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Oppfølging av faglige prioriteringer – organisering av instituttet
Bakgrunn og analyse
HFs faglige prioriteringsprosess 2013 viste at IAKH ikke klarer å utløse det fulle 
forskningspotensialet blant instituttets vitenskapelig ansatte. Det kan stilles spørsmål ved deler av 
det metodiske grunnlaget for resultatene, og det kan argumenteres godt for at fagene burde vært 
målt (også) langs andre dimensjoner. IAKH har formidlere i verdensklassen blant våre 
vitenskapelig ansatte, som gjennom fagbøker og massemedia dekker mye av allmennhetens 
behov for historisk kunnskap uten at det teller som forskning. Men det kan ikke herske tvil om at 
arkeologi er det eneste av IAKHs tre fag som i de seneste årene har publisert nok vitenskapelige 
arbeider og hatt god nok uttelling på søknader til forskningsrådet til å kvalifisere til en plass blant 
fakultetets prioriterte fag. Historie og konservering publiserte i måleperioden 2008–12 langt færre 
vitenskapelige arbeider per ansatt, og hentet inn langt mindre forskningsmidler på 
konkurransearenaer, enn de beste forskningsfagene på fakultetet. Tross diskusjonen om 
"tellekanter" og finansieringssystem er det ingen grunn til å tro annet enn at KD, NFR, UiO og HF – 
for ikke å snakke om europeiske finansieringskilder – ved tildeling av forskningsprosjekter, 
stipendiater og andre ressurser også i fremtiden vil ta hensyn til vitenskapelig publisering, 
innhenting av forskningsmidler i konkurranse, fullføring av doktorgrader (fortrinnsvis på normert tid) 
og deltakelse i internasjonale nettverk. Dersom IAKH skal beholde eller øke antall stillinger og 
skaffe seg rekrutter og forskningsmidler i årene fremover, er det denne virkeligheten instituttet må 
forholde seg til. Utfordringen er følgelig å løfte forskningsproduktiviteten i historie og konservering 
– og opprettholde den i arkeologi – uten at det går ut over studenter eller stipendiater. I den 
sistnevnte gruppen synes leveringstiden å ha gått ned i det siste, slik at det nå er en kultur for å 
levere på (tilnærmet) normert tid. Det gjelder å holde denne kulturen ved like, og bidra til en 
tilsvarende kultur blant masterstudentene.
Instituttet har også utfordringer på studiesiden – og ikke bare med det store frafallet på lavere 
grads studier som plager hele UiO. Utfordringene er særlig store i historie, der volumet på 
studentmassen gjør dette både særlig viktig – også for fakultetet – og særlig vanskelig. I praksis 
har historie løst oppgavene som de mange studentene stiller faget overfor, ved strukturell 
strømlinjeforming av emnene på lavere grad og ved fravær av undervisning i realhistorie på høyere 
grad. Masterstudentene i historie har vært henvist til å følge undervisning i lavere grads emner 
("heisemner"). Undervisningen er i stor grad privatisert, i den forstand at det sjelden er mer enn én 
lærer – og aldri mer enn to – som utvikler og underviser i hvert emne. Dette er særlig markert på 
HIS2000-emner, men gjelder også i noen grad andre emner og andre fag. Evaluering, 
kvalitetssikring og videreutvikling av emnene blir tilsvarende individualisert, og blir i beste fall en 
sak mellom instituttledelsen, studieadministrasjonen og den enkelte lærer, uten involvering av 
fagfeller. Selv formulering av eksamensoppgaver, som er en sentral del av fagutviklingen og fagets 
selvforståelse og som tidligere ble oppfattet som et kollektivt ansvar (hvilket kunne lede til 
langvarige diskusjoner om enkeltformuleringer på lærermøter), er nå langt på vei overlatt til den 
enkelte der eneste rest av kollektivt ansvar er en kvalitetskontroll i form av i et tre personers 
eksamensutvalg.
Omfanget av undervisningstilbudet i historie gjør at undervisningsledelsen – undervisningsleder på 
IAKH og undervisningskoordinator i historie – får liten eller ingen anledning til å drive fagutvikling 
og følge opp lærerne og undervisningen. Skal de utføre arbeidsoppgavene de er pålagt, delta på 
