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Aftenposten bruker et 
gammaldags skriftspråk 
som kanskje en prosent 
nordmenn bruker i dag. Vi 
som en sjelden gang får på 
trykk et debattinnlegg i 
avisa, får fjerna alle 
a-endingene. Å skrive 
«framtida» er en vederstyg-
gelighet. Ja, «framtiden» 
går heller ikke. Den 
ubestemte artikkelen «ei» 
betraktes som en språklig 
kjønnssykdom. I et essay i 
Aftenposten den 22. juli om 
den norske terroristen, er 
til og med navnet Breivik i 
tittelen blitt endra til 
Brevik. 

Avisa har si egen 
rettskrivningsordliste. Om 
du er fisefin, kan du få 
kjøpt den på nettet til 
kroner 135. Nynorsk er 
også et bannord i avisa, og 
det er trist å se Harald 
Stanghelle, den flotte 
nynorskmannen, skrive et 
riksmål som åndssnobben 
Knut Hamsun ville vært 
stolt av. 

I Klassekampen kommer 
heldigvis det meste på 
trykk av både endinger og 
bannord, men det knyter 
seg i magan min når 
debattredaksjonen endrer 
«han» til «ham». Allerede i 
1917 blei det tillatt å skrive 
«han» istedenfor «ham», og 
i 1938 blei begge likestilte. 
Ingen som er vokst opp øst 
for Akersælva bruker 
«ham» etter preposisjoner, 
som direkte objekt eller 
indirekte objekt. For oss er 
«ham» engelsk for skinke. 

Lars Olle Engaas,
språkrør

engaaslarsolle@gmail.com

Fisefin 
bokmål

FLOTT MANN: Harald 
Stanghelle må skrive bokmål

SPRÅK
Lars Olle Engaas

Hver dag logger vi inn på 
titalls app-er og nettsider. For 
å identifisere oss bruker vi 
passord, personnummer, 
ID-brikker eller koder. Nå er 
denne måten å identifisere 
seg digitalt på, i ferd med å 
fases ut. I framtiden vil du 
identifisere deg på nettet med 
virkelige biologiske 
data. 

I framtiden vil 
det bli slik at når du 
skal logge deg inn 
på skatteetaten.no 
eller Altinn, må du 
oppgi en biologisk 
ID på en mobil-app: 
fingeravtrykk, 
lyden av stemmen 
din eller en selfie. 
Du behøver dermed 
ikke oppgi noen 
kode. Men denne 
teknologien medfører en 
risiko: Dersom den biologiske 
ID-en din blir stjålet, kan du 
få en altfor tidlig «digital 
død». 

I 17 land har MasterCard 
nylig gjort det mulig å 
godkjenne mobilbetalinger 
ved å ta en selfie på mobilen. 
Også Microsoft velger bort 
passord og koder til fordel for 
biologisk ID i det nye opera-
tivsystemet Windows 10, som 
kommer i sommer. Dette er 
en utvikling vi bare vil se mer 
til i framtida.

Allerede i dag har vi 
vanskeligheter med å sikre 
den digitale identiteten vår. 
Gjennomsnittlig må hver av 
oss huske 20 til 30 bruker-
navn, passord og startkoder. 
De færreste kan skryte av en 
så god hukommelse, så 
mange må skrive ned kodene, 
for eksempel i en passordor-
ganisator på mobilen – eller 
de bruker samme kode for alt. 

Passord som er lagret på 
mobilen kan stjeles. 150.000 
nordmenn har opplevd 
ID-tyveri. Ingen databaser er 
helt sikre: I USA ble hemme-
lige dokumenter til 21,5 

millioner offentlige ansatte 
stjålet. 

Innen 2018 vil minst 50 
prosent av oss bruke mobilen 
til det meste. Mobilen åpner 
bokstavelig talt dører. Den gir 
adgang til tog, museer, kino 
og arbeidsplassen din. Du 
betaler drinker, tar ut penger 
og betaler privatgjeld over 
mobiltelefonen. Mye av 
denne informasjonen sender 
vi også til andres telefoner. 
Det er et sikkerhetsproblem. 

En annen utfordring er at 
vi må bruke så 
mange app-er. Siden 
2008 har det kom-
met 1,5 millioner 
nye app-er. I Europa 
er det 1.640.000 som 
jobber i app-indus-
trien. Vi har med 
andre ord druknet i 
et hav av «livsvik-
tige» app-er.Meng-
den gjør at sikkerhe-
ten rundt den 
digitale ID-en vår 
blir enda dårligere. 

