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Innledning
Kirsti Strøm Bull, visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi, professor i rettsvitenskap,
Institutt for privatrett, UiO
Det er en glede å ønske velkommen til seminaret HUMANIORA I DAG – egenart, status og utfordringer
her i Vitenskapsakademiet.
Jeg vil takke gruppen for kulturfag og estetiske fag for at den har tatt initiativet til dette seminaret. At
humaniora står overfor utfordringer viser ikke minst den siste tids debatt om fagene.
Forskningsmeldingen fra 2009 ”Klima for forskning” viet ikke stor oppmerksomhet til de
humanistiske fagene. Fokus var først og fremst på behovet forskning innen klima, helse og miljø. Men 22.
juli i fjor har vist oss nødvendigheten av kunnskap om vårt miljø i en videre forstand – et miljø som også
omfatter samfunnmessige og kulturelle forhold.
En ny forskningsmelding kommer i 2013, og det er å håpe at de humanistiske fagene denne gang
får en større oppmerksomhet. Kanskje innevarsler SAMKUL-programmet en ny oppmerksomhet om
humaniora.
Nå i oppkjøringen til forskningsmeldingen er alle fag opptatt av å markedsføre seg selv som
nyttige og viktige. I denne sammenheng er det seminaret vi har i dag viktig for å forme de innspill som vi
nå må komme med til forskningsmeldingen når det gjelder de humanistiske fagene.
Vitenskapskapsakademiet har alltid fremhevet kravet til forskningens uavhengighet og
grunnforskningens fundamentale betydning, og talt mot et ensidig fokus på det kortsiktige nytteperspektiv.
Den humanistiske forskningen er nettopp et uttrykk for disse viktige idealene ved all forskning.
I artikkelen ”Hvordan skal vi forsvare humaniora? – Perspektiver fra USA”1 ser Toril Moi
forsvaret for de humanistiske fag som et forsvar for universitetet idé. Hun skriver:
”For å forsvare humaniora må vi forsvare det humanister driver med i forhold til selve ideen om hva
universitetet er, og hva det står for. Historisk har universitetet vært den eneste institusjon som har hegnet
om idealet om åpen og uhildet søken etter kunnskap uten hensyn til profittmotiver, politisk korrekthet
eller forbigående popularitet.”
Rektoratet ved Universitetet i Oslo gir uttrykk for lignende tanker i en kronikk i Aftenposten i mars i år.
Daglig mottar vi informasjon gjennom aviser, radio og TV som henter sine opplysninger fra
humanistisk forskning. De bøker vi leser og filmer vi ser er også formet i et samspill med humanistisk
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forskning. Dette tar vi som selvfølge. Nettopp derfor kan det være vanskelig å peke på behvoet for
humanistisk forskning.
Et forsvar for humaniora er et forsvar for det vi oppfatter som selvsagt, noe vi i dag allerede har
og som vi først vil savne og se behovet for hvis det ikke var der.
La meg trekke frem en erfaring jeg selv har opplevd i egen forskning.
For 17 år siden begynte av ren nysgjerrighet å arbeid med samrettslige problemstillinger, mer spesielt med
reindriftsrett. Dette visste jeg svært lite om fra før. For å kunne forstå det feltet jeg ønsket å gå inn i, måtte
jeg lese meg opp på samisk historie og kultur, ja samisk språk, arkeologi m.m. Jeg måtte fylle et
kunnskapshull hos meg selv.
Denne erfaringen skapte en betydelig økt bevissthet hos meg selv om betydningen av kunnskap
om blant annet norsk historie og kultur for å forstå norsk rettsutvikling. Dette er selvsagt: det er så
selvsagt at jeg ikke hadde vært meg dette skikkelig bevisst. Det er ikke selvsagt at vi har kunnskapen om
historie og kultur med oss en viktig bagasje. Det er et resultat av langsiktig forskning innen humaniora. Jeg
vil igjen sitere Toril Moi:
”De humanistiske fagene holder liv i kunnskapen om menneskets kultur, menneskets uttrykk og ytringer
og menneskts verdier og normer gjennom tidene. Disse fag spør hvordan vi skal forstå menneskers
uttrykk og tegn og de materielle sporene etter en forsvunnet kultur. Humanistisk forskning tar opp
grunnleggende spørsmål om eksistens, bevissthet, erfaring, mening og verdier.”
Moi avslutter sin artikkel ”Hvordan skal vi forsvare humaniora?” med disse ordene:
”Uten humaniora vil samfunnet ikke bli noe annet et hukommelsesløst, byråkratisk teknokrati der ingen
lenger spør om enkeltmenneskets erfaring, eller bekymrer seg om verdier, estetisk erfaring og mening. Å
forsvare humaniora er å forsvare et ideal om et samfunn.”
Jeg synes dette er flott sagt. Også tidligere forskningsministeren Tora Aasland trakk fram disse ordene i
sitt foredrag på SAMKUL-konferansen tidligere i år, men hun hadde denne reaksjonen på Mois utsagn:
”[…] det er ikke sikkert at hardt arbeidende, samvittighetsfulle og kloke ikke-humanister vil kjenne seg
igjen – eller akseptere bildet av seg selv – som hukommelsesløse teknokrater blottet for tanke om mening
og verdi.”
Dessverre har hun ikke forstått utsagnet rett. Mois utsagn er jo nettopp ikke myntet på dagens
samvittighetsfulle og kloke ikke-humanister. Vårt samfunn er heldigvis ikke preget av de hukommelsesløse
teknokratene. Men hvordan ville det bli på sikt uten humaniora?
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Humaniora: Med blikk for mening, normer og verdier
Camilla Serck-Hanssen, professor i filosofi og instituttleder ved Institutt for filosofi, idé- og
kunsthistorie og klassiske språk, UiO
Debatten om humanioras egenart, status og utfordringer har vært intens siste år. Det sies at humaniora
er i krise og det er opplagt noe sant i det, ikke minst hva angår den økonomiske situasjonen for
HF fag landet over. Dette skyldes en rekke forhold deriblant prioriteringer av forsknings- og
universitetspolitisk art. Siden dette forholdet tas opp i mer detalj i Olav Gjelsviks innlegg kommer
jeg ikke nærmere inn på det her.
Det har vært hevdet at mye av skylden for humanioras vanskelige stilling ligger hos humanistene
selv. For de eller vi klarer ikke å forsvare eller forklare oss, men er i stedet navlebeskuende og
selvopptatte og har fobi for endring. I tillegg har vi skrekk for å jobbe i lag, evner ikke å prioritere
og blir forskrekket over tanken på at også humanister må ta hensyn til hva samfunnet trenger av
kunnskap og kompetanse (jfr. kommentar av Åmås, Aftenposten 27. februar 2012).
Slike karakteristikker gir neppe innsikt i humanioras egenart. Når det er sagt, er likevel ett av
problemene med å forsvare humaniora er at selve begrepet humaniora er vagt. Det som de facto
finnes på et Humanistisk fakultet er et stort knippe av tildels svært uensartede fag og fagområder.
De har forskjellig egenart og en rekke forskjellig grenselinjer mot forskjellige andre fag og
fakulteter. Det virker nokså opplagt at det ikke kan finnes én måte å forsvare disse sprikende
identitetene på.
La meg først gi et lite overblikk over hva slags type forsvar og innlegg som har kommet fra
humanistisk hold. Jeg finner at disse stort sett faller i fem grupper som i endel tilfeller overlapper
hverandre og ikke minst supplerer og styrker hverandre. De fem er:
1) Egenverdiargumentet
2) Formidlingsargumentet
3) Redskapsargumentet
4) Kulturargumentet
5) Historieargumentet
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1. Egenverdiargumentet forstås av og til dit hen at humanistiske fag har verdi som kilde til
personlig utvikling, altså at egenverdi er verdi for den enkelte snarere enn verdi for samfunnet.
Men dette er ikke bare en snever tolkning, den er direkte misvisende. Å tilskrive noe egenverdi er
ikke å si at det er verdifullt for meg, det siste er hva vi snarere kan kalle subjektiv verdi. Noe har
egenverdi derimot dersom det er verdifullt i seg selv. Motsetningen her er altså ikke mellom
egenverdi og samfunnsverdi, men mellom egenverdi og relativ verdi. Det som har relativ verdi er
kun verdifullt relativt sett til noe annet som har verdi. Ofte vil slik relativ verdi bli forstått
instrumentelt. For noe som ikke har egenverdi kan likevel ha relativ verdi i form av å være midler
til et mål som man anser som verdifullt enten i seg selv eller relativt til noe annet av verdi. Når
man hevder at humanistiske fag har egenverdi, mener man altså gjerne at de har verdi utover den
instrumentelle verdien de utgjør som midler til å oppnå andre antatte verdier for eksempel
økonomisk vekst.
Én viktig grunn til å skille mellom egenverdi og subjektiv verdi er at plikten til å fremme de to
typer verdier er helt forskjellig. Hvis noe bare er en subjektiv verdi, noe som jeg synes er
verdifullt for meg, kan jeg ikke forvente at andre er enige med meg at dette er verdt å strebe etter.
Enda mindre kan jeg forvente at andre som ikke deler min subjektive verdi, vil mene de er
forpliktet til å hjelpe meg til å oppnå mine mål. Hvis noe har egenverdi derimot, kan det også
tenkes at det har objektiv verdi uavhengig av den enkeltes subjektive interesser for det. I så fall vil
man kunne hevde at uavhengig av ens egne subjektive interesser, er dette en verdi man plikter å
fremme. I vår sammenheng blir det interessante spørsmålet om humanistisk forskning kan kobles
til slike objektive verdier som samfunnet dermed kan ha en plikt til å fremme. Jeg skal komme
tilbake til det spørsmålet mot slutten av innlegget.
Én annen viktig grunn til å skille mellom egenverdi og subjektiv verdi er at det som har egenverdi
er verdifullt for alle nettopp i kraft av seg selv. Hvis humanistiske fag har slik egenverdi, bør det
få betydning for hvordan vi bør argumentere for dem. For da er de ikke verdifulle for forskerne i
faget i kraft av visse subjektive grunner mens de er viktige for samfunnet av andre grunner. Ut fra
egenverdi argumentet bør humanister altså ikke forsvare sine fag ved å si at for meg er det jo så
utrolig interessant og givende å forske på dette og dessuten er de resultatene jeg kommer frem til
antakelig også på sikt nyttige for samfunnet forøvrig. De bør derimot, i tråd med Stefan Collini
syn, vise til at verdiene som fagene har for dem er de samme som de har for samfunnet (Stefan
