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TEF/KATRIR041114 

Faglige prioriteringer: oppfølgingsplan IAKH 

Fakultetets prioriteringsprosess 

HFs faglige prioriteringsprosess konkluderte i 2013 med at arkeologi ble blant den prioriterte 

tredelen av fakultetet, mens historie og konservering ble blant de uprioriterte fagene. Arkeologi 

scoret høyt på begge de to viktigste parameterne vitenskapelig publisering (målt som gjennomsnittlig 

antall publiseringspoeng per FVA per år i perioden 2008–12) og akkvisisjon av forskningsmidler på 

eksterne konkurransearenaer som NFR og EU (i snitt per FVA per år). Historie endte litt under midten 

på vitenskapelig publisering og litt over midten på eksternfinansiering. Konservering hadde for få 

ansatte med forskningsplikt til å bli vurdert, men instituttets egne målinger viser at faget ikke ville 

vært i nærheten av å nå opp på noen av de sentrale parameterne. 

Foruten vitenskapelig publisering og eksterne forskningsmidler, som veide hhv 50 % og 35 %, talte 

prioriteringsprosessen også forskerutdanning (målt som andel som kvalifiserte til 

gjennomføringsstipend i perioden)og langvarig forskersamarbeid (målt som deltakelse i 

internasjonale tidsskriftsredaksjoner og nettverk i perioden), som veide til sammen 15 %. Så vel 

arkeologi som historie lå under fakultetssnittet på disse parameterne, som imidlertid ikke fikk 

avgjørende utslag på hvilke fag som ble prioritert. De såkalte filterne for internasjonalisering (målt 

som andel av vitenskapelige publikasjoner publisert i utenomnordiske kanaler) og studiekvalitet 

(målt gjennom et knippe vanskelig operasjonaliserbare kriterier) endret heller ikke konklusjonene. 

Det er likevel verd å merke seg at internasjonaliseringsgraden i historie på 44 % kunne hindret faget i 

å bli prioritert dersom forskningsproduktiviteten for øvrig hadde vært tilfredsstillende. 

Den faglige prioriteringsprosessen førte til at de prioriterte fagene ble tilført ekstra midler for 

budsjettperioden 2014–18. Ressursene går til midlertidige vitenskapelige stillinger (postdoker, 

bistillinger) og forskuttering av faste vitenskapelige stillinger – der man tilsetter før avgangen til den 

som utløser lønnsmidlene. I tillegg vil de prioriterte fagene bli prioritert ved tildeling av 

fakultetsstipender; i 2014-tildelingen slik at bare prioriterte fag har fått stipender. 

Et ekstra element i den faglige prioriteringsprosessen var utpekingen av et fåtall masterprogrammer 

– innenfor de prioriterte områdene – som fikk forsterkningsmidler. Ett av disse var arkeologi, hvilket 

har tilført faget ytterligere stillinger i prioriteringsperioden. Totalt innebærer prioriteringsprosessen 

at arkeologi blir tilført 11 millioner i fireårsperioden 2014–18, herav 4 millioner til forsterket 

masterprogram. I tillegg kommer eventuelle fakultetsstipender ut over de to som ble tildelt arkeologi 

i 2014 (med budsjettvirkning fra 2015). 

Krav om oppfølgingsplan 

Da fakultetsstyret vedtok de faglige prioriteringene i november 2013, stilte styret samtidig krav om at 

instituttene skulle lage oppfølgingsplaner: 

Institututtene skal lage oppfølgingsplaner og oppfølgingsplanene skal omfatte alle instituttets fag, både 
prioriterte og ikke prioriterte (inkl. fag med færre enn 4 FVA og som ikke har vært med i 
prioriteringsprosessen). 

Basismodulen for faglige prioriteringer (publisering, prosjektakkvisisjon, forskerutdanning, deltakelse og 
samarbeid) samt studiekvalitet (søkning, gjennomføring, mobilitet, forskningsnærhet, internasjonalisering 
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og relevans) vil være parameterne både for å identifisere miljøenes styrker og svakheter og for å sette 
utviklingsmål. 

