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Stortingsmelding om humaniora 

Invitasjon til innspill fra Kunnskapsdepartementet 
I desember 2015 annonserte Kunnskapsdepartementet at det ville legge fram en stortingsmelding om 

humanistisk forskning og utdanning i 2017. Oppstarten på arbeidet med meldingen ble markert med en 

innspillskonferanse 15. januar (www.regjeringen.no/humaniora ). Innlederne fra finans, forsvar, forlag, 

arbeidsgiverorganisasjon og skoleverk, understreket alle behovet for humanistisk kunnskap i sine sektorer, 

og utfordret på ulikt vis hvordan kunnskapen bør utvikles. 

Kvalitet og relevans på følgende fire områder skal belyses i meldingen: 

 Fagintern relevans 
o Med vekt på originalitet og internasjonalt gjennomslag 
o Behov for nasjonal/nordisk koordinering for å sikre tilstrekkelig kvalitet og 

kunnskapsberedskap? 

 Samfunnsrelevans 
o Tilstrekkelig og synlig nok samfunnsrelevans i dag? 
o Bidra til å møte store samfunnsutfordringer 
o Mer offensiv bruk i verdiskaping 
o Humanistisk FoU utenfor UH-sektoren? 
o Følger av digitalisering 

 Arbeidslivet 
o Hvordan kan humanistisk utdanning få økt kvalitet og relevans for arbeidslivet? 
o Kontakt mellom humaniora og arbeidsliv 
o Høyere inntakskrav og læringstrykk? 

 Skolen 
o Relevans for skolen og i lærerutdanningene 
o Samspill lærerutdanningene og humanistisk forskning 
o Humaniora som innholdsleverandør til norsk skole 

 

http://www.regjeringen.no/humaniora
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Departementet har 12.2. invitert til skriftlige innspill til arbeidet med meldingen (se vedlegg 1) der 

innspillene bes svare på hvilke oppgaver humaniora bør ta på seg i tiden framover, og hva som bør være 

rammevilkårene for humanistisk forskning og utdanning i de kommende årene.  

Det er tydelige politiske føringer i flere pågående nasjonale prosesser som vil ha innvirkning på hvordan vi 

utvikler fakultetet framover. Departementets invitasjon viser regjeringens mål – som også gjenspeiles i 

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, i den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i 

høyere utdanning, og i oppfølgingen av forslaget fra en ekspertgruppe om nytt finansieringssystem for 

universiteter og høyskoler (Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill, rapport avgitt 7.1.2015). 

Ekspertgruppen foreslår bl.a. at det inngås utviklingsavtaler mellom departement og institusjoner, og at 

avtalemekanismen inngår som del av finansieringsmodellen. Avtalene foreslås å inneholde tre 

hovedelementer: utvikling av kvalitet, samspill med samfunns- og næringsliv og utvikling av institusjonens 

profil (kap. 6.6). I tildelingsbrevet til UiO for 2016 framgår det at departementet har besluttet å starte 

prosessen med utviklingsavtaler i år bl.a. ved UiO med sikte på at avtalene inngår i tildelingsbrevet for 

2017. 

Fakultetsledelsen ser innspillsinvitasjonen som en oppfordring til dialog med velvilje overfor fagene våre, 

slik også Kunnskapsministeren har uttrykt i flere fora der han vektlegger at diskusjonene om hvorvidt 

humaniora er relevant er forbi. På innspillskonferansen viste også ministeren til den internasjonale 

situasjonen der flere land reduserer de humanistiske fakultetene mens Norge har økonomi til å la være og 

kan svare på samfunnsutfordringer på en annen måte. Vi vil ta invitasjonen som en oppfordring til å 

reflektere over hvor fakultetet står på de områdene departementet vil belyse og se våre egne prioriteringer 

og strategier i dette lys. Som vi har tatt opp i diskusjonssaken om HUMEVAL, ønsker dekanatet i 

utgangspunktet å starte en ny prosess med faglige prioriteringer i 2017. Siden dette faller parallelt med 

etterarbeidet etter HUMEVAL og Humaniorameldingen, ber vi om styrets synspunkter samspillet mellom 

disse prosessene.  