Mange åpner nå altså for å 
bruke biologisk ID. 

En dyktig hacker kan stjele alt 
fra mobiltelefonen din, selv 
om den er låst med en kode 
– og selv om informasjonen er 
kryptert. Nylig har vi lest at 
amerikanske myndigheter 
har kjøpt løsninger fra 
hackere for å bryte seg inn på 
iPhonen til drapsmannen i 
San Bernardino. Når ameri-
kanske myndigheter enkelt 
kan kjøpe slike verktøy, 
hvordan vet vi da at IS, 
Mossad, al-Qa’ida, Iran, 
Nord-Korea eller kriminelle 
gjør det samme? 

Hvis du, som mange iPhone-
eiere, har registrert fingerav-
trykket på mobilen, kan de 
biologiske dataene dine være i 
fare. I USA har 5,6 millioner 
digitale fingeravtrykksett av 
statsansatte blitt stjålet av 
hackere. Men i motsetning til et 
brukernavn eller et passord, 
kan ikke fingeravtrykket ditt 
erstattes. Hvis denne informa-
sjonen kommer på avveie, er 
løpet kjørt.

Banker, kredittkortselskaper 
og offentlige tjenester bør 

derfor aldri kreve innlogging 
med biologisk informasjon. 
Med den teknologien vi har 
tilgjengelig i dag, vil de aldri 
kunne sikre denne informa-
sjonen fullstendig – selv om 
den bakes inn i krypterte 
former. Mange av disse 
selskapene tar heller ikke inn 
over seg implikasjonene av å 
bruke biologisk ID – de er kun 
opptatt av å finne den sikreste 

måten å identifisere kunden. 
Det vil ikke skje noen 

endring i hvordan bankene, 
kredittkortselskapene og 
myndighetene håndterer 
informasjonen om oss, før 
mange nok har blitt utsatt for 
ID-tyveri. Derfor vil det 
kanskje ta noen år før sam-
funnet blir bevisst på farene 
med å bruke biologisk 
informasjon til å identifisere 

I framtida vil digitale passord erstattes av fingeravtrykk. Men hva om den biologiske dataen blir stjålet?

En tidlig digital død

DATA PÅ AVVEIE: Det er ikke mulig å sikre seg fullstendig mot 
ID-tyveri, skriver Harald Marthinussen, og viser til at FBI nylig 
klarte å hacke iPhone. Bildet er fra en protest mot dette i februar. 
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Mobilen 
åpner bok-
stavelig 
talt dører.
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I framtida vil digitale passord erstattes av fingeravtrykk. Men hva om den biologiske dataen blir stjålet?

digital død

seg. Det samme skjedde da 
virus på internettet ble et 
problem: Forsvarlige antivi-
rusløsninger kom først etter 
at mange hadde brent seg, 
flere ganger. 

Men det finnes også løsninger 
som ikke innebærer de 
samme risikoene som bruk av 
biologisk ID: cyberbiologisk 
ID. Både Google og kreditt-
kortselskaper som Visa, 
MasterCard og Amex mener 
at i framtiden vil plastkort, 
koder og passord erstattes av 
et smykke eller en liten dings 

som inneholder den cyberbio-
logiske ID-en din. 

Cyberbiologisk ID har 
samme format som den 
biologiske ID-en, og derfor 
kan den brukes alle steder 
som i dag krever innlogging 
med biologisk ID. Som den 
biologiske informasjonen, blir 
også de cyberbiologiske 
dataene kryptert. Måten 
informasjonen krypteres på, 
gjør sannsynligheten for 
hacking og dekryptering 
mindre.

I tillegg må cyberbiologiske 
avlsere slette all informasjon 

etter hver identifikasjon, slik 
at ingen hackere kan stjele 
identiteten din fra avleseren. 
Og dersom det blir stjålet, er 
konsekvensene mindre. Den 
cyberbiologiske ID-en er helt 
individuell, men det er ikke 
den virkelige biologiske 
dataen vår. Derfor kan den 
erstattes hvis den blir stjålet, 
og det digitale livet vårt kan 
alltid fornyes – vi fremstår 
som en ny cyberperson: livet 
kan gå videre. 