obligatoriske møter, få gjort den nødvendige ressursplanleggingen og finne lærere og sensorer til 
alle emnene, tar det nesten all tid. På et annet plan hemmes fagutviklingen også av at 
undervisningsleder automatisk er programleder for så vel historieprogrammet som arkeologi- og 
konserveringsprogrammet (ARKO). Det er rimeligvis vanskelig å involvere seg annet enn 
strukturelt og ressursmessig i et program man ikke selv har kompetanse i.
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Privatiseringen eller individualiseringen er åpenbar også på forskningssiden. Med unntak av ens 
nære samarbeidspartnere (der slike finnes) er det i utgangspunktet ingen kolleger som ser 
forskningsplaner eller leser utkast til artikler/kapitler eller søknader om forskningsmidler før de 
sendes. Denne beskrivelsen innebærer ikke at enhver vitenskapelig ansatt ved IAKH driver sin 
forskning i isolasjon. Spør man en kollega ved instituttet om å lese et utkast, får man sjelden nei. 
De fleste av instituttets forskere har dessuten kontakter og ofte samarbeidspartnere utenfor IAKH 
og UiO: gjerne utenfor Norge også. Mange er med i prosjekter der deltakerne følger hverandre mer 
eller mindre tett. Som institutt har IAKH imidlertid lite eller intet organisert fagfellesskap mellom 
forskerne: Den faglige kontakten er i all hovedsak helt opp til den enkeltes initiativ og mottakerens 
velvilje. De beste forskningsmiljøene i både Norge og andre land har gjerne institusjonalisert en 
helt annen interesse for kollegenes forskning. IAKHs private initiativ-modell har sine fordeler: Man 
slipper å bruke tid på andres forskning, som ofte interesserer en lite og oppleves å ha liten direkte 
overføringsverdi til eget arbeid. Men dermed går hver enkelt glipp av muligheter til feedback fra 
fagfellesskapet – og man unngår kollektivets trykk og forventning til at forskning planlegges, 
gjennomføres og publiseres og til at søknader om forskningsmidler utformes. Unntaket er ph.d.-
stipendiatene, som gjennom forskergruppene har fått nettopp slike forventninger og slik feedback 
som faste vitenskapelig ansatte og ikke minst postdoktorer på individuelle prosjekter mangler. 
Forskergruppene har i all hovedsak fungert som ph.d.-grupper. Som sådan har de fungert godt; 
kanskje har de noe av æren for at gjennomføringstiden blant stipendiatene har gått ned. Men 
gruppene fungerer innenfor en mer begrenset krets enn opprinnelig tenkt; dermed blir eventuelle 
gevinster tilsvarende begrenset.
Det feltet der IAKH (og mange andre institutter ved UiO) kanskje har mest å vinne, er det vi kan 
kalle nærledelse. Dagens struktur på IAKH, med instituttleder, forskningsleder og 
undervisningsleder på toppen, og undervisningskoordinatorer og forskergruppeledere med 
avgrensede oppgaver for hver sin del av instituttets virksomhet og ansatte som det eneste 
mellomleddet mellom ledelsen og de nærmere hundre medarbeiderne, fører nesten med 
nødvendighet til at ledelsen blir fjern for den enkelte medarbeider. Mye tid går med til å arbeide 
med forholdet til fakultetet og til ressursdisponering og formell personalledelse knyttet til 
tilsettingssaker, permisjoner osv., samt strategisk arbeid og møtevirksomhet. Verken instituttleder, 
forskningsleder eller undervisningsleder vil i praksis kunne skjøtte denne delen av jobben og 
samtidig følge opp og støtte og utvikle instituttets medarbeidere. Integrering og oppfølging av nye 
vitenskapelig ansatte – faste eller midlertidige – er blant de oppgavene som viser seg vanskelig å 
løse godt med instituttets nåværende organisering. Også ansatte som har vært lenge ved UiO, kan 
trenge bedre oppfølging enn i dag, både som lærere, som forskere og som kolleger. Som med 
forskning er det også på det personlige planet mye verdifull kollegialitet ved IAKH. Det tas mange 
og gode initiativ, selv om vi er et stykke unna det punktet der den enkelte opplever at kollegene har 
for mange vennlige ord og for stor interesse for ens eget arbeid og egen person. Omsorgen for 
kollegene er imidlertid i for stor grad overlatt til det private initiativ, med det resultat at oppfølgingen 