Pågående arbeid på fakultetet 
I slutten av januar møtte HF-dekanene gruppen fra departementet som arbeider med meldingen. Dagens 

situasjon med økt migrasjon, fagbredde, fagutvikling, nasjonalt og nordisk studiesamarbeid, 

fremmedspråksstrategi og lektorutdanning var blant temaene som ble diskutert her. 

Dekanen har i denne saken etablert instituttledergruppen som en «tenketank» for jevnlig å få innspill til 

hva fakultetet kan gjøre i forhold til meldingen, slik at bredden av fakultetets virksomhet kommer med. 

Gruppen diskuterte 17.2. mulige innspill fra fakultetet til stortingsmeldingen med utgangspunkt i 

spørsmålene 

 Hvordan skal vi oppnå det vi vil? Hvilke politiske virkemidler er nødvendige? (utdanning, forskning 

og eksternt samarbeid) 

 Hvilke argumenter og momenter må med i høringssvaret til KD? 

 Hva slags strategi trenger HF for å møte krave om eksellens og relevans? Hva av dette må med i 

høringssvaret? 

En liste med stikkordsmessig oppsummering av svarene finnes som vedlegg 2. Generelt viste 

instituttledergruppen et ønske om å framheve hvordan fakultetets forskning og utdanning i dag svarer til 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-7-20142015/id2005541/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/innsikt/kvalitet-i-hoyere-utdanning/id2008162/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/innsikt/kvalitet-i-hoyere-utdanning/id2008162/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rapport-om-finansiering-av-universiteter-og-hoyskoler/id2358272/


 3 

 

flere av de krav som stilles til relevans og kvalitet. Fakultetsadministrasjonen utarbeider med innspill fra 

instituttlederne en eksempelbank som er egnet til dette formålet, se vedlegg 3 nedenfor. Instituttlederne 

vektla også at et differensiert syn på og differensierte virkemidler for forskjellige deler av fakultetets 

virksomhet kan være på sin plass.  

Instituttledergruppen har også foreslått ulike aktiviteter for å løfte fram fakultetets virksomhet på de 

områdene meldingen skal belyse. En dagskonferanse om lærerutdanningen og aktiviteter på 

Forskningsdagene 2016 der «Grenser» er temaet, vil bli igangsatt. Vi vurderer også et åpent seminar i 

samarbeid med HF ved UiB. 

I tillegg til det arbeidet som er igangsatt med særlig adresse til humaniorameldingen, er fakultetets årsplan 

både i år og kommende år viktige styringsdokument for å utvikle virksomheten på de områdene 

stortingsmeldingen skal omhandle. Et eksempel fra årets plan er karriereløpsprogrammet for forskere som 

vil kvalifisere seg til å søke ERC-midler. Fakultetsledelsen ønsker også å benytte det vi i årsplanen har kalt 

«fortellingene om humaniora» til å tydeliggjøre humanioras relevans innen undervisning, forskning og for 

samfunnet for øvrig, og å være med å definere «samfunnsutfordringer» i den forskningspolitiske samtalen. 

Arbeidet med fortellingene bør trolig intensiveres i lys av det pågående meldingsarbeidet. Vi tror at de 

cases om samfunnseffekter som meldes inn til HUMEVAL kan være et egnet utgangspunkt. 

 

Fakultetsledelsen vil sende et innspill fra fakultetet, basert på diskusjonene i Fakultetsstyret og 

instituttledergruppen. Det tegner seg foreløpig to hoveddimensjoner i fakultetets høringssvar, som vil gå 

igjen på de fire områdene KD vil belyse: 

- En situasjonsbeskrivelse med utgangspunkt i fakultetets egen virkelighet. HF i Oslo er det største 
humanistiske fakultetet i Norge, og har dermed både flest styrker og flest utfordringer. 

