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Tverrfaglige studier i nordisk vikingtid og middelalder 

 

 

Ett kort avsnitt som oppsummerer satsingen (maks. 100 ord) 

 

Målet med satsingen er tosidig. Vi ønsker gjennom et tverrfaglig forskingsprosjekt å 

analysere hvordan vår del av verden utvikler seg i et samspill med den europeiske kulturen i 

middelalderen. Samtidig ønsker vi gjennom vårt tverrfaglige internasjonale masterprogram å 

lære våre studenter å arbeide tverrfaglig og ikke minst ønsker vi, for å møte en ny og 

krevende hverdag, å utvikle nye undervisningsmetoder hvor tverrfaglighet settes i fokus. 

 

Navn og tilhørighet på deltakere i satsingen 

IAKH: 

 Arkeologi: Julie Lund (førsteamanuensis), Unn Pedersen (førsteamanuensis) 

 Historie: Hans Jacob Orning (professor), Ildar Garipzanov (professor), John McNicol 

(lektor), Jón Viðar Sigurðsson (professor) 

 Konservering: Noëlle Streeton (førsteamanuensis) 

ILN 

 Norrøn filologi: Jon Gunnar Jørgensen (professor), Karl G. Johansson (professor), 

Mikael Males (førsteamanuensis) 

 Keltiske studier: Jan Erik Rekdal (professor) 

IFIKK 

 Kunsthistorie: Lena Liepe (professor) 

 

Miljøer utenfor HF 

 

Det teologiske menighetsfakultetet 

 Kunsthistorie: Kristin Bliksrud Aavitsland (professor) 

Kulturhistorisk museum 

 Numismatikk: Svein Gullbekk (professor) 
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Forskningskomponenten 
Vi arbeider intenst med saken. 

 

Undervisningskomponenten 
 

BA 

Emnegruppe på 40 studiepoeng i tverrfaglige middelalderstudier (ILN 1-2 emner, IAKH 1-2 

emner, IFIKK 1 emne, MF 1 emne (vi kan tilby flere emner som roterer)).  

 

MA 

Internasjonalt MA-program, all undervisning på engelsk 

 

Arbeid med ma-oppgaven 

Praksissemester ELLER arbeid med ma-oppgaven 

Emne Emne Emne 

Emne  Emne Emne 

 
 

 

Plan for hva det skal søkes om penger til, inkl. tiltak og nye stillinger 

 1 førsteamanuensisstilling i tverrfaglige middelalderstudier. Den som ansettes skal få 

et hovedansvar for å drive programmet framover og utvikle det videre. 

 1 lektor i tverrfaglige middelalderstudier. Den som ansettes skal få et hovedansvar for 

å utvikle nye undervisningsmetoder både på BA- og MA-nivå. 

 ½ administrativ stilling ((bare i oppstartfasen) studentopptak, nettside, andre praktiske 

saker). 

 1 årlig konferanse eller forelesningsserie. Konferanseinnleggene skal publiseres, 

konferansene og forelesningsserie skal være knyttet til undervisningen. Obligatorisk 

studentdeltakelse, og de skal ha møter med foredragsholderne. 

 Vi har til hensikt å søke om full pott, og etter at eventuelle lønnsutgifter og utgifter til 

konferansene og forelesningsseriene har vært trukket vil vi søke om Ph.D-stillinger og  

postdoktor-stilling for det resterende beløpet. 
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THE HERITAGE EXPERIENCE INITIATIVE 

 

A) Framework: Research driven by teaching 

The Heritage Experience Initiative (HEI) brings together researchers who have experienced 

how development of innovative teaching courses inspired innovative research. HEI arises from 

two study programmes
1
 emphasising student participation and engagement with the world 

outside campus. Our aim is to strengthen existing research and teaching that educate students 

for work in the heritage sector, private industries and public administration. The broader aim is 

twofold. First; to create an internationally renowned research environment for heritage studies, 

thereby creating a novel and creative platform from which to address major societal challenges. 

Second, to provide students with the ability to confidently apply knowledge, skills and tools 

acquired through their studies, broadly within the heritage sector and various fields in Norway 

and abroad. We are a group of 12 proposers from HF (IAKH, IKOS, DNIR) who have created a 

reference group of external collaborative partners, from within and outside UiO (see below). 

