
Hva vil vi med humaniora?

Tid: Fredag 15. januar 2016, kl. 0930  –  1200

Sted: Filmens hus, Dronningens gate 16, Oslo

Påmelding på e-post innen onsdag 13. januar 2016 

humaniorameldingen@kd.dep.no

Hvordan sikrer vi høy kvalitet i humanistisk forskning og utdanning? 
Hvordan videreutvikler vi humaniora for å forstå og møte  

pågående samfunnsendringer best mulig? Og er humanioras  
bidrag i lærerutdanning og skole godt nok satt i system? 

Dette er noen av spørsmålene som skal utforskes i Norges første 
stortingsmelding om humanistisk forskning og utdanning. Kunn-

skapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer nå til konferanse der 
du kan komme med innspill til meldingen.

Kunnskapsdepartementet



Program

09.30	 Kaffe	og	croissanter

10.00 Introduksjon	ved	kunnskapsminister	Torbjørn	Røe	Isaksen		

 -  Innledende rundebordsamtale mellom: 

 - Torbjørn	Røe	Isaksen

 - forlagsdirektør	for	litteratur	i	Aschehoug	Kari	Spjeldnæs

 - oberstløytnant	i	Luftforsvaret	Harald	Høiback

 - adm.	dir.	i		Arbeidsgiverforeningen	Spekter	Anne-Kari	Bratten

 - adm.	dir.	i	Finans	Norge	Idar	Kreutzer	

 - direktør	i	Utdanningsetaten	i	Oslo	kommune	Astrid	Søgnen

 - Ordstyrer:	professor	i	medier	og	kommunikasjon,	Universitetet	i	Oslo,	 
Trine	Syvertsen	

 -  Forberedte kommentarer

 - 	Eva	Fredrikke	Bech,	student,	Universitetet	i	Bergen

 - 	Narve	Fulsås,	professor	i	historie,	Universitetet	i	Tromsø	 
–	Norges	arktiske	universitet

 - 	Jill	Walker	Rettberg,	professor	i	digital	kultur,	Universitetet	i	Bergen

 -  Innspill fra salen



Torbjørn Røe Isaksen	 –	 ble	 kunnskapsminister	 i	 oktober	
2013.	Han	er	tidligere	medredaktør	i	Minerva,	tidligere	leder	
for	Unge	Høyre.	I	2008	ga	han	ut	boken	Høyre om! For en ny 
konservatisme	og	i	2013	Den onde sirkelen: om å falle utenfor 
i verdens rikeste land.

Kari J. Spjeldnæs – forlagsdirektør	 for	 litteratur	 i	Asche-
houg,	styreleder	 i	Lydbokforlaget	og	styremedlem	 i	Best-
selgerforlaget,	Oktober	forlag	og	Bokbasen.	Hun	er	medlem	
av	Forleggerforeningens	allmennbokutvalg.

Harald Høiback –	oberstløytnant	 i	 Luftforsvaret,	 doktor	 i	
filosofi,	 hovedlærer	 ved	 Forsvarets	 stabsskole/Forsvarets	
høgskole	og	for	tiden	medlem	av	sekretariatet	for	Afghani-
stanutvalget.

Anne-Kari Bratten	 –	 adm.	 dir.	 i	 Arbeidsgiverforeningen	
Spekter.	Hun	er	utdannet	ved	Universitetet	i	Oslo	og	Norges	
Handelshøyskole,	og	har	bakgrunn	som	blant	annet	senior-
konsulent	 i	 UtviklingsPartner,	 organisasjonsdirektør	 i	 Jernbane- 
verket,	 personal-	 og	 organisasjonssjef	 i	 NSB	 Bane,	 første-
konsulent	 i	Buskerud	 fylkeskommune,	personalkonsulent	 i	
Oppegård	kommune	og	Radiumhospitalet.

Idar Kreutzer	–	adm.	dir.	i	Finans	Norge,	styreleder	i	Posten	
Norge	 og	 Flyktninghjelpen,	 nestleder	 av	 bedriftsforsamlin-
gen	i	Statoil	ASA,	medlem	av	bedriftsforsamlingen	i	Norsk	 
Hydro	ASA,	sitter	i	styret	på	UiO.	I	juni	2015	ble	han	utnevnt	
i	 regjeringens	 ekspertutvalg	 om	grønn	 konkurransekraft,	
og	han	er	medlem	av	klima-	og	miljøministerens	klimaråd.
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Astrid Søgnen –	direktør	i	Utdanningsetaten	i	Oslo	kommune.	
Fra	1995	til	1997	var	hun	statssekretær	i	Kirke-,	utdannings-	
og	 forskningsdepartementet	 (KUF)	 under	 Gudmund	Her-
nes.	Hun	ledet	Kvalitetsutvalget	fra	2002	til	2004,	som	var	
med	å	legge	grunnlaget	for	skolereformen	Kunnskapsløftet.

Trine Syvertsen – professor	 på	 Institutt	 for	 medier	 og	
kommunikasjon,	UiO.	Hennes	 forskningsområder	er	 først	
og	fremst	allmennkringkasting,	medieregulering	og	medie-
konvergens.	Hun	var	dekan	på	HF,	UiO,	fra	2007-2014,	har	
vært	leder	for	Det	nasjonale	fakultetsmøtet	for	humaniora	
og	er	styreleder	på	Høgskolen	i	Oslo	og	Akershus.

Eva Fredrikke Bech	–	student,	født	i	Bærum	i	1996,	går	 
andre	 året	 på	 en	 bachelorgrad	 i	 russisk	 ved	 UiB.	 Kom	
sammen	med	Sandra	Møystad	og	 Julie	 Formo	på	 andre-
plass	i	Holbergprisen	i	skolen	2013.	Er	styremedlem	i	Bergen	
filmklubb.

Narve Fulsås – professor	 i	 historie,	 UiT.	 Siden	 2003	 har	
han	vært	redaktør	for	åtte	av	de	33	bindene	i	Henrik	Ibsens	
skrifter,	med	ansvaret	 for	kommentert	utgivelse	av	alle	 
Ibsens	brev.	Fulsås	har	bl.a.	skrevet	biografi	om	Ernst	Sars,	
om Havet, døden og vêret: Kulturell modernisering i Kyst-Noreg 
1850-1950,	 om	polarekspedisjonenes	 betydning	 for	 norsk	
1800-tallspolitikk	og	identitet,	og	Universitetet i Tromsø 25 år.

Jill Walker Rettberg – professor	 i	digital	kultur,	UiB.	Hun	
har	utgitt	 en	bok	om	blogging,	har	 samredigert	en	artik-
kelsamling	om	spillet	World of Warcraft,	og	har	forsket	på	
elektronisk	 litteratur,	 dvs.	 skjønnlitteratur	 som	 tar	 i	 bruk	
datamaskinens	egenart,	på	digital	kunst	og	på	sosiale	medier.	
Hennes	 siste	 bok	 er	 Seeing Ourselves Through Technology: 
How We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and 
Shape Ourselves.
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