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IFIKKs høringsinnspill til HFs nye strategiske plan - HF 2030 

Utkastet til ny strategisk plan har blitt diskutert i instituttets ledergruppe og utvidet lederteam. De viktigste 

innspillene som kom ut av våre diskusjoner kan oppsummeres som følger:  

1. Når det gjelder spørsmålet om hva vi skal forske på, så er faglig autonomi svært viktig, likedan 

grunnforskning og akademisk frihet. Det er derfor viktig og verdifullt at disse momentene trekkes 

frem i innledningen til strategien slik som nå gjøres. Men vi ville gjerne sett at formuleringen styrkes 

ytterligere, f.eks. ved eksplisitt å omtale disse verdiene som noen av " HFs kjerneverdier" e.l.  

2. Strategien burde få inn mer om at HF gir studentene evne til etisk og estetisk refleksjon, noe de ikke 

får noe annet sted ved UiO (med delvis unntak av TF).  

3. Strategien kunne i større grad trekke frem "ferdigheter som ikke går ut på dato".  

Når det gjelder punkt 2. og 3, kunne vi rent konkret foreslå å knytte an til følgende passasje i strategi-

utkastet:  

HF skal gi studentene ferdigheter som de kan nyttiggjøre seg i et fremtidig arbeidsmarked, og som 

arbeidsgivere har nytte av. Nøkkelkvalifikasjoner er sterk fagkompetanse, kritisk refleksjonsevne, 

kontekstforståelse, digitale ferdigheter, muntlig og tekstlig formidlingsevne, og evne til samarbeid 

og kreativ tenkning. Innholdet i studieprogrammene må sikre at studentene får disse 

kvalifikasjonene. (3-4) 

 

Her ville det være fint å legge til «evne til etisk og estetisk refleksjon». Dette er evner som trenes og styrkes 

gjennom mange av HF sine fag. Videre ville det være bra å understreke at alle disse ferdighetene er av en 

type som «ikke utgår på dato», dvs. som vi med sikkerhet kan si vil være relevante selv i et framtidig 

arbeidsliv som det ellers er svært vanskelig å forutsi.  
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