 

HEI centers on three sub-fields of enquiry:  

1: Heritage and sustainability: Towards problem solving strategies 

This sub-field embraces contemporary and historical perspectives of cultural and natural 

heritage, and their interactions. The focus is on problem-solving approaches to current 

challenges such as the role of social and cultural dynamics for understanding climate change, 

protection of cultural heritage, illegal trade and destruction of antiquities in times of conflict. 

There is currently a need for professionals with competence to understand and address such 

challenges in order to inform policies and develop countermeasures. Furthermore, cross-

disciplinary competence and research is needed to more fully recognise the potential and value 

of cultural heritage when facing and overcoming crisis.  

 

2: Heritage temporalities 

Research within this sub-field acknowledges that cultural heritage assumes different roles at 

different times, that the past was used in the past, and that cultural heritage is continuously 

negotiated and mediated through people’s constantly ongoing engagement with the past. The 

topic also includes the concept of heritage as deep history, i.e. how deep heritage roots are 

actively forming contemporary social norms and traditions.  

 

3: E-Heritage and social engagement 

Within this sub-field we will investigate how digitization and advances in virtual reality and 

social media affect heritage work and outreach. We will contribute to develop new innovative 

ways for the public to actively engage in archives, museums and archaeological fieldwork.  

 

Humaniora i Norge (Meld. St. 25) states that heritage research institutions need a better 

infrastructure for research funding and improved collaboration with universities. We believe 

that our initiative provides such a platform for collaboration.   

                                                 
1
 Museologi og kulturarvstudier (IKOS) and Arkeologi og konservering  (IAKH). See Appendix 1 for a 

preliminary list of courses and research projects that could be included in the initiative.  
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B) Recursive education: Excellent teaching is excellent research 

The educational aspect of cultural heritage at UiO was strengthened with the development of 

new courses and a study-programme made possible by Faglige prioriteringer (FP) II. Support 

from FP III will ensure continued development of established cooperation between students, 

researchers at UiO and various partner institutions. So far, feedback from partners has been 

overwhelmingly positive, and we have identified successful strategies for attracting talented 

students and avoiding drop-out. Within HEI our two study programmes can benefit from a more 

formally integrated sharing of experiences and thereby further strengthen the already existing 

ties through cross-disciplinary heritage teaching. 

A primary concern is to provide students with excellent qualifications in order to bring 

new knowledge, skills and perspectives into the future production and management of heritage 

(thus adhering to the call in Meld. St. 25:41). The added value is to make the skill, competence 

and relevance of the education and research at UiO known in relevant private and public sectors 

(as called for in Meld. St. 25:6-7). This, we believe, can best be achieved by working closely 

with relevant sectors in the development, planning and teaching of UiO programme courses. In 

order to strengthen collaboration we propose a “Heritage and Museums Reference Group” with 

representatives from various institutions,
2
 providing advises to the HEI core group.  

By this intimate linking of research and teaching, HEI will provide talented and 

ambitious students with possibilities to engage in research projects, nationally and 

internationally (as called for in Meld. St. 25:41). Having established a portfolio of courses in 

English, we will develop a full study programme in English. This programme will cater for a 

range of prospective students; students enlisted in our existing programmes, international 

students and staff in the heritage sector. Existing courses at UiO will form the core for further 

development, and we believe that the initiative’s strong research profile will provide a 

prominent outreach to prospective international students. A central concern is to develop new 

forms of education facilitating the integration of teaching and research. This will include 

project oriented teaching, in which students, teachers and partners can collaborate on common 

projects.  

 

C) Proposers  

HEI is initiated by a group of permanent staff at HF (see list below), but we regard it essential 

to include young career researches and other members of staff to develop a dynamic project. 

