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Handlingsplan for humaniora 
 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 

Norges forskningsråd satte høsten 2015 i gang en fagevaluering av humanistisk forskning i Norge.  
Rapporten «Evaluation of the Humanities in Norway» ble publisert i juni 2017.1 Parallelt med 
denne prosessen la Regjeringen Solberg i mars 2017 frem Meld. St. 25 (2016-2017) Humaniora i 
Norge.2  

 

Tidligere behandling i universitetsstyret: 

 20. juni 2017: V-sak 5 «Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018», 5.1 Virksomhetsovergripende 
tiltak: «UiO ønsker en bred institusjonell forankring i oppfølgingen av Humaniora-meldingen, 
og oppfølgingen vil konkretiseres i en egen handlingsplan.» 

 

Hovedproblemstillinger i saken 

Stortingsmeldingen var det første politiske dokumentet hvor det ble foretatt en helhetlig 
gjennomgang av humaniorafeltet i Norge, og hvor en så på humanioras relevans innen fire 
områder: akademia, samfunnet, arbeidslivet samt skolen. Meldingen varslet ingen friske midler, 
men presenterte en lang rekke tiltak, blant annet å styrke humanioras plass i Forskningsrådets 
programmer, samt å arbeide for å styrke humanioras plass i EUs 9. rammeprogram for forskning 
og innovasjon fra 2021.  

 

Statsråden trakk frem fire områder: 

- Humanioras selvstendige bidrag til å løse de store samfunnsutfordringene 

- Ivaretagelsen av små og utsatte fag 

- Publiseringsmønstrene i humaniora 0g åpen publisering 

- Språk 

 

Vi finner at flere av innspillene fra UiO og sektoren forøvrig har blitt fulgt opp, blant annet: 

                                                           
1 
https://www.regjeringen.no/contentassets/e51d8864c32248598e381e84db1032a3/no/pdfs/stm201620170025000d
ddpdfs.pdf 
2 https://www.forskningsradet.no/en/Article/Evaluation_of_humanities_research_in_Norway/1254012498362 
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- Humaniora må få større plass i de nasjonale forskningsprogrammene, og humanistene må 
være med å påvirke utviklingen av programmene og legge premissene.  

- Mulighet for å prøve ut et fjerde påbyggingsår i bachelorgraden for spesielt krevende 
språkfag (eks. japansk).  

 

Forskningsrådet startet sin internasjonale fagfellevurdering høsten 2015, den første samlede 
evalueringen av humanistisk forskning i Norge. Det ble lagt vekt på tre ting: forskning i 
verdensklasse, hvordan forskning innen humaniora påvirker samfunnet, og samspillet mellom 
forskning og utdanning. Institusjonene sendte inn eksempler på viktige samfunnsbidrag, «impact 
cases», samt meldte inn forskergrupper. Evalueringen falt veldig godt ut for UiO, men ble av andre 
kritisert for å legge for stor vekt på kvantitative data. 

 

Humaniora ved UiO 
UiO har det største og sterkeste humanioramiljøet i Norge. Til Forskningsrådets evaluering ble det 
meldt inn 608 forskere fra Det humanistisk fakultet (HF), 41 fra Det teologiske fakultet (TF) og 32 
fra Kulturhistorisk museum (KHM), totalt 681. Til sammenligning meldte Universitetet i Bergen 
som nr. 2 inn 378 forskere. Disse to universitetene hadde til sammen 43 % av alle 
publiseringspoeng innen humaniora i Norge. I 2014 mottok UiO alene 48 % av Forskningsrådets 
bevilgninger til humaniora. Og bare UiO og NTNU av de 36 evaluerte institusjonene hadde en 
strategisk tilnærming til feltet. 
 

HF meldte inn 18 forskergrupper, TF 3 og KHM 1 gruppe. Av de åtte gruppene som ble trukket 
frem som spesielt gjennomføringsdyktige og verdensledende miljøer, var fem ved UiO - fire ved HF 
og ett ved KHM. Videre leverte HF inn 54 eksempler på samfunnsbidrag, noen av disse ble senere 
presentert på fakultetets websider3, mens TF leverte 2 samfunnsbidrag og KHM 3. 
 
 
 
 
 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 

universitetsdirektør     

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 
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Vedlegg: 

- Evaluation of the Humanities in Norway.  Principal Report June 2017. The Research 
Council of Norway, Evaluation, Division for Science: 
https://www.forskningsradet.no/en/Article/Evaluation_of_humanities_research_in_Norway/12540
12498362 

- Meld. St. 25 (2016-2017) Humaniora i Norge: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/e51d8864c32248598e381e84db1032a3/no/pdfs/stm2
01620170025000dddpdfs.pdf 

                                                           
3 http://www.hf.uio.no/forskning/forskning-som-forandrer/eksempler/ 
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