Collini: What are Universities For?, Penguin, London 2012). Jeg tror at dette argumentet har mye for
seg, og jeg skal komme tilbake til hvordan vi kan forstå det i mer detalj og hva det medfører for
humanioras oppgaver og fremtid.
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2. Formidlingsargumentet går av og til ut på at humanioras egenart på en eller annen måte er
uløselig knyttet til formidling til et bredere publikum (Jfr Vidar Enebakk: ”Formidling er
Samfunnsrelevans” Morgenbladet, 16. mars 2012). Altså, humanistiske fag er rett og slett
relevante i kraft av deres formidlingsevne og formidlingstradisjon.
Et annet aspekt av formidlingsargumentet er å si at innen humaniora er det ingen klar grense
mellom forskning og formidling, dvs mellom resultater beregnet for det akademiske domenet og
formidling av slike resultater til et bredere publikum. Legg merke til at hvis argumentet om
humanioras egenverdi er sann gir det også styrke til formidlingsargumentet. For i så fall kan
verdien av humanistisk forskning nettopp være at den kan gis mer eller mindre direkte til
samfunnet utenfor akademia, uten omskrivninger, uten patenter og uten utvikling av kostbar
teknologi eller medisin.
3. Redskapsargumentet går ut på å vise at humanistiske fag har verdi som redskap for andre
samfunnsoppdrag. Det hevdes at humanistiske fag leverer varer som øvrige samfunnsaktører ikke
kan klare seg uten. Blant annet sies det, antakelig med rette, at man trenger språk og
kulturforståelse for å selge varer i utlandet. Gudmund Hernes går så langt som å si: ”Uten
humanister stopper Norge” (Jfr Hernes: ”Ta deg selv i bruk for oss”, Morgenbladet 9. mars 2012).
4. Kulturargumentet går ut på at humaniora som studiet av meningsbærende elementer i vår
tilværelse er avgjørende for å forstå hvordan kulturen former oss som individer og samfunn. For
dypest sett går humaniora ut på å forstå hva det vil si å være menneske (Jfr Hernes: ”Ta deg selv i
bruk for oss”). Hvis dette er korrekt er det antakelig en intim kobling mellom
egenverdiargumentet og kulturargumentet.
For ett av de vanligste eksemplene på egenverdi er nettopp knyttet til vår oppfatning av
mennesket. Det er en utbredt antakelse at mennesket ikke bare har verdi som middel, men også
har verdi i seg selv. Hvis humaniora setter oss i stand til å forstå hva det vil si å være menneske
kan denne typen kunnskap også gi oss mer innsikt i hva egenverdi som sådan består i. Dermed vil
vi stå bedre rustet til å forklare hvordan humanistiske fag selv kan hevdes å ha egenverdi.
5. Historieargumentet overlapper tildels med kulturargumentet, men ikke helt. For verdien av
humaniora som studiet av historien tar oss utover vår egen kultur og kulturargumentet er
dessuten ikke nødvendigvis spesielt fokusert på kultur som historisk fenomen (selv om
kulturargumentet også ofte presenteres som et kulturarvsargument). Historieargumentet er ment
å vise at gjennom å studere historien som et menneskelig fenomen, kan man bedre forstå den
tiden man selv lever i med dens forskjellige uttrykk blant annet fordi man får man et langt rikere
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repertoar av modeller for hvordan mennesket kan forstås. Gjennom studiet av kulturelle
fenomener i historisk perspektiv får vi ”bilder og forbilder på det menneskelige” som Hernes sier
(Jfr. Hernes. ”Ta deg selv i bruk for oss”).
Jeg tror for så vidt at alle disse argumenttypene har noe for seg selv om noen av dem opplagt
passer bedre på noen fag inn HF sektoren enn andre. Ikke alle fag eller fagområder på HF søker å
belyse fenomener fra historiske eller kulturelle synspunkter. Ikke alle HF fag eller fagområder kan
sies å gi resultater som direkte kan formidles til noen uten for faget eller fagområdet selv. Ikke
alle HF fag eller fagområder kan sies å levere redskaper, i hvert fall ikke ferdig utviklete sådanne
til samfunnets øvrige virksomheter. Jeg tror imidlertid at Collinis argument om egenverdi har mye
for seg, og at denne verdien nettopp bør være del av det vi skal formidle når vi skal snakke om
betydningen av seriøs vitenskapelig virksomhet. Men forstått på den måten er ikke argumentet
noe særegent for humanistiske fag, for all kunnskap og innsikt må kunne sies å ha verdi i seg selv.
Om vi skal kunne dra nytte av Collinis argument må vi derfor si noe mer konkret om hva
humanistiske fag gir innblikk i og om hvorfor slik innsikt er viktig simpelthen i seg selv.
Er det noe i den sammenheng jeg savner i debatten? La meg først fastslå at jeg deler Hernes’ syn
på at humanistisk forskning opplagt bidrar på en avgjørende måte til å forstå hva det vil si å være
menneske. Et kunnskapsunivers uten humanistiske studier av språk, historie, kunst, litteratur,
musikk, kultur og tenkning ville være et univers der vi i svært begrenset grad evner å forstå oss
selv og det som angår oss. Og dette angår ikke bare forskerne som tilfeldigvis er opptatt med og
trives med ”å sysle med vårt”. Utallige festivaler, seminarer og bokkafeer viser at det er et allment
behov for å få større innsikt på disse områdene. Og slik innsikt er ikke noe man oppnår
simpelthen ved å ta frem en bok, sette på en CD, eller stikke innom en utstilling. ”Det er alltid
den samme kvelden”, sies det i en av Samuel Becketts noveller. Og det legges så til, absurd og
urovekkende: ”Det er aldri den samme kvelden”.
Som påstand er ”det er alltid det samme kvelden og aldri det samme kvelden” selvmotsigende og
absurd. Likevel, dens mening kan nok oppleves i et eksistenstiellt øyeblikk uten et rikt tilfang av
begreper. Man står igjen og pusser tennene, dagen er over, er det ikke helt likt i går? Ja, men
likevel i dag formenner jeg denne kvelden. Men for å komme utover en slik opplevelse, for å se det
nesten like, verken som helt likt eller helt forskjellig, men som et ufattelig komplekst
meningsbærende element, med en rekke strukturer og nivåer, kreves det et variert og klart
utmyntet begrepsapparat, samt historisk og kulturell bevissthet. Det kreves også stadig inngrep
med nye teorier og gjerne med fagfeller fra andre områder.
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For å kunne åpne dørene til, eller i det minste få små kikkhull inn i, det menneskelige rommets
mangfold, kreves altså nitid humanistisk forskning av et uttall typer. Og det rike tilfang av slike
kikkhull som humaniora har å by på, utgjør også verdien for samfunnet utenfor. Gjennom å
tilegne seg begreper, teorier og ferdigheter fra humanistisk forskning, får man blikk for det som
ellers bare hadde vært det samme eller også noe helt annerledes.
Samfunnet utenfor humaniora ikke bare kan, men får faktisk del i denne verdien, på flere vis,
først og fremst gjennom utdanningen av våre kandidater som går ut i jobb utenfor universitetet.
Her er ikke minst lektorgruppen og lærere forøvrig av sentral betydning. Men også de som
arbeider i forlag, pressen, musikkbransjen, samt i museums- og utstillingssektoren, for å nevne
noen viktige områder, er sentrale spredere av humanioras egenverdi. I tillegg formidler selvsagt
universitets egne forskere i stort monn gjennom foredrag, debatter, avisartikler, kronikker og
bøker.
Mangfoldet i det menneskelige gir imidlertid humaniora mange utfordringer. En er at det
tilsynelatende ikke finnes sannheter her, men bare forskjellige måter å se ting på. Jeg tror
imidlertid dette er en unødig relativistisk måte å forstå oss selv på. For humaniora har ikke bare
blikk for mening, i alle dens variasjonsbredde, den har også blikk for verdier og normer. Og med
blikk mener jeg ikke bare at humanistiske fag har en innfallsvinkel som lar dem se og studere
verdier og normer rent deskriptivt, som de foreligger som historiske og kulturelle fenomener. Det
ligger også ressurser i humanistisk forskning til å studere verdier og normer fra et normativt
synspunkt der vi spør hva det er som gjør det legitimt å se noe som en verdi, hva gjør det legitimt
å gi en verdi større plass enn en annen og hva gjør det legitimt å anse noe for en norm som
dermed skal være bindende for andre enn en selv.
I den mangslungne debatten rundt humaniora synes jeg nok at den normative
argumentasjonslinjen har vært svært nedtonet. Man finner den til en viss grad i dannelsesdebatten,
men det er nok en utbredt ubekvemhet rundt å si slike ting jeg nettopp sa. For det smaker av
arroganse og elitisme å tenke at humanister skulle opphøye seg til den slags dommere. Som jeg
akkurat hørte anført på et seminar: ”Folk flest hører ikke på Dagsnytt 18”. Men hva følger av
dette? At man ikke bør høre på Dagsnytt 18 eller at Dagsnytt 18 ikke har noen større verdi enn, si,
Paradise Hotel (som jo folk flest ser på)? Hvis vi ikke tør tro på at de verktøyene våre fag utvikler,
verktøy som åpner for innsikt med stor meningsdybde i menneskelige fenomener og som kan la
oss avdekke relasjoner til områder ingen før har tenkt på å se i sammenheng, hvis vi ikke tør tro
og ikke minst tør si at det simpelthen er riktigere, bedre og mer givende å forstå oss selv og vår
verden gjennom differensierte begreper, på et rikt sett av nivåer og ut fra et mangfoldig sett av
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perspektiver, ja da lar vi det stilltiende passere at det er like bra å se alt som nesten likt. Og da
bereder vi også grunnen for å se på det vi selv gjør som noe som bare har egenverdi i den falske
betydning av verdi for oss som ”tilfeldigvis liker å sysle med slikt”. Dermed kan prisen for å
unngå å tre ut i det normative feltet bli høy. For hvorfor skulle samfunnet betale for slikt?
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Humaniora i den digitale tidsalderen
Dag Haug, førsteamanuensis i gresk og latin ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og
klassiske språk, UiO
__________________________________________________________________________________

