NOTAT

Innspill til humaniorameldingen
Invitasjonen fra KD ber, for humanioras vedkommende, om innspill vedrørende fagintern
relevans, samfunnsrelevans, arbeidslivsrelevans og relevans mht. skolen og lærerutdanningen.
Her er noen kortfattede punkter som kanskje kan ha betydning.
Fagintern relevans
Forskning innen humaniora er i stor grad fortolkende forskning. En fortolkning er en hypotese
som best lar seg etterprøve med grunnlag i relevant kildemateriale og ikke minst ved
fagfellevurdering. I denne forbindelse er det viktig å legge forholdene til rette for møte med
fagfeller, dvs. konferanser og seminarer nasjonalt og særlig internasjonalt. Dialog med
fagfeller nasjonal og internasjonalt vil stimulere til og bidra til å heve kvalitet på vitenskapelig
arbeid og publisering. Støtte bør gis til tematiske konferanser og seminarer og den enkeltes
deltakelse på disse med henblikk på etablering av forskergrupper og formidling og publisering
i antologier. Samtidig er det innen humaniora etablert en viktig tradisjon for forskning mhp.
publisering i monografier. Dette er en tradisjon som bør bevares.
Samfunnsrelevans
Humanistiske fag er reflekterende og inviterer til ettertenksomhet og kritikk. Det tilkommer
slike fag å erkjenne sammenhenger og betydninger som ikke er så åpenbare og lette å
erkjenne fra andre, mer empirisk-faglige ståsteder. Humaniora er i dette henseende en
«ressurs» for andre fagdisipliner og for samfunnsdebatten generelt.
Innen profesjonsfag er det gjerne en etisk og en vitenskapsteoretisk komponent, samtidig som
vel kvalifiserte innen slike fag ikke selv i besittelse av ressurser og den faglige kompetansen
som er nødvendig for å ivareta og videreutvikle slike komponenter. Til dette er spesifikt
humaniora-faglig trening og kompetanse vesentlig, ivaretatt innen bl.a. filosofi, historie,
idehistorie, litteraturvitenskap, kunsthistorie, språk, osv.
Arbeidslivsrelevans
Arbeidslivet og utøvelsen av profesjoner hviler ofte på forutsetninger som ikke er klart
artikulerte, men som kan fremme og skape bedre fokus i arbeid og profesjonsutøvelse dersom
de artikuleres. Et eksempel kan være omsorgsarbeiderens omgang med og behandling av
pasienter. I slike sammenhenger er det viktig å ha kunnskap om den enkelte pasient, om
pasientens fremstilling av seg selv, osv. Her kan tanken om narrativitet i erkjennelse og etikk
være et vesentlig bidrag til bevisstheten om forutsetningen for egen yrkesutøvelse.
Yrkesutøver kan sammen med litteraturviter, moralfilosof og erkjennelsesteoretiker utvikle en
klarere bevissthet om slike forutsetninger.
Skolen og lærerutdanningen
Mange fag i skolen hører til humaniora. Lærerutdanningen må i vesentlig grad bygge på
disiplinfaglig befatning med humaniora. Samtidig bidrar humaniora til den reflekterende og
kritiske komponenten som er nødvendig for lærergjerningen så vel som for samfunnet og
arbeidslivet generelt. Lærere må kunne se større sammenhenger som sikrer mening for det
tilsynelatende fragmenterte. Lærere må kunne erkjenne forskjeller og dermed fenomeners
begrensning og samtidig erkjenne likheter på tvers av forskjellene og momenter som binder
dem sammen. Bare humaniora kan gi trening og verktøy til å kunne dette.
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I dagens sekulariserte samfunn er det humaniora-fagenes oppgave å ivareta en felles
meningsdimensjon som i tidligere tider ble ivaretatt av felles religiøse og ideologiske
forestillinger og institusjoner. Man skal ikke kreve av humaniora-fagene at de er «nyttige» i
konkret forstand, men snarere forvente at de kan si noe av mening og betydning i forhold til
samfunn, arbeidsliv, andre disipliner, osv. Eksterne forhold, som finansiering, organisering av
høyere utdanning, betingelser for publisering, bør legges til rette for at man fremmer og sikrer
både fagintern relevans og relevans utover humaniora-fagene, slike dette er forsøkt skissert
over.
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