Furthermore, we consider the integration of institutions outside the university to be essential to 

the success of HEI.
3
 

o Brita Brenna, IKOS 

o Francesco Caruso, IAKH 

o Line Esborg, IKOS 

o Per Ditlef Fredriksen, IAKH 

o Søren Handberg, IAKH 

o Lotte Hedeager, IAKH 

o Julie Lund, IAKH 

                                                 
2
 See Appendix 2 for a preliminary list of members of the reference group. 

3
 See Appendix 2 for a preliminary list of institutions that could be integrated into the initiative. 
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o Douwtje L van der Meulen, IAKH 

o Unn Pedersen, IAKH 

o Christopher Prescott, DNIR 

o Ulrike Spring, IAKH 

o Marzia Varutti, IKOS 

 

- APPENDIX 1 - 

Existing courses: 

IAKH 

o ARK4210 - Heritage, Material Culture and Conflict (MA, 10 ECTS) 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4210/index.html 

o ARK4310 - Arkeologisk feltkurs, nordisk (MA, 10 ECTS) 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4310/ 

o ARK4180 - Arkeologisk praksis (MA, 10 ECTS) 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4180/ 

o ARK4050 - Arkeologi og formidling (MA, 10 ECTS) 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4050/ 

o ARK4070 - Fordypning i arkeometri (MA, 10 ECTS) 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4070/index.html 

o ARK2130/ARK4130 - From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. 

Archaeological Analysis of Past Technology (BA/MA, 10 ECTS) 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK2130/index.html 

o ARK2110 - Arkeologisk kulturminneforvaltning (BA, 10 ECTS) 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK2110/index.html 

o KONS4081 - Praksissemester 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/KONS4081/index.html 

o KONS4590 - Masteroppgave i prosjektbasert konservering 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/KONS4590/ 

o KONS4500 - Prosjektbeskrivelse i prosjektbasert konservering 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/KONS4500/ 

o KONS2060 - Forvaltning av kulturarven 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/KONS2060/ 

 

IKOS 

o MUSKUL4000 - Museum og kulturarv: kontekst og kommunikasjon (MA, 10 ECTS)  

http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MUSKUL4000/index.html 

o MUSKUL4200 - Kritiske museumsstudier: Teori og historie (MA, 10 ECTS) 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MUSKUL4200/index.html 

o MUSKUL4100 - Kritiske kulturarvstudier: Teori og historie (MA, 10 ECTS)  

http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MUSKUL4100/index.html 

o MUSKUL4110 - Metoder innen kulturarvstudier (MA, 10 ECTS) 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MUSKUL4110/index.html 

o MUSKUL4910 - Utstillingsproduksjon - teori og praksis (MA, 10 ECTS) 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MUSKUL4910/index.html 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4210/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4310/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4180/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4050/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4070/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK2130/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK2110/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/KONS4081/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/KONS4590/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/KONS4500/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/KONS2060/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MUSKUL4000/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MUSKUL4200/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MUSKUL4100/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MUSKUL4110/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MUSKUL4910/index.html
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o MUSKUL4900 - Praksis i museologi og kulturarv (MA, 30 ECTS) 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MUSKUL4900/index.html 

o MUSKUL4590 - Masteroppgave i museologi og kulturarv  (MA, 30 ECTS) 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MUSKUL4590/index.html 

o KULH2002 - The Cultural History of Museums (BA, 20 ECTS) 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/KULH2002/index.html 

o KULH2081 - Materiell kultur i en globalisert verden (BA, 10 ECTS) 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/KULH2081/index.html 

 

Ongoing research projects:  

o Julie Lund, IAKH: Using the Past in the Past. Viking Age Scandinavia as a 

Renaissance? 

o Per Ditlef Fredriksen, IAKH: The heritage of necropolitics in South Africa.  

o Josephine Munch Rasmussen, IAKH/NIKU: Legalities of Heritage. 

o Brita Brenna, IKOS: Museum: En kopikultur.  

 

Ongoing PhD-projects: 

o Kaja Hannedatter Sontum; IAKH: Meetings of the past in Contemporary Scandinavia – 

Immigrant youth’s identifying narratives and engagements with heritage. 

o Eva Johansen: Samisk kulturarv tilbakeføres – hva skjer lokalt? 

o Laura Osorio Iregui: Weaving heritage in a globalized world. A case study of Wayuu 

and Wounan Colombian indigenous crafts. 