Mitt fag, klassisk filologi (studiet av gammelgresk og klassisk latin) symboliserer på mange måter
humanioras fortid. Når Pål Veiden2 beskriver det han kaller de humanistiske fags taperrolle sier
han at nedturen for humaniora på sett og vis er like ”naturlig” som at klassiske fag som teologi
har tapt sin rolle, for ikke å snakke om gresk og latin. Er man riktig svartsynt så kunne man si
gresk og latin har foregrepet humanioras framtid og at det som skjer nå bare er at dere andre
humanister går samme veien som vi gikk. Fra 1845 kunne man skrive doktorgraden på et annet
språk enn latin, fra 1896 kunne man ta artium uten latin og fra 1970-tallet kunne man studere
humaniora uten forberedende prøve i latin. Man kunne tenke seg at det som skjedde var at
samfunnet gradvis forsto hvor unyttig latin var og derfor gradvis avskaffet det. Nå har man skjønt
at resten av humaniora ikke er mer nyttig enn latin var, og derfor kan vi avskaffe det også.
Det tror jeg er galt, av mange årsaker. For det første hvilte aldri de klassiske språks status
på nyttighetsbetraktninger. Klassiske studier var nyttige på det personlige plan, selvfølgelig, for i
Storbritannia var ”the greats” — en grad i klassisk fra Oxford eller Cambridge — den sikre veien
inn i statsadministrasjon og politikk. Men studiet var ikke direkte samfunnsnyttig i den forstand at
disse administratorene kunne bruke sin kunnskap om romersk politikk i adminstrasjonen av det
britiske imperiet.
For det andre ligger ikke klassiske fag nede i det hele tatt. 12 forskere er ansatt i faste
vitenskaplige stillinger ved norske universiteter for å undervise og forske innen klassisk filologi.
Det er et rimelig antall studenter på alle nivåer, inkludert doktorgradsstudiene. Kort sagt, hvis de
klassiske fagene viser humanioras framtid så er det ikke så mye å frykte.
For det tredje så er det — tro det eller ei — faktisk mye i de klassiske fags tradisjoner som
peker mot humanioras framtid. Klassiskmiljøet i Norge alltid vært forskningssterkt og fokusert på
internasjonal publisering. Selvsagt er oversettelser og formidling en viktig aktivitet for alle
filologer, men det norske tidsskriftet for klassisk filologi har så vidt jeg vet aldri publisert en
artikkel på norsk — forskerne har brukt tysk, av og til fransk, og i den seinere tid stadig mer
engelsk. Klassiskstudiet i Norge har også alltid vært internasjonalt orientert. Så tellekantsystemet
og den nye tids krav om internasjonalisering passer godt for den klassiske tradisjonen i Norge.
1
2011.