- Når det gjelder utfordringer og mangler ved fakultetets virksomhet vil vi fokusere på hvilke politiske 
virkemidler vi trenger. Blant temaer som Departementet selv trekker opp og som fakultetsledelsen 
ønsker å uttale seg om er: 

o Regionalproblematikken i forhold til humaniora i Norge gjør sammenligninger vanskelige. 
o Finansiering av språkutdanning og fremmedspråksstrategi. 
o EU-feltet – forskningsfinansiering og samfunnsutfordringer. 
o Forholdet til NFR: Hvor er åpninger for humaniora, hvordan er programmene utformet? 
o Småfagsproblematikk og departementets satsning SAK (Samarbeid, arbeidsdeling, 

konsentrasjon) 
o Læringstrykk og krav til studentene. 

 

Til møtet har vi bedt noen av styremedlemmene og Idar Kreutzer, eksternt medlem i Universitetsstyret, om 

forberedte innlegg. 

Som utgangspunkt for diskusjonen i møtet vil vi stille Fakultetsstyret de samme spørsmålene 

instituttlederne fikk: 

 Hvordan skal vi oppnå det vi vil? Hvilke politiske virkemidler er nødvendige? (utdanning, forskning 

og eksternt samarbeid) 

http://www.forskningsdagene.no/
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 Hvilke argumenter og momenter må med i høringssvaret til KD? 

 Hva slags strategi trenger HF for å møte krave om eksellens og relevans? Hva av dette må med i 

høringssvaret? 
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Vedlegg 
Se også 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/aktuelt/leder/2016/fremmedsprak-under-press.html 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/aktuelt/leder/2016/2016-blir-mulighetenes-ar-for-

humaniora.html  

 

Vedlegg 2 

Oppsummering av instituttledernes innspill på seminar 17.2. 
Spørsmålene ble besvart gruppevis, og svarene ble deretter prioritert i plenum. De gis her i prioritert 

rekkefølge. 

A. Hvordan oppnå det vi vil? Hvilke politiske virkemidler er nødvendige? (utdanning, 

forskning, eksternt samarbeid) 

1. Det bør være mer differensiert uttelling for studieplasser. 
2. Eget grunnforskningsråd i stedet for at alle offentlige forskningsmidler i «kanal 2» går 

gjennom NFR. 
3. Stille tydeligere forventninger til studentene; spille opp til ministerens ønske om økt 

læringstrykk. 
4. Insentiver for å søke ekstern finansiering bredere (alternativ til punkt 6). 
5. Unngå statlig detaljstyring med bestemte krav til output fra universitetene. Bevare 

autonomi. 
6. Heller flere finansieringskilder/aktører for grunnforskning, fordi mer offentlig finansiering 

vil føre til mindre autonomi. Jfr punkt 2. 
7. Krav om humanistisk relevans i alle NFR-prosjekter. 
8. Eget NFR-program med humanistisk logikk. 
9. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (NFR) bør utpeke migrasjon som stor 

satsning. 
10. Vise fram humaniora som laboratorium, database og håndverk. 

 

B. Hvilke argumenter og momenter må med i høringssvaret til KD? 

1. Samfunnet trenger tidsdybde og historisk orientering – bare humaniora kan gi samfunnet 
det. 

2. Humanioras rike grunnlag for å belyse menneskets betingelser – også biologiske og 
materielle forutsetninger. 

3. Humaniora er ikke bare én ting: Diskutere estetikken og kunstfagenes plass.  
Humanistisk kunnskap som håndverk. 

4. HF har en differensiert studentgruppe og -behov:  
5. HF har også dyre undervisningsformer og trenger dyr infrastruktur. 
6. Humaniora leverer infrastruktur til samfunnet gjennom utstillinger, oversettelser, ordbøker 

etc. 
7. Humaniora er samfunnets hukommelse. 
8. Kvantifisere HFs bidrag (størst og best). 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/aktuelt/leder/2016/fremmedsprak-under-press.html
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/aktuelt/leder/2016/2016-blir-mulighetenes-ar-for-humaniora.html
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/aktuelt/leder/2016/2016-blir-mulighetenes-ar-for-humaniora.html


 6 

 

9. For at humaniora skal nå ut både med samfunnsrelevans og kvalitet internasjonalt må vi 
kunne holde fast ved premissene og metodene i våre fag.  
Vi må bli gode HF-ere, ikke dårlige SV-ere. 

