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Metode 
– humanioras egentlige krise?

Av Torkel Brekke, Kristian Brekke og Henrik Stokken

Målet med dette notatet er å undersøke om studenter på bachelorgrader i humanistiske fag får 
for lite undervisning i metode. Med metode mener vi her framgangsmåten man bruker i forskning, 
altså forskningsmetode. 

Det er flere grunner til at det er viktig at studenter lærer metode. For det første er det viktig 
hvis de selv skal gjøre et forskningsarbeid, slik det er vanlig på mastergrader hvor man skriver en 
masteroppgave, eller hvis de skulle gå videre til en PhD. For det andre er det viktig hvis studentene 
skal ut i arbeidslivet og bruke metoder for å samle inn eller analysere data, og presentere kunnskap 
på en oversiktlig måte for en arbeidsgiver. For det tredje kan vi tenke oss at metode blir viktigere i en 
tid da tilgangen til kunnskap vokser eksponentielt samtidig som det blir stadig mer krevende, men 
også kanskje viktigere, å etterprøve påstander som framsettes i forskjellige medier. 

Metodefag kan være mye forskjellig, men ofte møter man skillet mellom kvantitative og kvalitative 
metoder. Eksempler på kvantitative metoder er framgangsmåter for innsamling av store mengder 
data og for analyse av slike data ved hjelp av statistiske tilnærminger. Eksempler på kvalitative 
metoder er framgangsmåter for innsamling av data gjennom feltarbeid, intervjuer eller fokusgrupper. 
Antagelsen vi starter med i dette notatet er at det undervises for lite i metode i humanistiske fag. 
Hvorfor er dette viktig? I løpet av de siste årene har det vært en god del fokus på de fagtradisjonene 
vi gjerne kaller humaniora, og mange har hevdet at disse tradisjonene opplever en krise i vår tid, 
ikke bare i Norge, men i hele verden. 

Bakgrunn – Humaniora i Norge
Våren 2017 kom stortingsmeldingen Humaniora i Norge ((Meld. St. 25 (2016-2017)), hvor 
regjeringen presenterte sin visjon for hvordan humaniora skal bidra til å løse de store samfunns-
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utfordringene i vår tid. Fokuset på humaniora ser ut til å gi politiske resultater. Ett eksempel: 
i 2018 har Norges forskningsråd lansert en plan for å heve humaniorafagenes andel av totale 
forskningsbevilgninger. 

I Humaniora i Norge nevnes metode flere ganger, men diskuteres i liten grad. Der hvor meldingen 
er mest eksplisitt i hva som menes med metode i humaniora, sier den at disse fagene defineres både 
ved sitt studieobjekt og ved sine metoder. Som eksempel trekker meldingen fram strukturalistisk 
metode (s. 6). Meldingen nevner også at digital humaniora er et felt i vekst. I sitt innspill til meldingen 
skrev Forskerforbundet at humanistisk kompetanse ikke bare består av det faglige innholdet, men 
også en «metodekompetanse knyttet til kritisk refleksjon, vitenskapelig tenkemåte, analyse- og 
fortolkningskunnskap.» (s. 89). Denne type formuleringer har man hørt ofte i debatter om humaniora. 
Det ser altså ut til at det er ganske bred enighet om at humanistiske studier og humanistisk forskning 
til en viss grad er kjennetegnet av egne metoder, som man ikke finner i andre fagtradisjoner. Hvis det 
stemmer at personer som har gjennomført et humanistisk studieløp har slik metodekompetanse, 
burde det være mulig å vise hva denne kompetansen består i og hvordan man tilegner seg den. 
Kompetanse oppstår ikke av seg selv, og vi må anta at oppbygging av kompetanse i metode krever 
undervisning i metode.

Studiepoeng i metode på bachelor
Vi starter med et utgangspunkt hvor vi antar at kandidater som fullfører en grad i humaniora ved 
norske universiteter har en egen metodekompetanse, på linje med kandidater i andre fagtradisjoner, 
slik det hevdes i Meld. St. 25, av Forskerforbundet og av en rekke andre organisasjoner og debattanter. 
Hvis vi skal teste disse antagelsene, mener vi at det er mest naturlig å sammenligne humaniora 
med samfunnsfagene, fordi det ofte er noe sammenfall i hva disse fagtradisjonene studerer. Å 
sammenligne humaniora med matematisk-naturvitenskapelige fag ville vært mindre meningsfullt. 
Både mange humanister og mange samfunnsvitere studerer samfunn og kultur. Flere av de sentrale 
eksemplene på store samfunnsutfordringer - som integrering av innvandrere, migrasjon, krig og 
konflikt -  studeres både av humanister og samfunnsvitere. 