I Simen Andersen Øyen, Ingrid Birce Müftüoglu og Finn I. Birkeland (red) Humanioras framtid, Oslo
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Mer overraskende er det kanskje at klassisk filologi internasjonalt var av de første
humaniorafagene som tok skrittet inn i den digitale tidsalderen: I 1949 begynte digitaliseringen av
Thomas Aquinas samlede verker. Det ble gjort på hullkort og på et tidspunkt veide
tekstsamlingen 3 tonn.
Når en reflekterer over humaniors nytte og hvorfor det er viktig at vi driver med
humaniora, er det naturlig å tenke over hva som fikk en selv til å begynne med humanistiske
studier. Personlig husker jeg godt å ha vært fascinert av matematikk og datamaskiner og likevel er
jeg i dag klassiker — prototypen på den ubrukelige humanist. Det korte svaret på hvorfor det gikk
slik er at møtet med den europeiske kulturarven på gymnas i Frankrike gjorde meg til en
dannelsesjunkie. Det var opplagt å velge latin som valgfag snarere enn utvekslingskontorets
anbefaling om økonomi og samfunnsfag. På gymnaset leste vi Rabelais hevde at det er en skam
om en mann kaller seg lærd uten å kunne gresk. Jeg gikk rett ut og kjøpte meg en lærebok i gresk.
Da jeg begynte på universitetet var det et opplagt at jeg skulle velge latin og gresk, og da
gresklæreren min mente at man ikke kunne studere gresk uten å kunne sanskrit, så var løpet kjørt.
I hele studietida hadde jeg enorm glede av å lære meg språk som åpna nye tekster for meg,
bøker jeg hadde hørt om, men før ikke kunne lese. Jeg leste så mye jeg klarte, både av gamle og
nye bøker. Alle mine fantasier om studentlivet var gått i oppfyllelse. Og jeg tenker fremdeles i dag
at gleden jeg opplevde må være en viktig begrunnelse for humaniora: humaniora gir oss rett og
slett et rikere liv. De av oss som leser bøker, ser filmer, hører musikk — altså, omgir oss med
humanioras studieobjekter — gjør det fordi vi liker det. Og vi liker å reflektere over inntrykkene.
Jeg mener fremdeles at denne gleden må være en viktig del av begrunnelsen for
humaniora. Men det er noen opplagte problemer også. Den enkleste innvendingen er at vi må
leve av noe også. Det er sant, men vi humanister kan likevel avvise denne innvendingen raskt.
Ingen av oss ønsker et samfunn hvor alle er humanister. Vi må ha noe å leve av, men noen må gi
oss noe å leve for også og humanister er en av mange yrkesgrupper som bidrar til det.
I stedet for å svare slik begynner vi ofte å snakke om humanioras nytte. Dette
nytteaspektet kan selvfølgelig av og til være der, men ofte bidrar det bare til å redusere humaniora
til dårlig samfunnsvitenskap. Det ligger i kortene at dersom vi aksepterer å bli målt på relevans og
nytte, så er det alltid noen som kan slå oss. Kanskje er det nyttig å studere hvordan sykdom blir til
som kulturelt fenomen og litterært uttrykk, men det er utvilsomt mer nyttig å studere hvordan
sykdom blir til i kroppen og hvordan den kan kureres. Vi skal ikke kimse av nytteverdien av
humaniora og vi skal i hvert fall ikke kokettere med unyttigheten, slik jeg gjorde i min tid som
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dannelsesjunkie. Men vi skal heller ikke gjøre nytten til humanioras begrunnelse, for da er vi dømt
til å tape. Sagt på en annen måte: Vi skal peke på nytten av humaniora. Vi er for dårlige til å gjøre
dette i dag. Men vi bør ikke tillate nyttetanken å endre hva vi ser på som naturlige studieobjekter i
humaniora. Hvis ikke vi kan overbevise samfunnet om at det er verdt å spørre seg hva Ibsen
mente med Et dukkehjem eller hvordan tysk grammatikk egentlig henger sammen, så har vi tapt
uansett. Språkfagene er i denne sammenheng spesielt interessante fordi så mange av dem
opplagte er nyttige i rent instrumentell forstand, mens forskning på disse språkene i bunn og
grunn kan være ganske unyttig. Forskning på tysk språk går ikke ut på å lære seg tysk best mulig
og det går normalt sett ikke en gang ut på å lære seg hvordan man best kan lære bort tysk. Og slik
mener jeg at vi skal insistere på at det forblir.
Et viktigere problem med den gleden som har drevet mange av oss inn i humanioras
armer er at den ofte er subjektiv og privat. Litteraturvitenskapen kommuniserer ikke leseglede,
ikke til meg i alle fall. Min egen språkforskning kommuniserer ikke gleden ved å gjennomskue
hvordan en intrikat latinsk setning er bygd opp og kan analyseres. I våre gode øyeblikk som
universitetslærere klarer vi å viderebringe denne gleden, men det er ikke den forskningen vår
handler om. Dette behøver ikke være et problem — humanioras legitimitet kan uansett ikke
hentes bare fra forskningsfagene, undervisningen og formidlingen må også være viktig deler.
Men hva er så humaniora? Grovt sett kan man skille mellom to typer definisjoner, en som
legger vekt på metoden og gjerne kaller humaniora for ”fortolkningsvitenskapene” og en som
legger vekt på forskningsobjektet og gjør humaniora til ”vitenskapen om det menneskeskapte” —
det er den vi finner i f.eks. innføringsboka i humaniora ved universitetet i Oslo.3 De to typene
definisjoner er naturligvis ikke tenkt som gjensidig utelukkende, men det er likevel verdt å merke
seg at de betoner forskjellige aspekter.
”Fortolkningsvitenskapene” peker på metoden som det faste punkt og innebærer i siste
instans at la oss si atomer kunne vært gjenstand for humanistisk forskning dersom det var
meningsfylt å fortolke dem. Slik sett åpner denne forståelsen av humaniora for akkurat det
humanister ble beskyldt for i hjernevaskdiskusjonen, nemlig at vi uttaler oss om ting vi ikke har
greie på under dekke av hermeneutisk metode. Legg merke til at det er nettopp når humanistene
forsøker å framstå som nyttige at sjansen er størst for å ende opp som tåkefyrster. For eksempel
er vi kanskje mer relevante og nyttige dersom vi tar skrittet fra å snakke om litterære forestillinger
om kjønn til kjønn tout court, men det er ikke gitt at vi overbeviser noen.
2
Sandmo, Erling Sverdrup; Rønning, Anne Birgitte; Jordheim, Helge & Skoie, Mathilde (2008).
Humaniora - en innføring
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”Vitenskapen om det menneskeskapte” gjør forskningsobjektet til det sentrale og åpner
for pluralisme i metodene, fra litteraturviterens fortolkende lesning via arkivarbeid til metoder
som er like relevante på MATNAT, som f.eks. statistikk og logikk. ”Vitenskapen om det
menneskeskapte” er kanskje ikke helt presist - datamaskiner er menneskeskapte, men
informatikken er ikke humaniora. Språket er ikke menneskeskapt, men språkvitenskap er
humaniora. Kanskje er vitenskapen om ”det meningsbærende” bedre — men definisjonen åpner
uansett for en metodisk pluralisme som vi så absoutt bør ta med oss inn i framtida. Poenget er at
vi definerer noen objekter og sier at disse tingene er det vi humanister som kan noe om. Vi låser
oss ikke til en metode.
Hva forskjellen i praksis blir mellom de to definisjonene avhenger naturligvis av hva man
legger i fortolkning. På et nivå er det klart at alle empiriske vitenskaper må fortolke sine data.
Men den intenderte betydningen av fortolke er ofte snevrere, noe i retning av ”å tilskrive
mening”. Slik sett ligger denne definisjonen kanskje nært opp til gleden ved humaniora, som
åpenbart ligger i å skape mening i det vi leser, lytter til og ser på. Men definisjonen av humaniora
som fortolkningsvitenskap har også det samme problemet, i og med at den gjør humanistisk
vitenskap til noe som er grunnleggende vanskelig å kommunisere. Det gir også en annen ulempe,
siden det bygger opp under den forskningskulturen som humanister stadig sitter fast i; den
inviduelle forskeren som sitter i sitt lønnkammer med studiematerialet sitt. Som en karakteristikk
av humaniora, både i og utenfor lønnkammeret, blir fortolkning i tradisjonell forstand uansett for
snevert.
På det ene av mine forskningsfelt, gresk filologi, er den klart største bragden i forrige
århundre tydingen av linear B, et skriftsystem som var i bruk i tidlig bronsealderen. Dette var i en
forstand en fortolkning, naturligvis, men metodene hadde mer til felles med kryptologi enn med
hermeneutikk. I mitt andre forskningsfelt, lingvistikken, er den største bragden de tidlige
arbeidene til Noam Chomsky, som i bunn og grunn er diskret matematikk anvendt på språk.
Begge deler er humaniora, ikke i kraft av noen spesiell metode, men fordi forskningsobjektet var
skrift og språk.
Slik er det også med andre humanistiske forskningsspørsmål: hvordan ble de norske
dialektene til? hvordan har forestillinger om helvete endra seg gjennom historien? hvem skrev de
forskjellige tekstene i Bibelen? Dette er faktisk spørsmål som folk er interessert i, også utenfor
akademia. Man drives til å studere dem av en vitelyst som antakelig ikke er veldig forskjellig fra
den som driver forskere innen andre, mer åpenbart nyttige forskningsfelt. Man kan selvfølgelig
lure på hvorfor vi mennesker lurer på slike ting, og det er kanskje også et humanistisk
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forskningsspørsmål, men det er nå en gang slik det er. Og det er ingen grunn til å tro at vår
siviliasjon skal bli den første som ikke er opptatt av seg selv og sin egen forhistorie. Dette er hva
Gudmund Hernes4 kalte identitetsbegrunnelsen for humaniora: ”Det mennesker har følt, tenkt,
trodd og gjort, skal vi bevare og gjenoppvekke, skal vi bli fortrolige med. ” Dette er vårt oppdrag
som humanistiske forskere på vegne av samfunnet, og vi bør bruke de metodene vi måtte finne
fruktbare til å gjøre det.
Det er her den digitale tidsalderen kommer inn. Datamaskinene har radikalt gjort om på
mulighetene for å studere humanistiske studieobjekter. Likevel vil jeg påstå at vi som utøvere av
humanistisk vitenskap lever i en stadig mer analog verden. Som sagt arbeidet humanister med å
digitalisere alle verkene til Tomas Aquinas da datamaskinen var helt ny, på slutten av førtitallet. I
1972 ble NAVFs edb-senter for humanistisk forskning etablert. Da jeg studerte fantes det ennå et fag som
hette ”EDB for humanister”. Jeg ofret det aldri en tanke. Det passet ikke med mitt bilde
humanistisk lærdom. I den humanstiske forskerens lønnkammer står ingen datamaskin. Rabelais
har ikke skrevet at det er en skam om en mann kaller seg lærd uten å kunne et
programmeringsspråk. Jeg avlærte det jeg kunne om datamaskiner og matematikk fordi jeg trodde
det ville gjøre meg til en bedre humanist. Det var mitt valg, naturligvis, men det ville være synd å
si at kulturen ved HF la opp til noe annet.
Disse tingene er faktisk borte nå når vi trenger dem mer enn noen gang. Det finnes ikke
noe nasjonalt senter for humanistisk informatikk. Det faget som en gang var EDB for humanister
har flytta til MATNAT-fakultetet. Virkeligheten er blitt mer digital, humaniora har blitt mer
analog. Jeg synes dette er godt illustrert av en liten tekst man kan finne på nettsidene til
faget ”digital kultur” ved universitetet i Bergen:5
Med snart tjue-fem års historie er digital kultur godt etablert som fagområde på
Universitetet i Bergen. Det hele startet i 1985. Da ble EDB for humanister opprettet som
en avdeling under HF-fakultetets EDB-avdeling, først og fremst som en videreutdanning i
EDB for lærere. Fagfeltet utviklet seg og avdelingen skiftet navn til Humanistisk
informatikk i 1995, fortsatt med stor vekt på humanisters bruk av datateknologi, men med
stadig økende vekt på humanistiske og kulturkritiske analyser av datateknologi og forholdet
mellom teknologi og samfunn. I dag trenger vi ikke lenger å lære humanister å bruke
datamaskiner. Teknologien har spredt seg til alle samfunnsområder og vi lever i dag i en
digital kultur.
Noen har kommet i skade for å forveksle det å kunne skrive en epost eller en tekst i Word med
det å kunne bruke en datamaskin. Den jevne humaniorastudent er overhodet ikke i stand til å
3
Morgenbladet, 9. mars 2012.
4
http://www.uib.no/lle/utdanning/fagtilbud/digital-kultur/fra-humanistisk-informatikk-til-digital-kultur,
besøkt 16. mai 2012.
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bruke en datamaskin til å hjelpe med å løse et problem, enn si formulere en problemstilling slik at
en datamaskin vil kunne være i stand til å hjelpe. Datamaskiner er på ingen måte eneste vei til
saligheten, men de er nå en gang såpass utbredte at man hadde kunnet forvente at de var blitt et
tema for dannelsesutvalget. Det tror jeg ikke de blir, de smaker nok for mye av naturvitenskap.
Man vil ha Arne Næss' ”Elementære logiske emner” tilbake på ex.phil.-pensum, men overser den
viktigste anvendelsen av logikk i våre omgivelser. Selvsagt er digital kultur ikke er et viktig
studiefelt for humaniora i dag, men det er likevel fristende å se for seg en parodi av en
humanistisk forsker som kommer over en datamaskin og begynner å fortolke den snarere enn å
bruke den. Som Simen Øyen skrev i Morgenbladet 10. februar i år: ”Dette krever umiddelbar
diskusjon”.
Har humaniora overhodet noe å hente på å bruke datamaskiner til noe mer enn å
produsere tekster? Dersom vi forstår humaniora som fortolkningsvitenskap så er svaret
sannsynligvis nei, for er det en ting det er vanskelig å få en datamaskin til å gjøre, så er det å gi
mening til ting. Men hvis humaniora er vitenskapen om det menneskeskapte eller det
meningsbærende, med alle slags metoder, så har datamaskinen opplagt noe å bidra med. La oss ta