Instituttenes oppfølgingsplaner skal bygge på tre hovedprinsipper, som omfatter både studier og forskning: 

o Kvalitet. De sterkeste miljøene skal identifiseres og støttes, slik at kvalitet bygges på kvalitet. 

o Konsentrasjon og spissing. Forskningsaktivitetene og studietilbudet skal konsentreres for å skape 
gode, robuste og økonomisk bærekraftige miljøer og studietilbud. 

o Samarbeid og utviklingspotensial. Samarbeid skal utvikles, for nyskapning og økt konkurranseevne 
i kampen om eksterne prosjektmidler. 

Oppfølgingsplanene må identifisere miljøenes potensial, vise hvilke mål som settes og hvilke virkemidler 
som skal bidra til å nå målene. 

Instituttet må også vise hvordan de vil skjerme/prioritere de fagene som vedtas prioritert av fakultetet. At 
et fagområde er vedtatt som prioritert av fakultetsstyret, og tilføres øremerkede midler, skal ikke bety en 
nedprioritering av samme fag i instituttets basisbevilgning. 

Oppfølgingsplanene skal vedtas av instituttets styre og behandles av Fakultetsstyret i løpet av høsten 2014. 

 

Instituttstyret diskuterte oppfølging av HFs faglige prioriteringer 11.9.2014. Målet ble da formulert 

slik: «Utfordringen er […] å løfte forskningsproduktiviteten i historie og konservering 

– og opprettholde den i arkeologi –uten at det går ut over studenter eller stipendiater.» Fakultetet 

har i brev av 14.10.2014 bedt om en oppfølgingsplan som svarer mer direkte på fakultetsstyrets 

vedtak slik det er sitert ovenfor, enn det instituttstyret gjorde i september: «Den skisserte 

omorganiseringen av ledelsesmodellen ved IAKH berører andre spørsmål enn de som etterlyses i 

oppfølgingen av faglige prioriteringer. Fakultetsledelsen vil derfor ikke anbefale at Fakultetsstyret 

godkjenner planen, og vil be om at instituttet utarbeider en ny plan.» Som det fremgår av dette 

sitatet, synes HF å ha oppfattet IAKHs oppfølgingsplan som primært en endring i instituttets 

ledelsesstruktur. Instituttleder vil derfor i det følgende forholde seg mer direkte til fakultetsstyrets 

krav, og vise hvordan IAKH følger opp HFs faglige prioriteringsprosess. 

Samhold gir styrke 

Fakultetets faglige prioriteringsprosess gir få holdepunkter for å prioritere deler av IAKH fremfor 

andre. Arkeologi tilføres to hele forskerstillinger, en bistilling og flere gjesteforskere/-lærere pluss et 

foreløpig ukjent antall stipendiater i perioden. I tillegg kommer «regulære» nyansettelser i henhold 

til instituttets stillingsplan som i seg selv bringer antall fast vitenskapelige ansatte med 

forskningsplikt opp i et høyere antall (sju) enn noen gang i IAKHs – og kanskje også arkeologifagets –

historie. Faget kan vanskelig absorbere flere nye stillinger på kort sikt. Ressursene bør heller brukes 

på å gi arkeologer som utdannes ved UiO, et bedre studietilbud med mer feltarbeid og annen praksis. 

Det forsterkede masterprogrammet og ambisjoner om praksis på bachelor er i ferd med å realisere 

dette målet. 

Universitetet i Oslo har forpliktet seg til å tilby konserveringsutdanning, og IAKH vil fortsatt ta 

ansvaret for dette faget. Oppsigelsen til den ene av de to gjenstandskonservatorene i høst ville gjort 

mulig en konsentrasjon om malerikonservering, siden begge de to gjenværende vitenskapelige 

ansatte med forskningsplikt befinner seg på dette feltet. Dette ville imidlertid ha medført en 

innsnevring av studietilbudet med negative virkninger for arbeidsmarkedsrelevansen av faget, i en 

situasjon der det ikke finnes muligheter for arbeidsdeling på norsk eller nordisk basis. Den faglige 

prioriteringsprosessens vekt på konsentrasjon bør ikke resultere i at HF-fagene mister samfunns-

relevans. Instituttledelsen foreslår derfor å lyse ut den ledige stillingen innenfor gjenstandskonser-
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vering/konserveringsvitenskap med vekt på konservering av arkeologiske funn, stein og/eller 

metaller (se sak 29/14). Dette vil kunne gi bedre sammenheng i kompetansen til instituttets 

konservatorer, og kan bringe arkeologi og konservering nærmere hverandre.  