I dette notatet velger vi derfor å sammenligne humaniorafag på bachelornivå med samfunns-
vitenskapelige fag på samme nivå. På bachelornivå er det mange obligatoriske og valgfrie 
studieemner som studenter må gjennom, og det vil være enklere å analysere og sammenligne disse 
enn å se på masternivå, hvor mye av arbeidet ligger i å skrive en lengre oppgave under veiledning. 
Hvordan avgrenser vi fagtradisjonene, slik at vi får naturlige størrelser å undersøke og sammenligne? 
En framgangsmåte kunne være å bruke SSBs standard for utdanningsgruppering, NUS (se https://
www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/36). Men vi ønsker et utvalg fag for vår undersøkelse som ligger 
nærmest mulig fagene slik de presenteres for studenter og undervisere ved universitetene, og vi vil 
derfor bruke inndelingene til Samordna Opptak (SO) (se https://www.samordnaopptak.no/info/). 
Fra utdanningsområdene hos SO velger vi ut to som vi mener representerer humaniora på best 
mulig måte og to som representerer samfunnsfagene på best mulig måte. Dette er for humaniora 
a) Historie, religion, idéfag, b) språk, litteratur, og for samfunnsfagene c) samfunnsfag, psykologi 
og d) økonomi og administrasjon. Utgangspunktet vårt (en hypotese) vil være at bachelorstudier  
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i utdanningsområdene a) og b) vil ha omfang med metodeundervisning som er omtrent like 
omfattende som utdanningsområdene c) og d). 

For å teste om dette stemmer har vi systematisk gått gjennom alle bachelorstudier som tilbys 
innenfor disse fire utdanningsområdene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges 
teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Tromsø. Vi har summert antall 
studiepoeng i metodefag i alle foreslåtte bachelorløp i disse utdanningsområdene. Vi har tatt høyde 
for forskjellige tradisjoner for metode, og inkludert alt som har noe element av metode i seg. Våre 
resultater viser et stort sprik. Tabell 1 viser antall studiepoeng med metode på anbefalte studieløp. 
I kolonnen til høyre ser man det gjennomsnittlige antall studiepoeng for alle anbefalte bachelor-løp 
i metode ved de fire store universitetene. Totalt har de to humanistiske fagretningene i gjennom-
snitt 4,7 og 0,2 studiepoeng med metode på anbefalte bachelorløp, mens de to samfunns-
vitenskapelige har henholdsvis 14,6 og 10,5 poeng. En bachelorgrad er normalt på tre år og 180 
studiepoeng. En student tar normalt 60 studiepoeng pr år. Det betyr at hvis man har ett emne på 
10 studiepoeng med metode i en bachelorgrad, så tilsvarer dette en tredjedel av studentenes totale 
arbeidsmengde i ett semester. 

Tabell 1
NTNU UiO  UiT UiB Gj.snitt

Humaniora Historie, religion, idéfag 5 4,3 5,3 4,2 4,7
Humaniora Språk og litteratur 0,9 0 0 0 0,2
Samfunnsfag Samfunnsfag og psykologi 20,4 14 15 10,6 14,6
Samfunnsfag Økonomi og administrasjon 13,9 6,7 10 0 10,5

Vi tror dette har betydning på en rekke måter, som nevnt i innledningen. Vi mener f.eks. det kan ha 
betydning for hvordan man løser oppgaver på en arbeidsplass etter studiene. Her skal vi imidlertid 
konsentrere oss om en mulig konsekvens som er litt enklere å måle, nemlig betydningen for hvordan 
studenter er rustet til å klare studier på masternivå. Ved hjelp av en enkel spørreundersøkelse 
forsøker vi her å si noe om hvordan studenter opplever sine ferdigheter når de kommer på master. 