et eksempel fra teologien.
Et klassisk problem i bibelfilologien er forfatterskapet til de forskjellige tekstene. Vi vet at
hvert evangelium er skrevet av forskjellige forfattere, vi kaller dem Mattheus, Markus, Lukas og
Johannes. Vi vet (eller tror å vite) at de fleste av brevene er skrevet av Paulus og så er det en del
brev som har andre avsendere. Tre av dem hevder å være skrevet av en Johannes, og det samme
gjelder Åpenbaringen. Og så er spørsmålet: er det den samme Johannes som har skrevet
evangeliet, brevene og åpenbaringen? Eller må vi regne med flere forfattere, som eventuelt utgir
seg for å være Johannes? Ikke et spesielt nyttig spørsmål, men likevel noe som filologer med god
samvittighet kan lure på og som de faktisk har lurt på siden 300-tallet. Mye av diskusjonen har
dreid seg om språklige likheter og forskjeller, altså at stilen røper forfatteren. Men hva er stil? Vel,
vi kan tenke på stil som et språklig mønster som er karakteristisk for en forfatter. Og er det noe
datamaskiner er gode på så er det å gjenkjenne mønstre der hvor mennesket mister oversikten. Vi
må forsøke å abstrahere bort innholdet i teksten siden det vi er ute etter at forfatterens mønster
på tvers av forskjellige tekster om det samme. For eksempel kan vi erstatte hvert ord med en
kode for ordklassen det tilhører, S for substantiv, V for verb og så videre. Da er bibelteksten vår
redusert til en lang kjede av bokstaver — åpningen av Johannes-evangeliet ”I begynnelsen var
ordet og ordet var hos gud og ordet var gud” — lyder slik: RNVSNCSNVRSNCNVSN. Det
minner om en DNA-sekvens. Og faktisk viser det seg at vi kan bruke mange av de samme
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metodene som bioinformatikere bruker til å analysere DNA-sekvenser for å sammenlikne
forfatterstiler. Det er all grunn til å tro at metoden virker, den gir oss grupperinger av tekster som
passer med det vi mener å vite. Alle de brevene forskerne føler seg sikre på at Paulus skreiv
havner i ei gruppe. De brevene vi vet han ikke skreiv er ganske forskjellige. Vi ser at Johannes'
første og tredje brev er ganske like Johannes-evangeliet i stilen — mens Johannes andre brev er
ganske forskjellig. Med andre ord har vi relativt robust belegg for å si at Johannes andre brev er
en tidlig forfalskning.
Så er spørsmålet: er dette humaniora? eller sluttet det å være humaniora da vi forsøkte å
abstrahere bort meningen? er det kanskje bioinformatikk anvendt på humanistisk materiale?
Svaret bør være opplagt: ”Hvem skrev de såkalte brevene til Johannes? ” er et humanistisk
forskningsanliggende. Så dette er humaniora selv om vi skulle låne metoder fra bioinformatikken.
Det er heller ingen grunn til at metodeutvekslingen skal gå bare en vei. Blir humanister gode nok
på slike metoder kan vi bli metodeeksportører. Hvem vet, kanskje kan det uskyldige spørsmålet
om hvem som skreiv Johannes andre brev gi nyttige resultater?
Det er minst to kriser i humaniora: den ene er den vi opplever internt på institusjonene,
med dårligere finansiering og stillinger som forsvinner. Den andre er samfunnets tillit til
humaniora: vi framstår ikke bare som unyttige forskere, men som unyttige tåkefyrster — folk som
sitter inne i elfenbenstårnet sitt og roper på umiddelbar diskusjon, ikke folk som driver ”aktiv,
grundig og systematisk granskning for å finne ny viten og øke kunnskapen”, for å sitere
Wikipedias definisjon av forskning. Dersom vi bare kunne oppgradere oss selv til unyttige
forskere tror jeg mye vil være vunnet. (”Unyttig” er selvsagt å sette det på spissen, men poenget
er at resultatene våre ikke har umiddelbar økonomisk nytte.)
For det er opplagt en sammenheng mellom de to krisene. Pengestrømmen tørker inn bl.a.
som en følge av den lave respekten for humanistisk forskning. En grunn til dette er at folk ikke
stoler på at vi humanister ”finner ut ting” i det hele tatt — vi bare mener, tolker, tror. Hvis jeg
som forsker på språket i bibeltekster fra før år tusen kan overbevise folk om at jeg faktisk finner
ut ting om gresk grammatikk som kanskje i blant betyr noe for hvordan vi forstår teksten, eller at
jeg kan kvantifisere hvor ordrett den slaviske bibeloversettelsen er og demonstrere forskjeller
mellom hvordan man oversatte bibelen på Balkan og i Armenia rundt 400 e. Kr — ja, så tillater
jeg meg å tro at folk har forståelse for at dette er kunnskap vi vil ha, selv om den ikke kaster
direkte av seg.
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Men det er essensielt at folk tror oss på at det vi driver er vitenskap. 0g her kan
humanioras insistering på sin metodiske egenart være malplassert. Det var bl.a. det som kom til
syne i diskusjonen om humaniorabragder. For eksempel fikk vi høre at ”Resultater” og ”funn” er
begreper som passer bedre til medisinsk og naturvitenskapelig forskning enn til forskning innen
humaniora. Når det gjelder ”funn” så er dette kanskje riktig, for humaniora kan ikke utvide
datagrunnlaget sitt gjennom eksperimenter - selv om arkeologene kan grave opp nye data. Men
at ”resultat” ikke skulle passe på humaniora er jo skummelt — da er virksomheten vår bokstavelig
talt resultatløs. Tvert i mot bør vi forlange å bli målt på resultater.
Men hvis resultater er det som teller og man kan forhandle om metoden så er det underlig
at ikke humanister har kastet seg over den vidunderlige nye digitale verden. Det siste tiåret har
massive mengder tekst blitt digitalisert. GoogleBooks har digitalisert 20 millioner av de anslagvis
130 millioner bøkene som har blitt publisert i menneskehetens historie. Det er en enormt andel
av primærmaterialet vårt dersom vi er grammatikere, litteraturvitere, filologer, historikere eller
idehistorikere, som mange av oss på HF er. Selv for meg som driver med gammelgresk, som man
kunne tenke var et relativt overskubart språk, så finnes det en database som inneholder 105
millioner ord — omtrent alt vi vet om som ble skrevet på gresk fra 700-tallet før Kristus fram til
Konstantinopels fall i 1453. Selv beskjeftiger jeg meg hovedsakelig med de 137680 ordene i
Nytestamentet, det er på mange måter en ynkelig utvalg, men så er det lang tradisjon for
kanonisering i humaniora.
Kanonisering er naturligvis i seg selv et mulig resultat av humanistisk forskning, og det
må være en oppgave for humaniora å argumentere for kvalitet og betydning — å sortere i tekstene
på vegne av dem som ikke får lese skjønnlitteratur på jobb. Samtidig åpner disse enorme
tekstsamlingene helt nye perspektiver. Da Sergey Brin og Larry Page (gründerne bak Google) var
informatikkstudenter arbeidet de for Stanfordbiblioteket. Den store ideen var at i en framtidig
verden hvor alle bøker er digitalisert så vil folk bruke et program til å indeksere bøkenes innhold
og analysere sammenhengen mellom bøkene. Dette er kort og godt digital idehistorie. Digitale
tekstkorpora gir oss en fantastisk anledning til å studere hvordan begreper sprer seg gjennom
tekster — og ikke minst fra språk til språk. Slike ressurser er allerede svært viktige for
språkteknologiske anvendelser som Google Translate. De er selvfølgelig uhyre naive og lette å
gjøre narr av. Men hva er det de mangler? Jo, nettopp den kunnskapen humanister mener å
besitte, om hvordan vi analyserer setninger, hvordan tekster er bygd opp, hvordan vi trekker det
viktigste ut av en tekst, kort sagt hvordan vi lager mening av ord. Hvorfor bidrar ikke vi
humanister, i det store og det hele, til å lære bort dette til datamaskiner?
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Nå vil noen kanskje si at jeg kommer farlig nære det nytteperspektivet jeg avviste. Det kan
så være, og det er i så fall bra. Selvsagt er det ikke slik at humaniora skal være unyttig, men det er
vel også få som hevder. Poenget er snarere at dersom vi forfølger humanistiske problemstillinger
helt inn i datamaskinen, ja så kan det hende at det kommer noe ”nyttig” ut av det. Hvem vet,
kanskje kan statistiske analysemetoder for forfatterskap i Nytestamentet utvikles til noe nyttig.
Utgangspunktet er uansett et helt ”uskyldig” humanistisk forskningsspørsmål, hvem skrev
tekstene i Nytestamentet.
Å gjennomføre slike forskningsprosjekter krever naturligvis en kompetanse som
humanister tradisjonelt ikke har, som for eksempel statistikk og programmering. De åpner altså
for lagarbeid på en helt annen måte enn tradisjonell humaniora og det er utelukkende positivt,
både for forskerne og ikke minst studenter som deltar i forskningsprosjektene. De nye digitale
tidene krever også at vi ser annerledes på en del oppgaver. For eksempel har HF en god del
samlingsvirksomhet, som tradisjonelt har vært ren dokumentasjon. Men nye typer databaser
krever en helt annen kopling mellom datainnsamling og forskning. Det er noe å huske på hvis det
overhodet blir penger til å opprettholde samlingsvirksomheten ved de humanistiske fakultetene.
Hva med studentene i denne nye hverdagen? I utgangspunktet er det rett og slett
utenkelig for meg at det ikke skal være behov i samfunnet for folk som har lært å omgås
meningsbærende materiale på en vitenskapelig måte, om det nå ved hjelp av datamaskiner eller på
annet vis. Hvis det viser seg at det ikke er bruk for studentene våre, så må det være fordi vi ikke
har klart å lære dem dette. Og det er kanskje ikke så overraskende.
På mitt eget fag er antallet pensumsider studentene skal lese på originalspråket halvert
siden jeg selv studerte. Det er ingen grunn til å tro at dette skyldes dårligere studenter, men de har
dårligere bakgrunn i grammatikk fra skolen. Vi gir utvilsomt et mindre tilbud enn vi gjorde før.
Av økonomiske grunner gir vi aldri mer undervisning enn det som er minstekravet ved HF og det
er én dobbeltime i uka i kunnskapsemner og halvannen dobbeltime i uka i ferdighetsemner. Med
andre ord får studentene 7 timer undervisning i uka. Hvis de skal ha normalarbeidsuke, så må de
lese 30 timer på egenhånd. Det er ca. 80% av studiet. Og dette er studenter som kommer mer
eller mindre rett fra videregående skole — den eneste overgangsordningen er ex.phil. og et
innføringskurs i latin hvor det gis mer undervisning. Det er ærlig talt ikke noe å undre seg over
om vi ikke lykkes med å lære studentene å omgås meningsbærende materiale på en vitenskapelig
måte. Vi strever med å få dem til å forstå tekstene på det mest grunnleggende nivået. Mer
undervisning koster penger eller forskningstid. Men vi må passe på her. Det er sannsynlig at den
økonomiske skvisen vil bringe flere og flere fag ned mot minimumsnormene for undervisning.
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Da må vi spørre oss selv om disse normene ligger så lavt at kvaliteten på utdannelsen ikke er god
nok.
Som klassiker er det naturlig å trekke fram Storbritannia som et eksempel på det motsatte,
et klassiskstudium som bader i ressurser. Sist jeg besøkte universitetet i Cambridge spurte jeg
mine kolleger på klassiske språk der hva studentene deres går videre med og hva slags jobber de
får. Svaret er at de driver med jus, journalistikk, film og TV, bank og finans, reklame, museumsog galleriarbeid, undervisning og forskning.
Så vidt vidt jeg vet jobber ikke våre klassiskstudenter med jus, journalistikk, film og TV,
bank og finans eller reklame. Hva er grunnen til denne forskjellen? Det er minst to mulige
forklaringer: Den ene er at England fremdeles er et klassesamfunn hvor man kan markere status
med å studere noe fullstendig ubrukelig. Kanskje bidrar ikke klassiskutdannelsen overhode til at
disse menneskene får jobb annet enn som en slik statusmarkør. På den annen side kan det jo også
hende at ting forholder seg mer slik universitetet beskriver det på sine nettsider: at få andre fag gir
studenten mulighet til å skaffe seg språklige ferdigheter sammen med en lang rekke andre
ferdigheter fra essay-skriving til kritisk tenkning, fra visuell analyse til arkeologisk utgraving.
En ting som tyder på at den siste fortolkningen er rett, er rapporten ”A case for the
humanities” som kom i desember i fjor.6 Denne rapporten studerer utdannelsesbakgrunnen til
britiske ledere: lederne i de hundre største børsnoterte selskapene, avisredaktører, ledere for de
største reklamebyråene, PR-byråene og forlagene, universitetsrektorer og parlamentsmedlemmer.
Når vi ser bort fra parlamentsmedlemmene har 15% av disse lederne en bakgrunn innen core
humanities, dvs. språk, litteratur, historie, kunsthistorie, filosofi og religion. 30% har bakgrunn i
broad humanities, SV-fagene. Til sammenlikning er det 15% som har en bakgrunn i realfag.
Selveste NHO-direktøren bekreftet dette i Morgenbladet: ”Jeg har selv jobbet i finansmiljøet i
City i London, og de fleste jeg jobbet sammen med der hadde studert teologi eller gresk. Siden
hadde de bygd på med juss eller økonomi.” Bernander mener videre å se en tendens til en
liknende utvikling i Norge, med mer generelle bacherlorstudier og mer spesialiserte masterstudier.
Jeg vet ikke om det er riktig, men det ville utvilsomt være bra for humaniora. Slik det er nå er det
altfor mange bachelorstudier som ikke leder noe annet sted enn til en mastergrad i det samme
faget.
Selvfølgelig er det urettferdig å sammenlikne oss med et av de beste studiestedene i
verden. Men det må være lov å påpeke at det ikke nødvendigvis er målene våre det er noe galt
5

