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Arbeidslivsrelevans ved HF



Historikk

• HF har jobbet systematisk med arbeidslivsrelevans i 15 år!

• Initierte kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser på UiO.

• Dataene brukes til karrierenettsider og veiledning. 

• Har etablert 20 praksisemner fra 2005. 

• Masteroppgavesamarbeid med eksterne gjennom 

Vitenskapsbutikken.

• Karrierekurs i regi av Karrieresenteret.
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Framgang på arbeidsmarkedet

Flere humanister får fast jobb, relevant jobb og 

høyere lønn.

HF utdanner faglig sterke kandidater. 

Tydeligere bransjeprofil enn før.



Noen vedvarende utfordringer for kandidatene

• Noen ferdigheter bør fortsatt styrkes

– Samarbeidsevner

– Evne til å sette ord på egen kompetanse

– Muntlig kommunikasjonsevne

• Samarbeid med arbeidslivet trenger videre utvikling. 

• Studentenes kontakt med forskning er svak. 

• Fortsatt utfordringer på bachelornivå

– lekkasje av bachelorkandidater til andre utdanningsinstitusjoner

– en del av kandidatene får ikke god nok uttelling for utdanningen sin på 

arbeidsmarkedet. 

• Større utfordringer på noen programmer enn andre.
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Slik kan vi ruste studentene bedre for arbeidslivet

05.06.2020 6

2%

3%

4%

4%

5%

5%

6%

7%

8%

8%

9%

9%

9%

15%

17%

19%

21%

21%

30%

38%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Mer eller bedre mulighet for utenlandsopphold

Annet

Flere virksomhetspresentasjoner på universitetet

Mer eller bedre veiledning om virksomhetenes behov

Mer eller bedre studieveiledning

Ingen forslag til forbedringer

Flere metodefag

Skrivetrening

Kurs om jobb og karriere som en del av timeplanen

Flere gjesteundervisere fra arbeidslivet

En høyere grad av tverrfaglighet i utdannelsen

Flere konkrete caser i undervisningen

Øvelse i muntlig presentasjon

Flere praktiske oppgaver og fag (eksempelvis: språk, regnskap, formidling, IT)

Mer arbeidslivsrettet undervisning

Mer kontakt med vitenskapelige ansatte

Bedre veiledning om mulighetene i arbeidsmarkedet

Flere valgfag som retter seg direkte mot arbeidslivet

Oppgaveløsning i samarbeid med virksomheter

Mer eller bedre mulighet for praksis i utdannelsen



Samarbeidet med Karrieresenteret på UiO

• Samarbeidsavtale om varierte karrierekurs siden 2012

• De som deltar er fornøyd!

• Stort frafall blant studentene

• Vanskelig å samle samme «kull» til felles kurs

• Studenter etterspør gjerne helt konkrete 

karriereveier/jobbmuligheter for «sin» utdanning 
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Det store bildet

• Det er få studenter som er engasjert i spørsmål om 

arbeidslivsrelevans.

• Kandidatene våre vil møte et endret arbeidsmarked 

etter koronakrisen.

• Politikerne stiller nye kompetansekrav til universitetene.
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Videre oppfølging

1. Årsplan 2021-2023, tiltak Samfunns- og 

arbeidsrelevans

2. Prosess for oppfølging av funnene i 

kandidatundersøkelsen:

– Drøfting og workshop i undervisningsledernettverket

– Oppfølging på program- og faggruppenivå, med plan for 

hvor og hvordan de vil flytte resultater i neste 

undersøkelse
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Til diskusjon i styret

Vurderer fakultetsstyret planen for videre oppfølging av 

relevansfeltet som hensiktsmessig?
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