Som fakultetets største fag (etter ex.phil.) gir den faglige prioriteringsprosessen få holdepunkter for å 

foreta spesifikke prioriteringer på historie – dels siden forskjellene i målt produktivitet innenfor faget 

riktignok er store, men synes å variere med person snarere enn med felt; og dels fordi så vel IAKH 

som HF er avhengig av studiepoenginntektene som historiefaget genererer. Historiefagets 

forholdsvis lave forskningsproduktivitet motsvares – uten at det skal påstås at den forklares – av at 

faget har høy studiepoengproduktiviteten (studiepoeng per lærer): en faktor som ikke har vært målt i 

denne runden av faglige prioriteringer.  

Den vesentligste utfordringen i etterkant av HFs faglige prioriteringer ligger som nevnt i å løfte 

forskningsproduktiviteten, særlig i historie og konservering. Snarere enn å prioritere/nedprioritere 

bestemte deler av instituttet/fagene, foreslås å etablere mekanismer som kan øke produktiviteten i 

alle deler.1 Instituttet deles inn i seks faggrupper – en for arkeologi, en for konservering og fire på 

historie – ider medlemmene blant annet får i oppgave å følge opp hverandres forskning. Mens det i 

dag ikke finnes rutiner eller systemer som sikrer slik oppfølging for andre enn stipendiater som må 

levere utkast til kommentar i forskningsgruppene – som i praksis har fungert som en slags 

forskerutdanningsgrupper – foreslås det at faggruppene skal forholde seg til ikke bare stipendiatenes 

forskning, men også forskningen til andre midlertidig og fast vitenskapelige ansatte. 

Konkret innebærer forslaget at ikke bare stipendiatene, men også alle andre vitenskapelige ansatte 

skal legge fram utkast til vitenskapelige publikasjoner i faggruppene, og få kommentarer fra sine 

fagfeller der. Faggruppene skal også gjennomgå forskningsplaner utarbeidet av alle vitenskapelige 

ansatte, planer som deretter blir sendt forskningsleder. Søknader om eksterne forskningsmidler må 

gjennomgås i faggruppen før de sendes instituttledelsen; det samme gjelder søknader om 

forskningstermin. Faggruppene vil dessuten ha anledning til – og disponere midler som kan brukes til 

– å arrangere workshops, seminarer og forelesninger med interne eller eksterne krefter. Hensikten er 

å etablere en kultur der fagfeller som står hverandre forholdsvis nær faglig, løfter hverandres 

forskning i fellesskap, snarere enn at hver enkelt vitenskapelige ansatte overlates til seg selv. 

For å sikre sammenheng mellom forskning og undervisning vil faggruppene også få ansvar for 

utvikling og kvalitetssikring av studietilbudet i emner pån2000- og 4000-nivå0som ikke er 

obligatoriske i ARKO- og HIS-programmene. Programrådet/programleder vil ha en koordinerende 

rolle. Faggruppelederne vil bli en del av instituttets ledergruppe for å sikre kommunikasjon, 

medbestemmelse og medansvar. Siden dette siste anses å ligge utenfor oppfølgingsplanen, 

behandles det ikke nærmere her. 

 

                                                           

1 På ett felt synes produktiviteten allerede å være vesentlig økt fra måleperioden 2008–12: Blant IAKHs 

stipendiater er det øyensynlig de senere år etablert en leveringskultur som innebærer at langt de fleste nå 

leverer i tide til å få gjennomføringsstipend. 
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Oversikt over mål og tiltak  

 

Fellestiltak 

• Inndeling i faggrupper for å sikre oppfølging av forskningsplaner, legge til rette for felles 

prosjektutvikling og øke studienes forskningsnærhet. 

• Instituttet lyser ut midler til ulike former for publiseringsstøtte. 

• Rekrutteringsstillinger og ekstra driftsmidler tildeles til de som har fått toppscore på eksterne 

konkurransearenaer som NFR og EU. 