http://dl.dropbox.com/u/4721278/A%20case%20for%20the%20humanities_FINAL%20report.pdf
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med, det kan være vi ikke oppnår dem. Som sagt har jeg vanskelig for å tro at ikke skal være bruk
for folk som har lært å omgås meningsbærende materiale på en vitenskapelig måte, selv om de
skulle la lært dette gjennom tusen år gamle tekster. Men verken slik forskningskompetanse eller
mer generell dannelse er særlig lett å oppnå gjennom 80% selvstudium. Da er det ikke tid til å
lære studentene våre annet enn grunnleggende gresk- og latin-ferdigheter, og det i seg selv er
naturligvis ikke nok.
Kanskje må vi også innrømme at det er en motsetning mellom allmenndannelse og
forskningskompetanse. Slår man opp på ”Oxford universitet” i førsteutgaven av Aschehougs
konversasjonsleksikon, fra 1912 da Oxford pøste ut klassisk dannede embedsmenn til det britiske
imperiet, så kan man lese at ”Universitetets væsentligste oppgave er at utdanne studenterne til
gentlemen; fagstudierne kommer først i anden række.” Hvis vi skal gjøre begge deler i ett
universitet, er vi nødt til å tenke annerledes om bachelor og mastergrad. Et eksempel her er
universitetet i Freiburg, som nå har blitt utpekt ”eliteuniversitet”. Noe av pengene har gått til å
etablere en ny bacherlorgrad i ”liberal arts and sciences”,7 som skal gi en felles ramme av
skriveferdigheter, språk, presentasjonsevner og matematikk til studier som også rommer en
spesialisering i enten naturfag eller humaniora. Dette må gå på bekostning av faglig fordypning,
som tradisjonelt har vært hovedfokus på tyske universiteter, men det vil kanskje gi ”nyttigere”
studenter — i siste instans kanskje også for forskningen. Den kombinasjonen av
matematisk/naturvitenskapelig og humanistisk dannelse som graden legger opp til, kan hjelpe
studentene å ta humaniora inn i den digitale tidsalderen.
I den digitale tidsalderen skal ikke vi humanister gjøre noe annet enn det vi alltid har gjort.
Vi skal forsatt forske på det meningsbærende. Der ligger vår egenart, der er det vi kan bedre enn
alle andre. Vår egenart kan ikke ligge i at vår kunnskap er vag og usikker, og at vår virksomhet
ikke bringer funn og resultater. Vi må framstå som vitenskapsfolk som vet hva vi holder på med
(og hva vi ikke holder på med!) — og så kan det hende at dette i blant er nyttig i helt instrumentell
forstand.