 

- APPENDIX 2 - 

 

Confirmed members of the ”Heritage and Museums Reference Group”: 

o Museum Director Håkon Glørstad, KHM, UiO 

o Senior Advisor Terje B. Hovland, Klima- og miljødepartementet  

o Professor Paul Wenzel Geissler, Sosialantropologisk institutt, UiO 

o Professor Siv Kristoffersen, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger 

 

Suggested members of the ”Heritage and Museums Reference Group”: 

o Kristin Bakken, RA 

o #, NIKU 

 

Relevant partner institutions (* = established internships/student engagement/ ^ = confirmed 

cooperation with HEI): 

o Kulturhistorisk museum*   

o Riksantikvaren*  

o Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)*  

o Centre for Critical Heritage Studies, University of Gothenburg/ UCL ^ 

o The American Academy, Rome 

o Økokrim* 

o Politihøyskolen* 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MUSKUL4900/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MUSKUL4590/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/KULH2002/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/KULH2081/index.html
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o Klima- og miljødepartementet 

o CIENCE forskningssenter for miljø og samfunn 

o Nasjonalmuseet* 

o Teknisk museum  

o Maritimt museum* 

o Akershus fylkeskommune* 

o Vest-Agder fylkeskommune*  

o Midgard museum* 

o Veien kulturminnepark* 
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Faglig pri én: Humanistisk skolesatsing 

Forslag fra undervisningslederne ved ILN og IAKH 

Oppsummerende sammendrag:  

En humanistisk skolesatsing på tvers av instituttene ved HF vil svare på utfordringer 

som skisseres i Humaniora-meldingen, i UiOs strategiske plan om lektorutdanning og i 

HFs egen strategiske plan om arbeidslivsrelevans og praksisnærhet. Utdannings-

kvaliteten for den store gruppen av HF-studenter som lektorstudentene utgjør, kan økes 

gjennom å bedre samarbeidet mellom skolefagene på HF og samarbeidet mellom disse 

og ILS. Satsningen kan også bidra til å øke kvaliteten gjennom fornyelse av 

studietilbudet og studieinnretningen og til nyskapende skolerelevant forskning. Det vil 

være av høy samfunnsmessig verdi at HFs lektorprogramfag bidrar til at kandidater 

uteksamineres med god fagkunnskap og bevissthet om fagenes relevans for skolen.  

 

Utdanningen av lektorer til ungdomsskolen og videregående skole utgjør den overlegent 

største delen av studietilbudet ved HF. Utdanningen skjer særlig gjennom Lektorprogrammet, 

som med en opptakskvote på 286 er UiOs tredje største studieprogram (etter Rettsvitenskap 

og Informatikk). Studieretninger dominert av humanistiske fag har 216 av de 286 plassene – 

fordelt på henholdsvis 86 i kultur og samfunn (med studieløpene historie, religion og etikk, og 

samfunnsfag), 65 i nordisk, 40 i engelsk og 25 i fremmedspråk. I tillegg til Lektorprogrammet 

skjer utdanningen av lektorer til skolen gjennom disiplinprogrammer som europeiske språk, 

historie og nordisk der mange av kandidatene blir lektorer ved å ta PPU etter mastergraden. 

Mange – deriblant regjeringen – mener at lektorutdanningen er den mest betydningsfulle 

delen av virksomheten ved fakultetet. "Skolen er den viktigste arenaen vi har for humanistisk 

kunnskap og dannelse, praktiske ferdigheter og kritisk refleksjon," heter det i Humaniora-

meldingen.
1
 Den samme meldingen påpeker betydningen av sentrale humanistiske ferdigheter 

og skolefag allerede i første avsnitt: "Representative demokratier trenger en opplyst 

offentlighet, som igjen forutsetter lese- og skriveferdigheter så vel som kunnskap om historie 

og internasjonale forhold. Arbeidslivet preges av globalisering, omstilling, økende 

kompleksitet og teknologiutvikling. Samfunnsutviklingen gjør skolens evne til å lære elevene 

å håndtere kompleks og tvetydig informasjon enda viktigere."
2
 

                                                 
1
 Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge, s. 26. 

