Likestillingspris 2000
Likestillingsprisen for året 2000 tildeles Kari Hag førsteamanuensis ved Institutt for
matematiske fag.
Kari Hag tildeles prisen for sin lange og omfattende innsats for å vekke jenters interesse for
realfag generelt og matematikk spesielt. Hun har arbeidet aktivt med problemstillinger
knyttet til jenter og realfag i et par tiår.
NTNU har markert seg som et universitet som aktivt jobber for å rekruttere jenter til
fagområder der de er underrepresentert. Kari er blant dem som har bygd opp universitetets
bevissthet og kompetanse på området. Hun har dermed vært med på å legge grunnlaget for
senere omfattende og vellykket jenterekruttering til teknologistudier ved NTNU.
I perioden 1984-86 var hun leder for NTHs Likestillingsutvalg, og en av pådriverne for
avvikling av ”jentedager” på NTH, hvor jenter i videregående skole ble invitert til Høgskolen
for å møte forelesere og studenter og få informasjon om studietilbudene.
Karis fremragende pedagogiske evner har også gitt henne SINTEF-prisen i 1989.
Fra 1986 til 1991 var Kari medlem av NAVFs referansegruppe for kvinner i vitenskapelig
forskning, og i mars i fjor var hun blant arrangørene av konferansen ”Jenter og matematikk –
handling bak ordene” her ved NTNU. Konferansen samlet 100 deltakere fra hele landet.
Kari er meget opptatt av at å vekke realfagsinteressen hos jenter tidligst mulig. Hun bidrar
også som medlem i nyopprettet styringsgruppe for Operation Minerva i Midt-Norge, hvor
hovedmålsettingen er å øke antall unge jenter som velger en karriere innen matematikk,
realfag og teknologi. Programmet er for jenter i alderen 10 til 18 år.
Karis engasjement har betydning i norsk, nordisk og europeisk sammenheng. Hennes
internasjonale engasjement for jenter og matematikk går frem av flere publikasjoner.
Kari deltok også som arrangør av Round Table on Women and Matematicd i 1996.
Kari kunne dessverre ikke motta prisen på festmøtet den 19.05, da hun hadde et
forskningsopphold ved University of Michigan. Prisutdelingen fant sted i lunsjen på
Kollegimøtet den 14.06.00.