10. Humanioras kunnskap om den store verden: Språk, historie og kultur. 
 

C. Hva slags strategi trenger HF for å møte krav om eksellens og relevans? Hva av dette må 

med i høringssvaret? 

1. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (NFR)bør utpeke migrasjon og 
kulturmøter som stor satsning. 

2. Et argument for grunnforskningsråd: NFR er for dominerende for forskningsfinansiering. 
3. Det bør være uttelling for formidling for å møte krav om relevans. 
4. Relevans både for samfunn og den («hin») enkelte.. 
5. Mobilitet. 
6. Utnytte forskningsstyrke i utdanningene. 
7. Vise fram relevansen i det vi faktisk gjør. 
8. Autonomi viktig for relevans, og motsatt. 
9. Bredde vs topp: Balanse. 
10. «Fornye» Ex.phil.: Relevans for alle studenter. 
11. Balanse: Språk – disiplin. 
12. Relevans kan både være det samme som eksellens, og ikke. 
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Vedlegg 3 

Humaniora eksempelbank 
- Notatet er under arbeid 

De store samfunnsutfordringene 
Klima, ressurseffektivitet og råmaterialer 

 Airborne: undersøker hvordan Kinas opplevelse av og frykt for luftforurensning transformeres til 

nye visjoner og konkrete krav om handling. 

Helse og demografisk endring: 

 Demens hos flerspråklige: studerer de språklige, kognitive og sosiale virkningene av demens hos 

flerspråklige, slik de kommer til uttrykk hos individet, i kommunikasjon med andre, og i måten 

samfunnet forholder seg til demens på. 

 John Ødemark på IKOS: prosjekt om medisinske kultur- og kunnskapsoversettelser i samarbeid med 

Medisin, The Body in Translation. 

 Jan Svennevig på ILN, MultiLing i samarbeid med Medisin: 

o  Klinisk kommunikasjon i sykehus - og immigranter i helsetjenesten. 

o Å møte migranter i helsevesenet. 

Sikrere samfunn 

 Liv Hausken på IMK: årlig overvåkingsseminar. 

Inkluderende og innovative samfunn 

Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi 

Smarte, grønne og integrerte transportløsninger 

Sikker, ren og effektiv energi  

Samfunnsbidrag  

Sentrale temaer i samfunnsutvikling/debatt 

Ytringsfrihet: 

 Ellen Krefting: Historie og historier i dansk-norsk 1700-tall: bl.a. tidsskriftkulturen i Danmark-Norge, 

som viser at tidsskriftene banet veien for ytringsfrihet 

 Terje Rasmussen: Status for ytringsfriheten i Norge (ledet av ISF).  

 Ruth Hemstad: Veien til frihet og offentlighet i Norden i Norden-satsingen (ledet av Dag 

Michaelsen). 

 

Teknologiutvikling: 

 Gunnar Liestøl, IMK: Sitsim-Lab: visualisering og formidling av framtid og fortid 