av medarbeiderne blir tilfeldig og i for stor grad avhenger av hvilken radar man fanges opp av. De 
som går under radaren, går ikke nødvendigvis under, men de faller lett utenfor miljøet.
En annen ulempe ved avstanden mellom instituttledelsen og den enkelte vitenskapelig ansatte er 
vanskeligheten med å få til god kommunikasjon – begge veier. Enkeltpersoner og grupper av 
ansatte kan lett oppleve seg oversett og tilsidesatt og føle at deres synspunkter ikke blir hørt og 
deres behov ikke forstått. Antall ansatte som tar del i driften av instituttet og kan spille inn sine og 
kollegenes oppfatninger til instituttledelsen, og som kan formidle rammebetingelser og ledelsens 
virkelighetsbilde og synspunkter til kollegene, er svært lite. Resultatet er en atomisering som nok 
har positive sider i form av at den enkelte medarbeider kan holde på med sitt og tenke sitt i fred, 
men som er negativ både for instituttet som helhet og for den enkeltes medbestemmelse og følelse 
av å være del av et fellesskap.
Utfordringene som størrelsen skaper, i form av mangelen på nærledelse, er særlig tydelig på 
historie, med ca fire ganger så mange faste vitenskapelig ansatte som arkeologi – som i sin tur har 
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omtrent dobbelt så mange som konservering. Dels takket være størrelsen, og trolig dels som følge 
av kulturen som er etablert der, er arkeologene i mangt mindre atomisert og har mer av et kollegialt 
fellesskap enn historie. (Avstanden til instituttledelsen kan imidlertid oppleves enda større på 
arkeologi, dels fordi to av tre i ledelsen alltid har vært historikere, dels på grunn av den fysiske 
avstanden og lokaliseringen av instituttledelse og administrasjon blant historikerne. Begge disse 
faktorene forsterkes på konservering, som har ingen i instituttledelsen og som har arbeidsplassen 
enda lenger unna Blindern.) Konservering har egne utfordringer, som et svært lite fag (4 FVA) med 
den sårbarheten det innebærer, med en forholdsvis fjern lokalisering (i sentrum) og med en faglig 
innretning (med viktige praktiske og laboratorietekniske innslag) som skiller seg fra IAKH og HF for 
øvrig. Det er ikke gitt at løsninger som passer for arkeologi og historie, vil fungere for konservering.
Behovet for endringer er størst på historie – og størrelsen gjør at det også er der det er mest å 
vinne for instituttet ved en omorganisering som gir vitenskapelig ansatte mer ansvar for 
undervisningen, mer feedback fra fagfeller på forskningen, og mer omsorg fra kollegene. En 
inndeling av instituttet i faggrupper av omtrent samme størrelse som arkeologi (der faggruppe og 
fag blir identiske), der man samtidig anerkjenner fagenes særtrekk (hvilket kan innebære 
særbehandling for konservering), gir mulighet til å svare på de utfordringene IAKH står overfor. 
Middelet er ikke mer ledelse, men nærmere ledelse og mer ansvar for undervisningen på eget 
fagfelt og for forskningen og velværet til kollegene på samme felt.
Ulike instituttorganiseringsmodeller på HF
Da Det humanistiske fakultet ble omorganisert og de nåværende instituttene etablert i 2005, 
instituerte fakultetet modellen der hvert institutt ledes av en instituttleder flankert av forskningsleder 
og undervisningsleder – med en av disse, varierende hvem, som stedfortreder – og hvert fag fikk 
en egen undervisningskoordinator. Organiseringen av forskningen ble overlatt det enkelte institutt, 
hvilket i praksis langt på vei kom til å bety at forskningen ble overlatt hver enkelt forsker, eventuelt 
hvert enkelt forskningsprosjekt. En viktig beveggrunn bak denne modellen var et ønske om å 
tilskynde tverrfaglighet og hindre institusjonalisering av faggrenser innenfor hvert institutt. Det ble 
derfor ikke åpnet for egne fagavdelinger med hver sine budsjetter og egne avdelingsledere. Man 
så for seg at mye av forskningen ville foregå og organiseres på tvers av undervisningsfagene, 
derfor var det bare undervisningsfagene som fikk egne koordinatorer. Andre mellomledere la 
