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Program
Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger – SAMKUL

Humanioras plass og plikt

Program
Møteleder: Marit K. Slotnæs, debattredaktør i Morgenbladet

«Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger» (SAMKUL) er et nytt og svært
ambisiøst forskningsprogram i Forskningsrådet. Programmet skal blant annet
bidra til å realisere Forskningsrådets målsetting om å gjøre dette temaområdet
til et nytt, nasjonalt satsingsområde. Samtidig har SAMKUL sine paralleller på
internasjonalt nivå. Både EU og European Science Foundation har tatt initiativ
for å styrke forskningen om de kulturelle dimensjonene ved samfunnsutviklingen.

09.30

Registrering, kaffe, te og lett servering

10.00

Velkommen: Om SAMKUL og om konferansen
Professor Petter Aaslestad, Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet og programstyreleder SAMKUL

Del 1: Forskningspolitikk
SAMKUL-programmet er nå i gang. 100 millioner kroner er i februar lyst ut til
forskningsprosjekter. Videre har 23 forskernettverk fått bevilgning til å utvikle
diskusjon og møteplassaktivitet rundt sentrale temaer i programplanen.
Forskningsrådet ønsker å markere oppstarten av programmet gjennom en
heldagskonferanse om humanvitenskapenes samfunnsoppdrag.
Konferansen vil ta opp både forskningspolitiske og vitenskapelige problemstillinger. Formålet er å samle forskere, studenter, beslutningstakere og andre
interesserte til en bred diskusjon om forståelsen av «samfunnsutviklingens
kulturelle forutsetninger». For programstyret er det viktig å få frem at det er
selve forutsetningene for samfunnsutviklingen vi ønsker å få belyst, ikke ulike
kulturelle fenomener i seg selv. Vi forventer at utforskningen av det interaktive
forholdet mellom menneske og omgivelser vil skape behov både for tilnærminger på tvers av etablerte disiplingrenser og for teoretiske og metodiske
nyorienteringer.
På konferansen ønsker vi å diskutere hvordan humanvitenskapene kan bidra
til kunnskap på områder der humaniora tradisjonelt har valgt å holde seg i
bakgrunnen. Vi håper også på en debatt rundt hvilke konsekvenser fagmiljøene ser for seg at deres bidrag inn i denne storsatsingen vil kunne ha for
videre fagutvikling.

10.15

Humaniora i forskningspolitikken
Statsråd i Kunnskapsdepartementet, Tora Aasland

10.45

Et humaniora nede för telling?
Forskningspolitiska infallsvinklar och internationella perspektiv
Professor Sverker Sörlin, Kungliga tekniske högskolan og medlem av
SAMKULs programstyre

11.15

Spørsmål og diskusjon

11.40

Pause med lett servering

Del 2: Humanioras selvforståelse
12.00

Hvordan kan humaniora redde verden?
Professor Kristin Asdal, Senter for teknologi, innovasjon og kultur,
Universitetet i Oslo

12.30

Humaniora i norsk offentlighet
Kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås, Aftenposten

13.00

Spørsmål og diskusjon

13.30

Lunsj

Velkommen til konferanse!
Petter Aaslestad
Leder av programstyret for SAMKUL

Del 3: Behov og muligheter for humaniora
14.15

Humaniora og de store samfunnsutfordringene
Adm. dir. Arvid Hallén, Forskningsrådet

14.40

Klimaendringer: Språk, diskurs og journalistisk «balanse»
Professor Elisabeth Eide, Høgskolen i Oslo og Akershus/Universitetet i
Bergen og koordinator for NORKLIMA-prosjektet «Climate Crossroads»

15.05

Etikk eller genetikk? Om humanistens muligheter i medisinen og
redselen for å miste seg selv
Professor Berge Solberg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
og medlem av Bioteknologinemnda

15.30

Spørsmål og diskusjon

15.55

Avslutningsord
Professor Mari Hvattum, Arkitekt- og designhøgskolen og medlem av
SAMKULs programstyre

16.00

Sosialt samvær med tapas og drikke

17.30

Dagen avsluttes

Med forbehold om endringer