2
 Ibid., s. 5. 
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Betydningen av lektorutdanningen ved HF fremgår også via mer prosaiske synsvinkler. På 

sentrale innføringsemner i norsk (NOR1100; NOAS1100; RETKOM1102; NOR1300) stod 

lektorprogramstudentene for over halvparten av studiepoengene i 2016. Også i de 

innføringsemnene i engelsk som utgjør 60-gruppen i Lektorprogrammet, var lektorstudenter 

den klart største studentgruppen med rundt 40 prosent av studentene – og i ett emne 

(ENG1505) over 50 prosent. I innføringsemnene i historie, som er fakultetets største emner 

utenom ex.phil., utgjør lektorstudenter 20–30 prosent av studentmassen. I fransk, spansk og 

tysk utgjør lektorstudentene fra rundt 10 til over 20 prosent av studiepoengene i emnene i 

lektorprogrammets 60-gruppe: minst i fransk og størst i tysk. Lektorstudentene utgjorde i 

2016 dessuten en firedel av studentene på IKOS-emnet REL1003 Verdensreligionene. Også 

blant masterstudentene i de store skolefagene på fakultetet er lektorstudentene en betydelig 

del: I 2016 stod lektorstudenter for over 36 prosent av masteroppgavestudiepoengene i 

nordisk og 31 prosent i historie; andelen i engelsk var 14 prosent, i fransk 8 prosent, i spansk 

6 prosent og i tysk 22 prosent. Uten lektorstudentene ville HF-økonomien vært i krise.  

 

Skolen er videre det største arbeidsmarkedet for kandidater med masteroppgave i 

humanistiske fag. I en tid der arbeidsløshet, lite relevant arbeid og forholdsvis lav lønn 

fremstår som et problem for humanister, sikrer skolen faglig relevante og nokså godt betalte 

jobber til lektorer med etterspurte humanistiske skolefag, særlig nordisk og engelsk. Også for 

rekrutteringen til HF er lektorene avgjørende. Faglig inspirerende lærere i videregående skole 

er ofte det som avgjør hvilke studium elevene velger. Og betydningen av faglige dyktige og 

motiverte studenter er åpenbar for enhver som har undervist på universitetet. 

 

Gitt situasjonen der skolen og humanister er gjensidig avhengig av hverandre, en situasjon 

som ikke er av ny dato, er det et paradoks og en utfordring at humanistene og skolen de 

senere årene har glidd fra hverandre, med pedagogene som mellomledd med egne faglige og 

institusjonelle interesser.
3
 Denne prosessen, som beskrives godt i Humaniora-meldingen,

4
 har 

ført til at pedagogene (og didaktikere ansatt på pedagogenes institutter og premisser) langt på 

vei har overtatt ansvaret for og styringen med lektorutdanningen. Ikke minst skjer dette ved 

                                                 
3
 Situasjonen er beskrevet og diskutert av historikeren Kim Helsvig i sjette bind av nibindsverket om UiOs 

historie: Helsvig (2011). Universitetet i Oslo 1975-2011. Mot en ny samfunnskontrakt? Oslo: Unipub. Kjell Lars 

Berge har også analysert forholdet mellom skolen og humaniora: Berge (2016). Skolen og Humaniora: Noen 

begrunnelser for gjenopprettelse av et ødelagt forhold, i Nytt Norsk Tidsskrift, årg. 33, nr 1-2, s. 167-174. 
4
Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge, s. 104. 
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UiO, selv om opp mot 3/4 av studiepoengene i universitetets lektorprogram tas ved 

disiplinfakultetene. Disiplinhumanistene ved HF har på sin side vendt skolen ryggen i en grad 

som gjør at mange fagmiljøer i dag står uten vitenskapelige ansatte med annen kunnskap om 

skolen enn den de ervervet under egen tid som elever.  

 

Til tross for at mange av HFs fag i seg selv er relevante for skolen ettersom de er fag i skolen, 

må både vitenskapelig ansatte og studentene i større grad bevisstgjøres om hvordan de ulike 

sidene ved fagene er relevante for en lærergjerning. Hva i disiplinfaget er direkte didaktisk 

relevant og hva er kunnskaper og ferdigheter læreren må ha som basis for å fungere som lærer 

i faget? På HF-fagene må vi jobbe mer med å bevisstgjøre studentene om det arbeids- og 

profesjonsrelevante som ligger innebygget i faget. Dette arbeidet må gjøres av vitenskapelig 

ansatte som selv er bevisst skolerelevansen av sitt fag. 

