel (06/10) 

 
Forskningskonferanse for 5.trinn 
Radio (P4) 
Innslag på radioprogrammet Sytten Tretti (25/10) 
Innslag på radioprogrammet Barnas beste (27/10) 

 
 Avis 
 Grimstad Adressetidende, artikkel (25/09) 
 Fædrelandsvennen, artikkel (26/09) 
 

Aktivitetsdagen Campus Grimstad 
Avis 
Grimstad Adressetidene, artikkel (27/09) 

 
 

Annet 
Siden Forskningsdagene er et stort formidlingsarrangement som strekker seg over lang tid kreves det 
kontinuerlig jobbing både i forhold til planlegging og kontakt med og oppfølging av interne og 
eksterne partnere. I perioden før gjennomføringen (fra om lag 1.5) kreves det en 100 % stilling for å 
gjøre dette arbeidet. I perioden Forskningsdagene pågår (uke 38 og 39) kreves det langt mer enn 
100% stilling.  
 
 
 
Med vennlig hilsen,  
 
Yvonne Kerlefsen  
Prosjektleder for Forskningsdagene 2012 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


