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SAKSLISTE 
 
VEDTAKSSAKER 
 
Sak 14/2015 Forslag til medlemmer i komitéen for evaluering av søkere til 

ett professorat/visedirektørstilling ved CEMO 
 

CEMO foreslår følgende medlemmer til sakkyndigkomitéen for 
evaluering av søkere til ledig professorat: 
 

 Jan-Eric Gustafsson (leder) 

 Peter Allerup, Århus 

 Monica Martinussen, UiT 

 Seniorrådgiver Anne-Catherine Lehre - admin. 
 
De tre førstnevnte er fagpersoner på det utlyste fagfeltet (’Educational 
Measurement’). Lehre representerer administrasjonen i CEMO.  
 
Under følger en nærmere presentasjon av de tre foreslåtte 
fagmedlemmene. 
 
Professor Jan-Eric Gustafsson, CEMO (leder av komitéen) 
Inst för pedagogik och specialpedagogik, Box 300, 405 30 Göteborg, 
Sverige// 
CEMO, Postboks 1161 Blindern 0318 OSLO 
E-post: jan-eric.gustafsson@ped.gu.se 
 
Jan-Eric Gustafssons faglige fokus er knyttet til individuelle 
forutsetninger for utdanning, effekter av utdanning på kunnskaper og 
ferdigheter, lærerkompetanse, Högskoleprovet og komparative, 
internasjonale studier. Videre har han utviklet kvantitative metoder 
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med fokus på målinger og statistiske analyser. Gustafsson har bl.a. 
undervist på metodekurs på doktorgradsnivå i flere land samt veiledet 
mange studenter. Han har utgitt en rekke publikasjoner nasjonalt og 
internasjonalt innenfor sitt fagfelt. 
 
 
Professor, Peter Allerup, Århus 
DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse – 
Skoleforskningsprogrammet, Tuborgvej 164, bygning B, 105b, 2400 
København NV, Danmark 
E-post: nimmo@edu.au.dk 
 
Peter Allerup har vært ekstern lektor ved Københavns Universitet siden 
1991 og seniorforsker ved Danmark Pedagogiske Institut siden 1994. 
Han har en bred forskningserfaring og har jobbet med prosjekter 
innenfor alt fra storskala studier, skoleforskning og voksenopplæring til 
internasjonale studier som TIMSS og PISA. Han har utgitt en rekke 
publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt innenfor sine fagfelt.  
 
 
Professor Monica Martinussen  
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge- Nord (RKBU Nord), Det 
helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø     
E-post: monica.martinussen@uit.no 
 
Monica Martinussens faglige fokus er knyttet til kvantitative 
forskningsmetoder, meta-analyse og psykometri, stress og resiliens, 
psykisk helse og luftfart. Hennes forskningsprosjekter inkluderer alle 
prosjekter innen Forebyggingsenheten som f.eks Familiens Hus 
(engasjement og samhandling) og BAP (Barn som pårørende) samt 
ulike meta-analyseprosjekter. Martinussen har utgitt en rekke 
publikasjoner nasjonalt og internasjonalt. 
 
 
Forslag til vedtak: 
CEMOstyret vedtar å godkjenne foreslåtte medlemmer til 
sakkyndigkomitéen for evaluering av søkere til ett 
professorat/visedirektørstilling ved CEMO. 

 
Sak 15/2015 Forslag til medlemmer i intervjukomitéen for evaluering av 

søkere til ett professorat/visedirektørstilling ved CEMO 
 

CEMO foreslår følgende medlemmer til intervjukomitéen for 
evaluering av søkere til ledig professorat: 
 

 Sigrid Blömeke (leder) 

 Peter Allerup, Århus 

 Per Grøttum, UiO 

 Seniorrådgiver Anne-Catherine Lehre - admin. 
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Alle er fagpersoner på det utlyste fagfeltet (’Educational Measurement’). 
Under følger en nærmere presentasjon av de tre foreslåtte 
komitémedlemmene. 
 
 
Professor Sigrid Blömeke, CEMO (leder av komitéen) 
Centre for Educational Measurement at the University of Oslo, Postboks 1161 
Blindern, 0318 OSLO 
E-post: postmottak@cemo.uio.no  
 
Sigrid Blömeke er direktør på CEMO. Hennes faglige fokus dekker måling av 
alle utdanningstrinn med spesielt fokus på å utvikle instrumenter og analysere 
data som stammer fra disse. Forskingen dekket også stort sett hele 
utdanningsløpet fra barn til voksen og fokuserer særlig på måloppnåelse i 
høyere utdanning.  
 
 
Professor, Peter Allerup, Århus 
Se sak 14/2015 
 
 
Professor Per Grøttum, UiO 
Seksjon for medisinsk informatikk, Postboks 1080 Blindern, 0316 OSLO 
E-post: monica.martinussen@uit.no 
 
Per Grøttums faglige fokus er innenfor føtal biometri, E-læring og medisinsk 
pedagogikk. Han har vært professor i medisinsk informatikk på Universitetet i 
Oslo siden 1995.  
 
Forslag til vedtak: 
CEMOstyret vedtar å godkjenne foreslåtte medlemmer til intervjukomitéen 
for evaluering av søkere til ett professorat/visedirektørstilling ved CEMO. 
 
 

 
Rita Hvistendahl 
styreleder 

Øystein Andresen 
referent 
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