Harald Marthinussen,
sivilingeniør i PCU Company AS

harald@pcu.no

BEKYMRET: Også Abelia er bekymret over kunnskapsminister 
Røe Isaksens stortingsmelding om fagskoler. 
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I et svar på mitt tidligere 
innlegg, skriver Jens Chr. 
Thysted (20. juli) at han er 
bekymret over stortingsmel-
dingen om fagskolene som 
kommer i høst. Vi deler 
Thysteds bekymring. 

Et sentralt suksesskrite-
rie for en fagskolereform er 
først og fremst at fagskoleut-
danningen må være en 
attraktiv utdannings- og 
karrierevei. Det bør derfor 
være et felles poengsystem 
for fagskole, 
høyskole og 
universitet i 
form av 
studiepoeng, 
samt fleksible 
overganger 
mellom 
utdanningsin-
stitusjonene 
basert på 
sammenlig-
ning av læringsutbyttebe-
skrivelser. Her er modellen 
til Nasjonalt Fagskoleråd et 
godt utgangspunkt.  

KD har foreslått at fagsko-
lene skal ligge på nivå over 
videregående skole. For å 
kunne utvikle nye studietil-
bud i tråd med arbeids- og 
næringslivets behov, er det 
viktig å trekke inn lærere fra 
arbeidslivet inn i fagsko-
lene, etablere arbeidslivsråd, 
nasjonale fagråd og styrke 
Nasjonalt fagskoleråd. 

For at all utdanning på 
nivå over videregående skal 
ses i et helhetlig perspektiv, 
er det også naturlig at 
eierskapet og ansvaret for 

alle offentlig fagskoler 
overføres til staten. 

En bærekraftig finansie-
ringsmodell er avgjørende 
for å sikre kvalitet i fagsko-
leutdanningen. Denne må 
bygge på prinsippet om reell 
kostnadsdekning. Finansi-
eringen må gjelde alle 
fagskoleutdanninger 
– uavhengig om fagskolen er 
offentlig eller privat. I en 
overgangsperiode må 
studenter som tar utdannin-
ger som ikke er finansiert, 
ha rett til stipend på lån fra 
Lånekassen. 

Det er også viktig med 
studentdemokrati og 

medvirkning. 
Fagskolene må 
ha rett til 
medlemskap i 
studentsam-
skipnader, og 
trekke med 
studenter som 
aktive medspil-
lere for å 
utvikle den 
faglige og 

pedagogiske kvaliteten – 
gjennom styrerepresenta-
sjon, studentevaluering og 
dialog med ledelsen om 
faglig og pedagogisk 
kvalitet.  

En fagskole godt integrert i 
utdanningssystemet som 
både kommuniserer med 
arbeidslivet og egne studen-
ter, vil ha langt større 
forutsetninger for å møte 
næringslivets enorme behov 
for stadig oppdatert fagkom-
petanse. 

Håkon Haugli, 
administrerende direktør i Abelia, 

Foreningen for kunnskaps- og 
teknologibedrifter i NHO

post@abelia.no

Suksesskriterier for 
fagskolereform

Eierska-
pet for 
alle 

offentlige fag-
skoler bør over-
føres til staten. 

FAGSKOLE
Håkon Haugli

MER DEBATT NESTE SIDE »

Alternativ tittel: 4 av 10 overvur-
derer egen kompetanse.
Alternativ tittel 2: 4 av 10 forstår 
ikke hvilken kompetanse 
utdanningen har gitt dem.
Alternativ tittel 3: Mange 
studenter er skuffet over at 
jobben deres ikke går ut på å lese 
Foucault.

Aksel Braanen Sterri er 
misfornøyd med mandagens 

Klassekampen-tittel: «Fire av ti 
er overutdannet», på Facebook

Dette er ikkje eit hygienisk 
problem. Men triveleg er det 
ikkje, og vi vil ikkje oppfordre 
nokon til å gjere det.

Kjetil Tore Fjalestaf, miljøkon-
sulent i Kristansund, om å tisse 

i havet, til NRK

‘Fuck the police’ er ikke et 
utsagn, men et livssyn.

Jonis Josef i Aftenposten

Det er på tide at de yngre 
russiske utøverne gjør et 
statskupp mot organisert ledelse 
som er pill råtten.
Olaf Tufte har høye forventnin-

ger til russiske idrettsutøvere, i 
NRK

OVERHØRT