6

http://www.ucf.uni-freiburg.de/las
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Hva skjer egentlig med humanioras budsjetter i Norge?
En punktvis gjennomgang av problematikken - med noen forsknings- og
universitetspolitiske perspektiver bakt inn.
Olav Gjelsvik, professor i filosofi og leder av Centre for the Study of Mind in Nature, Institutt
for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO

Innledning:
Utgangspunktet for denne diskusjonen er den stadig vanskeligere budsjettsituasjon for humaniora
i Norge. Bildet er stort sett det samme over hele landet, og ikke minst ved universitetet i Oslo er
svekkelsen tydelig. Det er relativt uklart for ganske mange hva som er mekanismene i denne
utviklinga. En del slike mekanismer vil her bli identifisert eller i det minste antyda. Det er ikke
klart hvor stor kausal kraft disse har hver for seg, dvs. hvor mye hver og en av dem bidrar i
forhold til alle de andre ved fastsettelsen av de faktiske budsjettene. Slike forhold rundt relativ
styrke bør undersøkes langt nøyere enn jeg har fått anledning til i denne omgang. Men en
identifikasjon av mekanismer er i alle fall en start i forhold til å forstå problemene, og en
invitasjon til alle til å borre videre i saken.
Formålene jeg har med dette innlegget er dermed:
- Å identifisere noen viktige faktorer i den utviklinga som vi ser.
- På denne måten å bidra til en konstruktiv diskusjon om hvordan disse bør vurderes
forskningspolitisk og av de enkelte universitetene.
I dette innlegget er fokusert på forholdet mellom humaniora og andre disipliner på universitetene,
og på mekanismene rundt det forhold at penger flyttes fra humaniora til andre disipliner. Det er
ingen fokus på interne forhold i humaniora. Noen vil hevde at man også ødelegger for hverandre,
først og fremst ved ikke å ha en klar nasjonal arbeidsdeling for all humaniora i Norge. Det bør
nok erkjennes et nasjonalt ansvar for mange små fag. Det kan til og med være slik at uten at en
klar nasjonal arbeidsdeling, vil mange små fag måtte legges ned som en følge av at alle
universiteter og høyskoler legger innsatsen der det er penger å tjene. Konkurransen blir sterk om
bitene av noe som bunn og grunn er ei kake til deling, og resultatet vil fort være at ingen sitter
igjen med de ekstra ressursene som trengs for å drive en rekke fag som ikke kan være lønnsomme
innenfor den nåværende finansieringsmodellen. Det er forøvrig vel kjent at sterk konkurranse
gjør konkurrentene mer og mer like.
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Noen normative prinsipper for endring av budsjettene.
Ved flytting av midler innen universitets og høyskolesektoren er det viktig å artikulere en del
prinsipper for hvordan slik endring av budsjettene bør foregå. Prinsipper bør blant annet
reflektere at det i denne sektoren tar veldig lang tid å bygge opp kompetanse. Man trenger et
normativt grunnlag for å vurdere de endringene som faktisk finner sted. Svært viktig for å kunne
vurdere det hele normativt på en informert måte er det at endringer skjer langsomt og er
forutsigbare. Dette munner ut i følgende:
- Man bør så langt som mulig alltid overskue alle relevante konsekvenser av det man setter ut i
livet.
- Nye tiltak bør alltid veies nøye i forhold til alle mulige konsekvenser, og ikke bare de gode
konsekvensene tiltaket isolert sett har.
- Modellen i ”rekrutteringsmeldinga” mot slutten av 1980-tallet var god: man identifiserte alle
tradisjonelle oppgavers situasjon tydelig innenfor et vurderende rammeverk, og kunne slik
vurdere nye tiltak og deres omfang i lys av bildet man da fikk, ikke minst av virkningene av nye
tiltak i forhold til de tradisjonelle oppgavene. Man kunne dermed vurdere normativt i lys av en
informert helhetsbilde.
Spørsmål: Er dette gjort grundig nok for budsjettvedtakene på nasjonalt plan og ved det enkelte
universitet i den senere tid?
Svar: Jeg har en klar oppfatning at dette ikke er tilfelle. Man har sett på de positive effektene av
en rekke tiltak som hadde mange gode virkninger, men ikke hatt et fullt bilde av alle virkningene
av tiltakene. Dette gjelder blant annet en del store satsninger.

Det store bildet av forholdet mellom hoved disiplinene i norske forskning.
Som et sentralt element i det vurderende rammeverket er det viktig å holde fast ved det store
bildet i norsk forskning, et bilde man må ha klart for seg når man foretar vurderinger av ulike
tiltaks virkninger. Sammenlignet med de fleste andre land i Europa er det store bildet dette:
- Medisinske fag og humaniora har lenge vært normalt store.
- Grunnleggende naturvitenskap, Mat-Nat er mindre enn andre steder.
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- Samfunnsvitenskap er betydelig større enn i andre land, og vokser.
- Trend nå: Humaniora krympes og Mat-Nat vinner kanskje litt terreng.
Det kan derfor se ut som en mulig god utvikling, en liten økning for Mat-Nat fag, ødelegges av
en utvikling som muligens er dårlig, nemlig nedgangen i humaniora. Det ser ut som at de friske
pengene som nå kommer til Mat-Nat - og som etter mitt skjønn bør komme til Mat-Nat kommer fra humaniora, og dette kan meget gjerne være fra feil sted, jfr. det store bildet.
Det er dette som skjer dersom normalen i Europa skal ha normativ betydning for oss i Norge.
Selvsagt kan man være uenig i at normalen skal ha noen normativt betydning, og mene at det er
resten av verden som bør gjøre som Norge og satse massivt på samfunnsvitenskap. Jeg tror
likevel at den argumentative byrde først og fremst bør legges på de som vil forsvare noe som er
uvanlig i den store sammenhengen.

Oversikt over sentrale mekanismer i budsjettene som kan ha betydning i forhold til
humanioras økende problemer.
De mekanismene jeg skal se på er disse:
a) Tellekantsystemet (nasjonalt system).
b) Antall studieplasser og studiepoengproduksjon (nasjonalt).
c) Prising av studieplasser etc. med virkninger for fordelingen av basis (nasjonalt og lokalt).
d) Ekstern finansierte prosjekter, og de tilhørende budsjettmekanismene (nasjonalt og lokalt).
e) Organiseringen i programmer, ikke minst lektorprogrammet (lokalt ansvar med ulike nasjonale
føringer).
f) Krymping av basis og økning i større satsninger (lokalt).

a) Tellekantsystemet.
Tellekantsystemet er ikke noe akutt problem for humaniora i den forstand at humaniora ikke lider
av liten produksjon av publiseringspoeng. Selve produksjonen er god. Det er heller et mulig
problem av en helt annen art: Det er mulig det fungerer som feil insentiv, i og med at andelen
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norske publikasjoner i humaniora kan være på vei opp. Det er ikke unaturlig å føre dette tilbake
til det forhold at de nasjonale publiseringene er de billigste publikasjonspoengene, men minst
arbeidsinnsats bak hvert poeng. Dersom de nasjonale publikasjonspoengene er for billige, vil
dette i så fall favorisere de minst internasjonale områdene i det sammenlignbare feltet, for
eksempel teologi og jus, men også en del samfunnsvitenskap. Og det er disse områdene som har
flest publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt. Men uansett hvordan det engang forholder seg
med dette, så fungerer ikke tellekantsystemet slik til å overføre penger bort fra humaniora.
Det er likevel riktig at elementer i HUMSAM delen av systemet er tilpasset SV-fakultetet og
overkjører humanioras særegne publiseringstradisjoner med monografier og antologier. Man får
meget liten uttelling for slike på de beste internasjonale akademiske forlag, som har vært en
betydelig styrke ved humaniora i Norge. Poengstrukturen bryter med de faglige normene i
humaniora. Det store bildet er at dette er meget små deler av de totale budsjettene, og at
humanioras problemer ikke kan føres tilbake til dette.

b) Dimensjonering, antall studieplasser som fordeles, endringer her og problemene som
ligger i kjølvannet av disse endringen.
Dimensjoneringen av antall studieplasser er en svært viktig faktor for det totale budsjett, som
langt på vei er bestemt av antall studieplasser, antall som tar eksamen, og prisen på hver plass og
hver eksamen, og, ikke minst, hva slags muligheter for stordriftsfordeler som foreligger. Dette er
noen hovedsider ved dette problemet at antall studenter slik blir svært viktig for den helhetlige
økonomien:
- Mat-Nats budsjettmessige relative reduksjon over tid fra ca 1980 har klar sammenheng med at
Mat-Nat langt tidligere enn HF ble mer ubetydelig som lærerutdanningsinstitusjon. Det foreligger
ikke grundig forskning på dette, men sammenhengen til det jeg beskriver som Mat.Nat svekkelse
i norsk forskning de siste 30 år, og svekkelsen av Mat-Nat som lærerutdanningsinstitusjon, ser
temmelig tydelig ut. Det er dette som nå balanseres med store satsninger som jo i særlig grad
kommer Nat-Nat til del.
- HF kommer nå etter Mat-Nat når det gjelder svekkelse som lærerutdanningsinstitusjon.
Tydeligere og tydeligere i det siste har HFs betydning her blitt redusert. De tradisjonelle skolefag
ved HF rammes nå alle kraftig av betydelig inntektsvikt, men unntak av historie.

24

- Lektorprogrammet vokser og har svært mye pedagogikk i seg. Man må innse at dette har
fungert negativt både for Mat-Nat og for HF´s budsjettsituasjon, positivt for UV’s budsjett.
Dette er etter mitt skjønn uheldig for lektorutdanninga i Norge fordi fagkunnskap i
undervisningsfag i skolen har for liten plass i universitetenes lærerutdanning. Fagkunnskapen
erstattes av didaktikk og andre emner fra pedagogikk med begrenset faglig verdi, og rett og slett
av ting som ikke har vitenskapelig dokumentert verdi i forhold til å produsere gode lærere. Jeg
oppfatter dette som et eksempel på dårlig styring i sektoren, universitet svikter i et visst monn sin
oppgave i å produsere gode lærere, og i praksis, over tid, så utarmes først naturvitenskap, deretter
humaniora, og til slutt skolen.
Det foregår akkurat nå et spill rundt en mulig dramatisk omlegging av all lærerutdanning som vil
ha som vesentligste resultat at skolen svekkes ytterligere, og at de deler av grunnforskningen som
tradisjonelt har vært finansiert gjennom utdanning av lærere også svekkes kraftig enda en gang. I
stedet styrkes lærerskolene og utdanningsvitenskaplig forskning. Men dette er intrikate forhold
jeg ikke kan gå inn i denne sammenhengen. Det er helt klart et kontroversielt synspunkt jeg har
lufta på dette punktet, et synspunkt man ikke trenger dele for å gå inn på de øvrige punktene som
her fremmes.