http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/projects/airborne-pollution-china/index.html
http://www.hf.uio.no/multiling/prosjekter/dementia/index.html
http://www.med.uio.no/helsam/english/research/projects/the-body-in-translation/
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/prosjekter/bedre-klinisk-kommunikasjon-immigranter/index.html
http://www.hf.uio.no/multiling/prosjekter/a-mote-migranter-i-helsevesenet/index.html
http://www.hf.uio.no/imk/forskning/forskningsomrader/medieestetikk/arrangementer/interne/2015/overvakingsseminaret-2015.html
http://www.hf.uio.no/ikos/forskning/prosjekter/historie-og-historier-i-dansk-norsk-1700-tall/index.html
http://www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/status-for-ytringsfriheten-i-norge/
http://www.hf.uio.no/forskning/uio-norden/aktuelle-saker/2015/offentlighet-og-ytringsfrihet-i-norden.htmlhttp:/www.hf.uio.no/forskning/uio-norden/aktuelle-saker/2015/offentlighet-og-ytringsfrihet-i-norden.html
http://www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/sitsim/
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 Tekstlab: utvikler spesialløsninger for tekst- og språkteknologi. Caser? 

 Tanja Storsul, IMK: Media Innovations: studerer endringer i teknologi, bruksformer og mediebruk 

bidrar til innovasjon og transformasjon i mediesektoren. 

 Anne Danielsen, IMV og Arnt Maasø, IMK: Sky og scene: trender i musikkulturen 

 Alexander Jensenius, IMV: Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction (starter 

høsten 2016) 

 

Midtøsten: 

 Dag Henrik Tuastad: The New Middle East: Hvilke politiske og ideologiske strømninger ser vi hos 

ungdom i Midtøsten? Hvilke politiske og ideologiske strømninger kan observeres i sivilsamfunnet? 

 Stephan Guth: I 2016: Hvordan føles det å leve i den arabiske verden fem år etter den ‘Arabiske 

våren’ 

 

Immigrasjon: 

 

Formidling er relevans 

 Norgeshistorie.no, brukertall og bruk i skolen 

 HF-forskere bidrar med over 6000 artikler som fagansvarlige på Store norske leksikon. Humaniora 

ligger høyt på artikkel-listen hos SNL, og HF-forskernes artikler ble lest over 2 millioner ganger i 

2015.  

HF-forskere bidrar på mange samfunnsområder 

 Foredragsholdere i Partnerforum, eks. Einar Lie  

 Øivind Andersen holdt retorikk-kurs for Fremskrittspartiets stortingsgruppe 

 Camilla Serck-Hanssen leder etisk råd i forsvarssektoren 

 Arne Johan Vetlesen foredrar om risikoscenarier for Kunnskapsdepartementet 

HF som lærerutdanner 
 2, 5 studieretninger, andel av lektorprogrammet 

 Praksis II-ere 

 Norsk som andrespråk: tall, relevans 

 HF tilbyr rundt 10 årsenheter i skolefag, og gir et godt videreutdanningstilbud til alle lærerne som 

nå må ta videreutdanning 

 Samarbeid med universitetsskolene ved Blindern vgs 

 Data fra forrige arbeidsgiverundersøkelse (2010): 
o «Utdanningsledere har jevnt over gitt høyere score til sine ansatte enn de øvrige respondentene i 

denne undersøkelsen, uavhengig av hvilket fakultet de ansatte har sin bakgrunn fra.» De fleste 
lærerne hadde HF-bakgrunn, så det er dekning for å si at de som ansetter lærere, er fornøyde med 
HFs kandidater på dette området. 

Samarbeid med eksterne 
 Praksisordninger for HF-studenter 

o Ant. samarbeid, eks. på hvilke virksomheter 

http://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/tekstlab/
http://www.hf.uio.no/imk/forskning/forskningsomrader/media-innovations/
http://www.hf.uio.no/imv/forskning/prosjekter/skyogscene/index.html
http://www.hf.uio.no/ikos/forskning/prosjekter/new-middle-east/
http://www.hf.uio.no/ikos/forskning/prosjekter/den-arabiske-verden-fem-ar-etter-den-arabiske-var/index.html
http://www.hf.uio.no/ikos/forskning/prosjekter/den-arabiske-verden-fem-ar-etter-den-arabiske-var/index.html
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o Ant. i utenrikstjenesten, hvor de har vært 

o Ant. i næringslivet 

 

 


