
 
 

 

Humanistiske fag – selvforståelse og samfunnsoppdrag 
 

Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 

Drammensveien 78, Oslo 

onsdag 23. november 2016 kl. 13.00 – 17.00 
 
 
På dette møtet ønsker Det Norske Videnskaps-Akademi å ta opp to av de 
utfordringene humanistiske fag står overfor i dag: 

Hva er de humanistiske fagenes samfunnsoppdrag, og hva bør deres ”societal 
impact”?  

Hva skal telle som forskning i humanistiske fag, og hvordan skal det telles?  
   
Spørsmålene er blitt aktualisert av Kunnskapsdepartementets arbeid med 
humaniorameldingen. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen vil delta på møtet.   
 
Vi satser på korte og konsise innlegg. Møtet er åpent for alle og krever ingen 
påmelding. 
 

Program: 
(kaffe og kringle fra kl. 12.30) 
 
13.00 Preses Ole M. Sejersted: Åpningsord 
          Leder for Akademiets Historisk-filosofiske klasse, Andreas Føllesdal:  

Humanistisk forskning for et samfunn i forandring 
 
13.15 Statsråd Torbjørn Røe Isaksen: Hva vil vi med humaniora? 
 

13.30 – 15.00  Samfunnsoppdrag og ”societal impact”  
 
Mange mener mye om de humanistiske fagenes samfunnsoppdrag. Noen mener 
humanioras samfunnsoppdrag handler om å tilby «beredskapskunnskap», andre at det 
handler om å representere «dannelseskunnskap». Svarene får betydning for et annet 
aktuelt spørsmål: hva er humanioras ”societal impact”? Hvem bestemmer hva slag 
”societal impact” som er viktig? Hvordan kan ”societal impact” måles?  

Innledere er to HF-dekaner og to professorer som alle er godt kjent med de 
mange utfordringene de humanistiske fagene møter, og som følger diskusjonen både 
nasjonalt og internasjonalt. 
 

Ordstyrer: Professor Camilla Serck-Hanssen, Universitetet i Oslo  
 



Dekan Arne Bugge Amundsen, HF/UiO: Samfunnsoppdrag og samfunnspåvirkning. 
Kan det tegnes nye humaniora-landskap? 
 
Dekan Anne Kristine Børresen, HF/NTNU: Humaniora, relevans og 
samfunnsoppdrag: Eksempler og utfordringer 
 
Professor Kjersti Fløttum, Institutt for fremmedspråk, UiB: Språk og klima – fra usynlig 
til synlig samfunnsrelevans 
 
Institututtstyrer Johan Myking, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, 
UiB: Digital språkdokumentasjon som samfunnsoppdrag 
 

(15.00 – 15.30 Kaffe) 

15.30 – 16.45  Hva skal telle som forskning i humanistiske fag, 
og hvordan skal vi telle?  
 
Arbeid med leksika, ordbøker, språkbanker, kritiske tekstutgaver, kataloger og 
samlingspublikasjoner, utgivelse av lærebøker og monografier for et større publikum 
har stått sentralt innenfor humaniora. Å fremme forståelsen for forskningsgehalten i slik 
faglig virksomhet, er en utfordring. Samtidig er denne formidlingen av spesifikt norsk 
materiale og norsk kultur en viktig del av fagenes samfunnsoppdrag – med langsiktig 
”impact” som er vanskelig å måle. 
 Innlederne er tre sentralt plasserte personer innenfor antikvarisk og museal 
sektor, og fra universitetene. 
 

Ordstyrer: Professor Narve Fulsås, Norges arktiske universitet (UiT) 
 
Direktør Kristin Bakken, Avdeling for kunnskapsutvikling hos Riksantikvaren: Norsk 
kulturarv – får den plass i fremtidens forskning? 
 
Professor Terje Lohndal, , Institutt for språk og litteratur, NTNU / Institutt for språk og 
kultur, UiT: Formidling i tellekantenes tidsalder: Mellom Skylla og Kharybdis? 
 
Museumsdirektør Håkon Glørstad, Kulturhistorisk museum, UiO: 
Universitetsmuseenes samfunnssansvar i skjæringspunktet mellom forskning, 
formidling og forvaltning 
 
 
16.45  Oppsummering som utfordring til Humaniorameldingen: Ved Andreas Føllesdal, 
Narve Fulsås og Camilla Serck-Hanssen  
 

 