c) Prisingen av studieplasser, og betydningen av dette.
Selve prisingen av studieplasser er en meget viktig faktor for fordeling av budsjettmidlene.
- Satsene som legges til grunn ble fastlagt for lang tid tilbake på nasjonalt nivå, på svært
pragmatisk vis, for og fremst på bakgrunn av den helhetlige budsjettsituasjonen man da hadde.
Satsene er ikke gode for humaniora, men man hadde mange svært og svært gode studenter, store
lærerutdanningsfag, og klarte seg så noenlunde da disse satsene ble fastlagt.
- Situasjonen er nå at vi ser større endringer i de lokale budsjettene, blant annet med en reduksjon
av betydningen av basis i det totale budsjettet i for eksempel Oslo. Dette har ikke blitt ledsaget av
en tilsvarende pragmatisk justering av satsene i lys av helheten vi da får. Man kunne justere
prisene lokalt også, på samme pragmatiske måte som man engang gjorde nasjonalt.
Det er grunn til å understreke igjen at en slik lokal justering har ethvert universitet full anledning
til å foreta i lys av sine egne behov og oppgaver, og også plikt til å foreta ut fra det som tjener
forskningen og undervisning best ved dette universitetet.
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Nasjonalt og lokalt kunne og burde man studere denne prisingen av de ulike fagenes
studieplasser i lys av hva man finner internasjonalt og lokalt ved de beste universitetene. Det er
grunn til å tro at humaniora er meget lavt priset i Norge, men det er en lang rekke metodisk
vanskelige aspekter ved det å sammenligne. Det er også grunn til å se på at deler av humaniora er
svært ressurskrevende i forhold til for eksempel samfunnsfag. Det er også meget sterke grunner
for å prise humanioras studieplasser i lys av at stordriftsfordelene er meget begrensa i humaniora,
og i lys av at humaniora rommer fag med spesielle krevende budsjettutfordringer som for
eksempel musikk.

d) Ekstern finansierte prosjekter, deres ekstrabevilgninger, og betydningen av dette for at
det totale budsjett forrykkes i disfavør av humaniora.
- Eksternt finansierte prosjekter, fra NFR og ERC, fører i dag med seg penger utover selve
bevilgningen.
Dette dreier seg om ca, 8—9 % ekstra for NFR prosjekter og 11—12 % ekstra for ERC
prosjekter til institusjonene, som har autonomi i forhold til viderefordeling av dette.
Dette er penger som ellers ville kunne gått in i basis for vanlig fordeling etter nøklene vi finner
der.
Midlene fra eksterne kilder blir fordelt i forhold til hvem som får de eksterne midlene. Det
foregår på en måte en refordeling av basis ut fra hvem som får eksterne midler.
- For HUMSAM nasjonalt er store eksterne forskningsmidler tilgjengelig, men disse midler er i all
hovedsak å finne i samfunnsvitenskap, særlig anvendt samfunnsvitenskap. Man kan her
oppfordre alle til å gå inn på forskningsrådet (NFR) sine hjemmesider, og se gjennom hva som
finnes av forskningsprogrammer, og se på hvilken forskningsprofil disse programmene har. Det
er meget store forskjeller i hva slags muligheter de ulike fagene har for å skaffe seg slike
forskningsmidler, og midlene er i realiteten reservert for undergrupper av fag, og i disse
undergruppene er humaniora meget dårlig representert.
- Budsjettmekanismen som her er innført kan derfor innen HUMSAM også sees på som en
refordeling fra grunnforskning til anvendt forskning, og, mer kontroversielt, fra bidrag til
forskning av relativt høy kvalitet til forskning av lavere kvalitet. Det siste er fullt mulig, og ganske
sannsynlig.
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- Man kunne lokalt, i HUMSAM feltet, begrense denne refordelingen til de frie midlene fra NFR,
til grunnbevilgningen til SFF-er, og for eksempel Starting og Advanced Grants fra ERC, og la
resten gå i HUMSAMs basis. Det forskningspolitiske grunnlaget for den begrensingen til
spesifikke typer forskningsbevilgninger ville være at disse bevilgningene er kvalitetssikret på en
langt klarere måte, og problemet med at man fører midlene bort fra kvalitet, blir dermed
fraværende for disse bevilgningene.

e) Organiseringen i studieprogrammer, og om det kan gjøres bedre.
Studieprogrammer er løst på ulike måter lokalt, og beslutningsmyndighet ligger i hovedsak på
fakultetsnivå. Lektorprogrammet er diskutert ovenfor.
Humaniora valgte dyre løsninger ved å lage mange programmer med egne administrasjons
aktivitet på tvers av administrasjon av fag, HF i Bergen har i ettertid gått bort fra dette og laget et
BA program for hele fakultetet. Det burde etter mitt skjønn HF i Oslo også gjøre.
Den løsningene HF i Oslo har i dag har mange uheldige sider, blant annet gir den studentene
liten fleksibilitet, og tvinger de til å velge karriere løp for tidlig. De er også en medvirkende årsak
til at lektorprogrammene er blitt dårlige, hvert program har måttet forhandle med politisk dyktige
og egeninteresserte pedagoger.
-HF i Oslo kunne, som i Bergen, tilby ett BA program som omfattet alle fag ved fakultetet, og
administrative ressurser kunne frigjøres til forskning/undervisning formål. Fakultet kunne i
denne situasjonen kreve langt sterkere innflytelse overfor lektorprogrammet, i det
forhandlingsposisjonen ville være langt sterkere.

f) Krymping av basis, og virkningene for humaniora av det.
- En krymping av basis har skjedd lokalt ved UiO og ved flere andre universiteter. Det har skjedd
i varierende grad, innslaget er betydelig i Oslo.
Det har skjedd med begrunnelse i gode tiltak og viktige behov, blant annet ved store satsninger.
Disse satsningen er isolert sett meget gode, og det er enighet om det.
Det har ikke vært en omfattende informert diskusjon i universitetssamfunnet eller i de styrende
organer som alle virkningene av dette i forhold til mange andre gode ting som helt åpenbart også
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er sentrale oppgaver for universitetene. Man har tidvis dytter ansvaret for disse oppgavene
nedover, og tatt æren for de nye tiltakene.
Humaniora har i langt større grad enn andre levd av basis, og blir derfor langt sterkere grad
berørt av slike endringer i basisdelen.
- Enhver slik endring bør underkastes nøye vurdering om hvorvidt den flytter penger fra god
kvalitet til lavere. Det kan være man skal flytte penger på denne måten, men man skal vite hva
man gjør, og ha gode grunner for å gjøre det.

Avsluttende oversikt og vurdering av hva som skjer med humaniora.
Det er en lang rekke uavhengige faktorer, nasjonale så vel som lokale, som trekker i samme
retning og medfører en reduksjon av humanioras budsjetter. Dette er en politisk meget krevende
utfordring, fordi det er så mange og så helt ulike faktorer. Det er også grunn til å frykte det
forhold at større og større andel av de norske forskningsbevilgningene kanaliseres gjennom
EU/ERC systemet hvor humaniora har liten plass. Men la oss summere opp de faktorene vi har
sett på, og se det i hele sammenheng. Dette er de grunnleggende utfordringene nå:
- Det bør tallfestes nøyaktig hvor store de identifiserte faktorene er og hva de betyr, og om det er
flere ting og andre ting som skal med enn de faktorene som er pekt på her.
- HF i Oslo er det fakultet ved UiO som har hatt høyest internasjonal rangering blant fakultetene,
men er nå det som krympes mest om ikke noe skjer som korrigerer en slik utvikling. Det er
lignende forhold ved de andre universitetene.
- Humaniora har en lang rekke grunnleggende oppgaver nasjonalt og internasjonalt i forhold til
de øvrige samfunn. Disse er langsiktige og ikke umiddelbart matnyttige, men ikke mindre viktige
av den grunn, og vil lide ved disse endringene. (Bjarne Waaler slo flere ganger i sin rektorperiode
fast at HF var det viktigste fakultet ved UiO, av størst betydning for samfunnets ve og vel.)
- Ressursene forsvinner nå fra humaniora og i betydelig grad går de til forskningsområder som i
Norge har lavere internasjonal rangering enn de store områdene i humaniora. Tendensen er
økende, selv om noen andre tiltak trekker i andre retninger (SFF-ordning etc., hvor kvaliteten i
humanistisk forskning har blitt demonstrert ved hver eneste runde).
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- En ansvarlig politikk bunner i god dømmekraft rundt hvordan de ulike hensyn her skal veies
mot hverandre. Det er ikke slik at man alltid skal opprettholde alle fag eller ting slik de har vært.
Men universitetssamfunnet trenger en gjennomgang av disse ulike hensynene, og klarhet i hva
man gjør framover, og stor klarhet i grunnene for å svekke kvaliteten i bruken av hver krone.
- Det er nå gode grunner til å mene at dette systemet har kommet i betydelig ubalanse, og at
humaniora trenger forståelse og konstruktiv hjelp fra det øvrige vitenskapssamfunn dersom dette
skal rettes opp. Hele vitenskapssamfunnet står sammen om kvalitetshensyn som det aller viktigste.
Disse hensynene må sitte i førersetet når man lar mange andre hensyn spille inn mot dem.
Jeg er klar over at dette er punktvis og noe skjematisk gjennomgang, men det er nå engang så
langt vi har kommet i dette. Men punktene tatt opp i dette innlegget gir grunnlag for en større
debatt om forholdene og om de ulike faktorenes betydning for svekkelsen av humaniora, og om
hva man bør gjøre.
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