 

Arkeologi 

Mål: 

• Opprettholde høy publiseringstakt, med fortsatt vekt på internasjonal publisering. 

• Utvikle nye forskningsprosjekter og innhente midler på eksterne konkurransearenaer som 

NFR og EU. 

• Tilby en god forskerutdanning. 

• Sikre god søkning til bachelor- og masternivå. 

• Redusere gjennomføringstiden og minske frafallet fra studiene. 

• Øke antallet utvekslingsstudenter. 

• Opprettholde og utvikle kontakten med sentrale arbeidsgivere. 

 

Tiltak: 

• Alle vitenskapelig ansatte skal hvert år legge fram publiseringsplaner og utkast til 

vitenskapelige arbeider for faggruppen.   

• Faggruppen skal se til at det utvikles minst ett nytt forskningsprosjekt med tanke på å søke 

NFR i 2016, og skal arbeide for at det utvikles en EU-søknad innen 2018. 

• Opprettholde og videreutvikle forskerutdanningen med vekt på «Dialogues with the Past». 

• Bruke tilførselen av ekstra ressurser gjennom forsterket masterprogram til å styrke 

undervisningstilbudet, særlig med mer vekt på praksis blant annet gjennom å utvide 

feltkurset og inngå tettere samarbeid med KHM, og videreutvikle emnet ARK4180 

Arkeologisk praksis. 

• Arbeide aktivt i forskergruppen med å kartlegge hvilke utvekslingsavtaler det er behov for og 

hvordan man kan sikre at studentene utveksler. 

 

Konservering 

Mål: 
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• Øke publiseringstakten, med forsatt vekt på internasjonal publisering. 

• Tilby en god forskerutdanning. 

• Sikre god søkning til bachelor- og masternivå. 

• Redusere gjennomføringstiden og minske frafallet fra bachelorstudiet. 

• Øke antallet utvekslingsstudenter på bachelornivå. 

 

Tiltak: 

• Alle vitenskapelig ansatte skal hvert år legge fram publiseringsplaner og utkast til 

vitenskapelige arbeider for faggruppen.   

• Videreutvikle det internasjonale samarbeidet om forskerutdanning i konservering. 

• Bidra til utvikling av film om konserveringsyrket. 

• Konsentrere prosjektinnsatsen om det  NFR-finansierte «After the Black Death» i 

prosjektperioden fra 2014 til 2017. 

 

Historie 

Mål: 

• Øke publiseringstakten, med større vekt på internasjonal publisering. 

• Utvikle og innhente midler til forskningsprosjekter på eksterne konkurransearenaer som NFR 

og EU. 

• Tilby en god forskerutdanning. 

• Sikre god søkning til bachelor- og masternivå. 

• Redusere gjennomføringstiden og minske frafallet fra studiene. 

• Øke antallet utvekslingsstudenter. 

• Utvikle og synliggjøre studienes relevans. 

 

Tiltak: 

• Alle vitenskapelig ansatte skal hvert år legge fram publiseringsplaner og utkast til 

vitenskapelige arbeider for faggruppen.   

• Alle faggruppene skal se til at det utvikles nye forskningsprosjekter med tanke på å søke NFR, 

og skal arbeide for at det utvikles en EU-søknad innenfor faggruppen innen 2018. 

• Oppmuntre til tverrfaglige prosjektsøknader, blant annet ved å legge til rette for historikere 

som vil gå sammen med forskere fra andre fakulteter med sikte på å etablere en 

forskergruppe under UiOs storsatsing «Unpacking  the Nordic Model». 

• Gjennomgå forskerutdanningen med tanke på å lage et felles forskerutdanningstilbud for 

historie. 
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• Gjennomføre pilotprosjekt med økt bruk av digitale læringsverktøy for å hindre frafall. 

• Tilsette to 20 % universitetslektorer med tilknytning til skolen for å gjøre studenter som vil bli 

lektorer, bedre rustet til skolehverdagen. 

• Arbeide aktivt i forskergruppene med å kartlegge hvilke utvekslingsavtaler det er behov for 

og hvordan man kan sikre at studentene utveksler. 

 

 