modellen ikke opp til. Personalansvaret for alle vitenskapelige medarbeidere ble plassert hos 
instituttleder.
Praksis har i noen grad fraveket fra modellen fra 2005. Ambisjonene om tverrfaglig forskning har 
vist seg vanskelige å innfri. Undervisningsfagene har ved flere institutter gjennomgått en 
institusjonalisering, og noen steder har de fått mer eller mindre formell avdelingsstatus, med 
varierende grad av autonomi. Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) 
har gått lengst i denne retningen, ved å avskaffe så vel forsknings- som undervisningsleder og i en 
periode la disse funksjonene gå på omgang mellom avdelingsledere (fagledere). Institutt for 
kulturstudier og orientalske språk (IKOS) har heller ikke en egen undervisningsleder, men har delt 
funksjonene mellom instituttleder, programledere og studieretningsansvarlige. Fakultetsledelsen 
har akseptert, men ikke oppmuntret til denne utviklingen.
Undervisningslederrollen i HF-modellen har vist seg særlig utfordrende, i spennet melom 
instituttleder, studieadministrasjonen og undervisningskoordinatorene. IFIKK og IKOS har altså 
begge, på litt forskjellig vis, løst dette ved å ikke ha noen egen undervisningsleder. IMV, med 
musikk som eneste fag, har undervisningsleder som en 20 % andel av stilling, med flere 
studieadministrative oppgaver lagt til instituttleder, slik at undervisningslederen fungerer mer som 
en undervisningskoordinator.
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Forslag til ny organisering på IAKH
Hovedtrekkene i den nye modellen som foreslås for IAKH, er at det opprettes i alt seks faggrupper: 
én i arkeologi, én i konservering og fire i historie. Disse ledes av hver sin faggruppeleder, som 
erstatter rollene som undervisningsleder, undervisningskoordinator og forskningsgruppeleder. 
Faggruppelederen i arkeologi eller konservering, og én av faggruppelederne i historie, blir 
programleder for hhv. ARKO- og historieprogrammet. Faggruppene får ansvar for undervisningen 
på hvert sitt felt, fra bacheloremner til forskerutdanning, og for å støtte opp om deltakernes 
forskning innenfor feltet. Ressursallokering, overordnet strategisk ansvar og personalansvar ligger 
hos instituttleder, mens det faglige ansvaret tilligger faggruppelederne.
Sammen med forskningsleder (instituttleders stedfortreder), administrativ leder,  
forskningskonsulent (administrativ leders stedfortreder) og studieleder vil faggruppelederne utgjøre 
IAKHs ledergruppe som møtes jevnlig. Innslaget av fast vitenskapelige ansatte blant instituttleders 
rådgivere øker med dette fra to (forskningsleder og undervisningsleder) til sju (forskningsleder og 
seks faggruppeledere), med tilsvarende bedret kommunikasjon med vitenskapelig ansatte. 
Modellen stiller samtidig instituttet overfor nye utfordringer særlig med hensyn til ressursbruk i form 
av møtetid og annen administrasjon, og koordinering og likebehandling på tvers av faggruppene. 
Det legges ikke opp til vesentlig økning av den arbeidstiden som i dag er satt av i form av redusert 
undervisningsplikt for undervisningsleder, undervisningskoordinatorer og forskningsgruppeledere, 
men ressursene vil fordeles annerledes: nemlig på faggruppelederne. Å forholde seg til andres 
forskning og til andre emner og kolleger enn sine "egne" innebærer nødvendigvis tidsbruk. Så vel 
undervisningstilbudet som forskerfellesskapet som helhet har imidlertid mye å vinne på redusert 
atomisering; ikke minst er det grunn til å forvente at den enkeltes forskning vil nyte godt av 
kollegenes blikk. Men det er all grunn for faggruppene og faggruppelederne å være bevisst 
tidsbruken, og ikke legge opp til overdrevet møtehyppighet eller -varighet.
I det følgende presenteres rollefordelingen i den foreslåtte modellen. Beskrivelsene vil utvikles 
videre på instituttkonferansen i oktober, der også gruppeinndelingen vil bli klar.
Programleder
• Programleder (med assistanse fra programkonsulent) får ansvar for programutvikling og 