Spørreundersøkelse
I august og september 2018 sendte vi ut en enkel spørreundersøkelse til masterstudenter ved  
UiO, UiB, NTNU og UiT. Bare studenter som svarte at de hadde hele eller mesteparten av sin bachelor 
i de fire faggruppene nevnt over, kunne fullføre spørreundersøkelsen. Vi fikk til sammen 148 full-
førte spørreskjemaer tilbake. Dette var 66 svar fra masterstudenter med hele eller mesteparten av 
bachelorgraden fra de to humanistiske faggruppene, og 82 svar fra studenter med bachelorgraden 
fra de to samfunnsvitenskapelige faggruppene. Det var omtrent 60% menn og 40% kvinner blant 
disse. Det var betydelige forskjeller i hvilke universiteter respondentene hadde gått på. UiO 
var overrepresentert, mens UiT hadde få svar. Vi formulerte tre påstander hvor respondentene  
kunne velge om de var helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig, eller helt enig. Vi 
hadde også alternativet «Kan ikke svare» som mulig respons på hver påstand. I Figur 1 viser vi svar på  
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påstanden «Ferdigheter i metode fra bachelor gir meg et godt grunnlag for studier på master- 
nivå», og vi grupperer respondentene i to grupper, én for humaniora og én for samfunnsfag. Vi ser 
at 28% av studentene i samfunnsfag mens 13,6% av humaniorastudentene er helt enige i påstanden. 
Vi ser også at en større andel av humaniorastudentene er uenige i påstanden. Forskjellene er ikke 
voldsomme, men de peker i retning av at studenter på samfunnsfag er noe mer trygge på at de har 
lært det de trenger av metode på bachelor for å kunne studere på masternivå.  

Figur 1 «Ferdigheter i metode fra bachelor gir meg et godt grunnlag for studier på masternivå»

 

I figur 2 viser vi svar på påstanden «Undervisningen på bachelor ga meg god kjennskap til de viktigste 
metodene i faget mitt/fagene mine». Vi ser at en større andel av studentene på samfunnsfag er helt 
enige i påstanden. Vi ser også at over 30% av studentene på humaniora er delvis uenige i påstanden, 
mens bare drøyt 17% av studentene på samfunnsfag er delvis uenige. 

Figur 2 «Undervisningen på bachelor ga meg god kjennskap til de viktigste metodene  
i faget mitt/fagene mine»
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Vi ga også studentene påstanden «Hvis jeg skulle ta bachelor på nytt, ville jeg ønsket meg mer  
fokus på metode». Her var det nesten ingen forskjeller i responsene fra de to gruppene. Hvis det  
er slik at studenter i humaniora lærer betydelig mindre metode, burde vi kanskje forventet at de 
ville ønsket seg mer metode om de skulle ta bachelor på nytt. En måte å tolke dette på, er at de 
studentene som velger samfunnsfag i utgangspunktet er mer opptatt av metode, og at dette er 
grunnen til at de svarer bekreftende på at de gjerne skulle hatt enda mer metode på bachelor. 
En annen tolkning kunne være at studentene i samfunnsvitenskapene ville ønsket seg mer fokus  
på metode fordi de har lært mer og dermed blitt mer bevisst på hvor viktig slik undervisning i  
metode er. 

Begrensninger
Metoden og tilnærmingen vi har valgt i dette notatet har klare begrensninger. Spørreunder-
søkelsen er ikke ment som verken en grundig eller vitenskapelig studie, og den er på ingen måte 
representativ for norske studenter. Representativitet ville krevet flere responser, men også en 
annen måte å samle inn responser på. Vi har ganske enkelt bedt relevante institutter sende ut 
undersøkelsen til sine studenter. Det kan videre diskuteres hva man mener med metodefag. Vi har 
konsentrert oss om emner på bachelornivå. Alle emner som har ordet «metode» i tittelen er blitt 
definert inn i vår undersøkelse, mens en rekke andre emner hvor det er mer tvil, er blitt undersøkt 
nærmere for å avgjøre om de inneholder vesentlige elementer av metodeundervisning, eller 
pensum om metode. For eksempel har vi regnet logikk som metode i filosofi selv om emnet ikke 
har metode i navnet. Uansett vil man kunne avgrense metodefag annerledes enn vi har gjort, men 
vi har anvendt vår avgrensning likt mellom de fire utdanningsområdene. En annen svakhet er vår 
begrensning til fire store universiteter. Det er mange andre institusjoner som tilbyr bachelorstudier, 
og det er mulig å tenke seg at de fire store ikke representerer norsk høyere utdanning på en god 
eller uttømmende måte. Vi har undersøkt hvor mange studiepoeng i metode som er bygget inn 
i de anbefalte studieløpene. Men i tillegg til det som er anbefalt, vil mange bachelorgrader ha et 
visst omfang med valgfrie emner. Denne undersøkelsen fanger ikke opp hvorvidt det er skjevheter 
i hvordan studenter fra forskjellige utdanningsområder velger metodefag som del av valgfrie 
emner. Til slutt vil noen kanskje reagere på at vi velger bachelor- framfor masterstudier. Vi mener 
imidlertid dette er en legitim avgrensning, av to grunner. For det første mener vi at en student som 
skal ha gode metodekunnskaper etter endt utdanning, må starte med metode allerede på bachelor. 
Masterutdanningen er kortere, og her vil man som regel ha et stort element av eget arbeid som 
forutsetter metodekunnskaper fra bachelorstudiene. For det andre gir bachelorstudier et mye 
større utvalg emner å sammenligne på tvers av de fire utdanningsområdene.

