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Oppnevning av eksterne medlemmer av fakultetsstyret for 
perioden 2021-2024 

 

I Normalregler for fakulteter ved UiO § 2-2 står det følgende om eksterne medlemmer: 

Minst to, maksimalt tre medlemmer skal være eksterne. I et styre med tre eksterne 
medlemmer kan ett av disse komme fra en annen enhet ved UiO. […] 

■De eksterne representantene oppnevnes av rektor på fullmakt etter forslag fra 
fakultetsstyret. 

Fakultetsstyret ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet består av 11 styremedlemmer, hvorav 2 
er eksterne. 

Påtroppende dekan Rita Hvistendahl har vært i dialog med aktuelle kandidater til vervene, og har 
fått bekreftet at følgende personer har sagt seg villige til å la seg oppnevne som eksterne 
representanter og vararepresentanter til fakultetsstyret for perioden 2021-2024: 

Medlemmer med vara: 

1. Tanja Storsul, Direktør ved Institutt for samfunnsforskning 
Vara: Are Turmo, Kompetansedirektør i NHO  

2. Professor Elaine Munthe, Senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning, UiS 
Vara: Professor Tine Sophie Prøitz, Handelshøgskolen ved Universitetet i Sør-Øst Norge 

Det vises til vedlagte beskrivelser av den enkelt. 
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Forslag til vedtak: 

Følgende personer anbefales overfor Rektor oppnevnt som eksterne medlemmer og 
varamedlemmer til fakultetsstyret ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet for perioden 2021-
2024: 

1. Tanja Storsul, Direktør ved Institutt for samfunnsforskning 
Vara: Are Turmo, Kompetansedirektør i NHO  

2. Professor Elaine Munthe, Senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning, UiS 
Vara: Professor Tine Sophie Prøitz, Handelshøgskolen ved Universitetet i Sør-Øst Norge 

 

 
Bård Kjos 
fakultetsdirektør 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
Vedlegg: 

1. Presentasjoner av de foreslåtte kandidatene. 
 
 
Saksbehandler: 
Bård Kjos 
+4722858240, bard.kjos@uv.uio.no



Vedlegg 1 
 

Presentasjon av eksterne styremedlemmer ved UV-fakultetet 2021-2024 
 

Representanter 
Tanja Storsul 
Tanja Storsul er direktør ved Institutt for samfunnsforskning. Hun har i en årrekke forsket på 
medienes rammevilkår, og hvordan ny teknologi utfordrer mediene, mediebransjen og 
mediepolitikken. Hun har også forsket på sosiale medier som plattform for politisk deltakelse og 
engasjement.  

Storsul sitter i Teknologirådet og har tidligere vært medlem av Divisjonsstyret for innovasjon 
(Forskningsrådet) og DG Connect Advisory Forum for Horisont 2020. Hun har også sittet i flere 
offentlige utvalg, blant annet Medieeierskapsutredningen, Mediestøtteutvalget (NOU 2010:14) og 
Akademisk frihet-utvalget (NOU 2006:19). 

Storsul er dr. polit i medievitenskap og har tidligere vært instituttleder og professor ved Institutt for 
medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. 

Hun blogger om forskning og forskningspolitiske spørsmål: 
https://www.samfunnsforskning.no/aktuelt/tanja/  

Elaine Munthe 
Eleine Munthe er dr.polit. innen pedagogikk fra Universitetet i Oslo, og hennes forskning er rettet 
mot klasseromsforskning, læreres læring og utforskning i team, kvalifisering til lærerprofesjonen, og i 
det siste, systematiske kunnskapsoversikter for utdanningssektoren.  

Hun har hatt mange nasjonale og internasjonale verv; programstyremedlem og programstyreleder 
for Forskningsrådet i 12 år (fra PraksisFoU via PRAKUT til FINNUT), og har vært engasjert av både 
Finlands akademi og det svenske Vetenskapsrådet over flere år. Hun er i dag programstyreleder for 
«Evaluering av fagfornyelsen».  Munthe har vært medlem av flere referansegrupper oppnevnt av 
Kunnskapsdepartementet, har ledet Følgegruppen for grunnskolelærerutdanningsreformen (2010-
2015), og har vært oppnevnt av det danske utdanningsdepartementet til å lede Evaluering av dansk 
lærerutdanning (2018).  Munthe ledet også Nasjonalt råd for lærerutdanning (nå: UHR-LU) i en to-
årsperiode. Hun er medlem av Editorial Board for to internasjonale tidsskrifter (Teaching and Teacher 
Education, nivå 2 i Norge – Journal of Professional Capital and Community, nivå 1 i Norge) og har 
vært aktiv som SIG-leder (EARLI) og Council Member (WALS) i internasjonale 
forskningsorganisasjoner.  

Munthe har utstrakt ledererfaring fra å være prosjektleder for flere forskningsprosjekter, å lede et 
programområde for forskning ved Universitetet i Stavanger, samt erfaring som instituttleder (1 
periode) og dekan (6,5 år) ved Universitetet i Stavanger. Fra 01 januar 2020 er hun senterleder ved 
Kunnskapssenter for utdanning og har ansvar for å bygge opp et nytt senter ved UiS (flyttet fra NFR) 
som skal ha relevans for hele utdanningssektoren, å bygge opp opplæringsmuligheter for andre 



interesserte, og å bidra til utvikling av kommunikasjon og innovasjon innen systematiske 
kunnskapsoppsummeringer. 

Vararepresentanter 
Are Turmo 
Are Turmo (født 1973) har doktorgrad (dr.scient.) fra Universitetet i Oslo (2003) med en avhandling 
om internasjonale komparative studier av læringsutbytte i realfagene. Han har tatt AFFs 
lederutviklingsprogram for yngre ledere på Solstrand og GMCA-programmet ved Judge Business 
School, University of Cambridge, UK. 

Are Turmo er kompetansedirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) siden 2010. Han har lang 
erfaring som utdanningsforsker fra Universitetet i Oslo og NIFU, og har også vært analytiker i 
Kunnskapsdepartementet. 

I 2017 ble han oppnevnt som medlem av Kompetansebehovsutvalget (KBU). Han er medlem av 
Business at OECD Education Committee og Business Europe Education and Training Working Group. 
Han har tidligere vært styremedlem ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og 
OsloMet – storbyuniversitetet. 

Tine Sophie Prøitz 
Tine S. Prøitz er professor i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge Handelshøyskolen. 
Hennes forskning og undervisning omfatter temaer som utdanningsreform, -politikk og -praksis i 
skole og i høyere utdanning. I de senere årene har hun forsket spesielt på forholdet mellom politikk, 
forskning og praksis. 

Prøitz har bred erfaring med prosjektledelse av forskningsprosjekter, forskningsbaserte evalueringer 
og utredningsarbeider i sektoren over mange år. Hun er forskningsgruppeleder siden 2017 og 
veileder master og doktorgradsstudenter. Prøitz publiserer jevnlig i norske, nordiske og 
internasjonale anerkjente vitenskapelige tidsskrift og formidler populærvitenskapelig på flere 
arenaer. Senest var hun regjeringsoppnevnt medlem i Lied-utvalget om videregående opplæring og 
hun var medlem i Ludvigsen-utvalgets ekspertgruppe. 

Prøitz leder per i dag Faglig råd for lærerutdanning som skal gi råd til regjeringen om oppfølgingen av 
strategien for Lærerutdanning 2025. 
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