kvalitetskontroll – herunder kontakt med tilsynssensor – for alle studieretninger og alle nivåer av 
programmet (årsenhet, bachelor, master).

• Programleder får ansvar for at de ulike emnene på samme nivå i programmet har likt omfang, 
vanskelighetsgrad osv., og for at programmet har en rimelig progresjon og emnesammensetning.

• Programleder skal sikre at eksamen i de emnene i faget som inngår i programmet, gjennomføres 
med like rammer hva angår vanskelighetsgrad og type eksamensform osv. På historie kan dette 
organiseres ved at programleder leder et eksamensutvalg som består av de fire 
faggruppelederne. I praksis vil eksamensutvalget dermed bli en del av programrådet.

• Programleder innkaller til lærermøter ved behov, og leder disse.
• Historieprogramlederen møter i HFs undervisningsledernettverk og studiedekanens Råd for 

studiesaker, med ARKO-programlederen som vara.
Programråd
• Programrådet for ARKO får tre FVA: faggruppelederne på arkeologi og konservering, hvorav en 

er programleder, og en arkeolog til.
• Programrådet for historie får fire FVA: de fire faggruppelederne, hvorav en er programleder.
Faggrupper/faggruppeledere
• Alle fast vitenskapelige ansatte ved IAKH fordeles i faggrupper: en på arkeologi, en på 

konservering, og fire på historie. Hver FVA velger selv gruppetilhørighet, i henhold til sin 
undervisningskompetanse og forskingsinteresser og i samråd med instituttleder. Midlertidig 
vitenskapelige ansatte (postdoker, forskere og ph.d.-stipendiater) tilordnes også faggruppene. 
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Postdoker og forskere velger selv gruppetilhørighet, stipendiater følger som hovedregel sin 
veileder.

• Hver faggruppe får ansvar for undervisningen (planlegging, gjennomføring, kvalitetssikring, 
utvikling) i en portefølje av studieemner. Fordelingen mellom faggruppene fremkommer etter 
drøfting i programrådet og på basis av de tilgjengelige ressursene, dog slik at hver gruppes 
portefølje inneholder emner på så vel lavere som høyere grad.

• Faggruppelederne (med assistanse fra studiekonsulent) får ansvar for undervisningsplanlegging, 
utvikling og kvalitetssikring av alle fagfeltets emner, herunder gjennomføring av eksamen og 
sensur, herunder kvalitetssikring av sensorer. Undervisningen planlegges og gjennomføres med 
de ressursene (lærertimer) som er disponible. Behov for ytterligere ressurser i form av 
midlertidige lærerkrefter tas opp med instituttleder. 

• Faggruppelederne får ansvar for forskerutdanningen, dvs. for å organisere møter der 
stipendiatene presenterer utkast til kapitler og artikler eller papers for kommentarer og diskusjon. 
Mer omfattende kurs som del av ph.d.-utdanningen organiseres på samme måte som annen 
undervisning, med egen emneansvarlig; dette kan være faggruppelederen eller en annen lærer.

• Faggruppelederne skal organisere møter der andre midlertidige (postdoker, forskere) og fast 
vitenskapelige ansatte presenterer forskningsplaner, ideer eller manuskripter eller søknader om 
forskningsmidler for kommentarer og diskusjon. Hver medarbeider velger selv, avhengig av tema 
og i samråd med aktuelle faggruppeledere, i hvilken gruppe man vil presentere sin forskning. 
Faggruppene – hver for seg eller sammen – kan også organisere seminarer med eksterne 
innledere. Møtene og seminarene er åpne for alle ansatte, uansett faggruppetilhørighet.

• Hver faggruppe disponerer en sum til felles aktiviteter, invitasjon av seminarinnledere osv.
• Vitenskapelig ansatte som vil søke forskningsmidler fra NFR eller EU, eller som vil søke 

forskningstermin eller opphold på CAS, må presentere utkast til søknaden for en faggruppe. 
Faggruppepresentasjon er en forutsetning for at instituttet skal støtte søknaden.
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