Diskusjon og anbefalinger
Forståelse av metode er av stor betydning for at studenter skal forstå hvordan kunnskap i et fag 
dannes. Det er også svært viktig med fokus på metode tidlig i studieløpene fordi studenter som 
kommer på mastergrad bør ha et godt metodegrunnlag fra bachelor for å klare studiene. Man 
kunne kanskje argumentere for at noen av de humanistiske fagene har nærmet seg de samfunns-
vitenskapelige hva angår metoder, blant annet fordi tradisjonen med at humanister primært 
studerte tekster på språk som f.eks. latin og gresk, ikke er like sentral for identiteten til humaniora 



C i v i t a - n o t a t  n r .  1 6  2 0 1 8

6

som den var før. Det ser ut til å være mer vanlig i dag enn før at humanister samler data på samme 
måter som samfunnsvitere, som ved feltarbeid og intervjuer. Som et tankeeksperiment kunne vi 
tenke oss én student i sosiologi (samfunnsvitenskap) og én i religionshistorie (humaniora) som 
begge studerer innvandrere i Oslo ved hjelp av intervjuer og fokusgrupper. Vi tenker oss at 
sosiologistudenten har hatt 10 eller 20 poeng i metodefag på bachelor, mens studentene i 
religionshistorie ikke har hatt egen undervisning i metode. I en slik situasjon ville humaniora-
studenten ha et stort handicap. Og hvis dette skulle vise seg å gjelde for mange studenter, ville det 
være et problem for de humanistiske fakultetene. 

Det er begrenset hva vi kan si ut fra en såpass enkel undersøkelse som vi har gjort her, men 
resultatene peker i retning av at studenter i humaniora lærer mindre metode på bachelor enn 
studenter i samfunnsfagene. Det så vi i tabellen som viste gjennomsnittlig antall studiepoeng med 
metode i anbefalte studieløp ved de fire store universitetene. Vi ser at studentenes egen opp-
fatning av ferdigheter i metode ikke er så lett å lese ut av den enkle spørreundersøkelsen vi har 
gjort her, men resultatene kan likevel se ut til å peke i samme retning som undersøkelsen av 
studiepoeng, nemlig mot at studenter i humaniora føler at de har mindre kjennskap til sentrale 
metoder, og at de oppfatter at de ikke har like godt metodegrunnlag for masterstudier som studenter 
i samfunnsvitenskapene. Så vidt vi vet har det ikke vært gjort noen lignende undersøkelse tidligere, 
og vi synes det er naturlig å spørre om våre resultater fanger opp noe som er en slags krise for 
humanistiske studier i Norge, nemlig for svak opplæring i metode. Vi vil gjerne komme med noen 
anbefalinger til slutt:

Til universiteter og høyskoler: 
• Det trengs mer bevissthet om undervisning i metode som tilbys studenter i humanistiske 

fag, og slik bevissthet må komme fra faglærere og undervisningsledelse ved institusjonene. 
Universiteter og høyskoler bør vurdere å innføre et krav om minimum 10 poeng i metodefag på 
alle bachelorstudier. 

• I Humaniora i Norge (Meld. St. 25) foreslo regjeringen at man oppretter forskerlinjer i 
humaniorafag (s. 32). Dette bør følges opp av institusjonene fordi det ville gjøre det enklere 
å bygge opp bachelorstudier som har et stort element av forskningsmetode, og som gjør et 
utvalg av masterstudentene godt skikket til enten PhD eller krevende oppgaver på arbeidsplasser 
utenfor akademia. 

Til Kunnskapsdepartementet: 
• Departementet bør følge opp Humaniora i Norge (Meld. St. 25) med en grundig undersøkelse av 

hvordan det ligger an med metodeundervisning og ferdigheter ved de humanistiske fakultetene. 
Ideelt sett mener vi at en undersøkelse burde koordineres med naboland fordi det er sannsynlig 
at utfordringene er like der. 
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Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan 
rette opp eller justere. 

Ta kontakt med forfatteren Torkel Brekke på torkel@civita.no eller civita@civita.no.


