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Ettersending av innspill fra Universitet- og høgskolerådet til Meld. St. 25
(2016-2017) Humaniora i Norge
Universitets- og høgskolerådet (UHR) viser til tidligere innsendt notat til KUF-komitéen i
forbindelse med høringsmøtet 4. mai 2017. UHR takker for anledningen til å ettersende
innspill fra nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) og UHRs bibliotekutvalg. I tillegg er det
også vedlagt innspill fra Det nasjonale fakultetsmøtet for humaniora ved UHR.
Humaniora og lærerutdanning
Det bør legges vekt på hvordan humanistiske grunnverdier og humanistisk forskning kan
utfordre oss i vår måte å drive våre utdanningsinstitusjoner på. Særlig innen
lærerutdanningene er det viktig å reflektere rundt lærernes pedagogiske virksomheter i lys av
historier og politikk.
Nasjonalt råd for lærerutdaning (NRLU) vil understreke at et gjensidig, forpliktende
samarbeid mellom de humanistiske disiplinene og lærerutdanningene er nødvendig for å
oppnå en integrert lærerutdanning av høy kvalitet. Det er sentralt at det didaktiske
perspektivet og den didaktiske kompetansen anerkjennes i disiplinfagene. Didaktikere og
fagpersoner bør i større grad knyttes sammen i felles fagmiljø gjennom felles
forskningsprosjekter. Dette er en oppgave som tar tid og som krever god ledelse på
institusjonene.
NRLU støtter forslaget om å tilby spansk, fransk og tysk som en del av fagtilbudet i
«Kompetanse for kvalitet», og vil gjerne utvide det til å gjelde også de små språkfagene. Vi
vil også understreke at god rekruttering til grunnutdanningene i språk er viktig. Det må sikres
et nasjonalt tilbud innenfor disse fagene, og da kan tilbud om nettbaserte samlingskurs være
nyttig for å ivareta disse små fagmiljøene.
Arkiv, bibliotek og museer
UHR ønsker ikke en overbygning for arkiv, bibliotek og museer, den såkalte ABM-sektoren.
ABM-utvikling som ble etablert i 2003, ble etter grundig vurdering avviklet i 2010. Det bør
heller vurderes andre former for forpliktende samarbeid mellom arkiver, biblioteker og
museer, for å sikre god ressursutvikling.
Digitalisering
Digital teknologi har hatt og har stor betydning for å tilgjengeliggjøre og formidle samlinger.
UHR ønsker at arkiver, biblioteker og museer i større grad samarbeider om en
digitaliseringsstrategi.
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Metadata
UHR støtter forslaget om harmonisering med internasjonale løsninger. Deling av
forskningsdata er en internasjonal aktivitet. Det betyr at for eksempel finansieringsmodeller,
tekniske løsninger for tilgang (autentisering og autorisering), metadata, lisenser og
identifikasjoner for datasett må være basert på eller tilpasset internasjonale løsninger. Videre
vil forskerne benytte både institusjonelle, nasjonale og internasjonale arkiver for deling av
sine data.
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