 

Situasjonen ved HF kan kontrasteres med situasjonen på MN-fakultetet. Selv om realistene 

utgjør en langt mindre del av både skolefagene og Lektorprogrammet ved UiO (70 av 286 

plasser, jamfør tallene nevnt innledningsvis), har både fagene (matematikk, fysikk, kjemi, 

biologi) og fakultetet engasjert seg langt sterkere enn HF i lektorutdanningen og i skolen, med 

så vel vertskapsfunksjon for det nasjonale Naturfagsenteret som "skolelaboratorier" i fysikk, 

kjemi og biologi og egne vitenskapelige ansatte dedikert til lektorutdanningen og realfag i 

skolen. 

Regjeringen kommer i Humaniora-meldingen med en tydelig og kraftig oppfordring til 

humanistene om å engasjere seg mer i skolen – blant annet i læreplanutvikling og 

læremiddelproduksjon – og til pedagogene om å slippe humanistene til. "Regjeringen 

forventer at fagmiljøene selv finner frem til egnede samarbeidsformer. I dagens situasjon er 

det naturlig at disiplinhumanistene, hvorav mange i den senere tiden har gitt uttrykk for et 

ønske om nærmere kontakt med skolen, selv tar initiativet. … Institusjonenes styrer har 

ansvaret, men samtidig må ledelsen på fakultets-, institutt- og programnivå ta initiativ både til 

å løfte frem nye ideer og til å etablere gode rammer for vellykkede utviklingsprosjekter." 

Blant gulrøttene som antydes, er "institusjonelle virkemidler" slik som de nasjonale sentrene 

for blant annet naturfag og fremmedspråk.
5
 

                                                 
5
 Ibid., s. 111, 112. 

http://www.naturfagsenteret.no/c1405581/artikkel/vis.html?tid=2171411
http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/skolelab/index.html
http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/skole/index.html
http://www.mn.uio.no/ibv/om/skolelab/
http://www.mn.uio.no/fysikk/personer/vit/cathwt/
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Ledelsen ved ILN og IAKH mener HF bør gripe anledningen til å vise at fakultetet tar seg 

selv alvorlig som lektorutdanningsfakultet – og at HF er villig til å ta sin del av jobben for å 

realisere ambisjonen i UiOs Strategiske plan om å tilby landets beste lektorutdanning.
6
 HFs 

egen strategiske plan omfatter også skoleorientering og praksistilnærming:  

 

HF vil derfor fortsette arbeidet med å bedre kontakten med arbeidslivet og gjøre utdanningsløpene 

mer arbeidsrelevante. 40 % av fakultetets kandidater arbeider med undervisning, og skolefag er 

derfor viktig i programtilbudene … Samarbeidet med arbeidslivet skal fortsatt styrkes, og 

studentene skal settes bedre i stand til å bidra i problemløsning og nye måter å samarbeide på i 

arbeidslivet. Lærere med utdanning fra HF skal ha en god faglig fordypning og sikres en 

forskningsbasert, praksisnær utdanning.
7
 

 

Det innebærer at vi må bevege oss i MNs retning: med faste vitenskapelige ansatte som har 

skolen – både utdanning av lektorer og de humanistiske fagenes funksjon i skolen – som 

primærfokus. Konkret ønsker vi at HF i tilknytning til Faglige prioriteringer III setter av 

midler til å forfinansiere en praksisprofessor til hvert av de tre største skolefagene ved 

fakultetet: nordisk, engelsk og historie, under forutsetning av at dette er faste stillinger som 

vertsinstituttene forplikter seg til å finansiere etter 2023. Praksisprofessorstillinger, som 

omtales og anbefales i regjeringens Kvalitetsmelding,
8

 vil være en slags utvidelse av 

fakultetets vellykte grep med å bruke omstillingsmidler til bistillinger som praksislektorer til 

skolefagene på ILOS, ILN og IAKH – en ordning som bør videreføres innenfor rammene av 

skolesatsingen i Faglige prioriteringer III. Praksisprofessorene bør ha erfaring fra skolen, 

samtidig som forskningskompetanse sikres – en kompetanse som skal brukes til forskning på 

fagene i skolen. Praksisprofessorene må få ansvar for HF-delen av sine respektive 

studieretninger i Lektorprogrammet, og for å legge til rette for skolerelevante, men 

disiplinfaglig solide studietilbud til programstudentene, slik IAKHs og ILNs praksistoere har 

gjort. En annen viktig oppgave vil være å skape forståelse og interesse i resten av staben for 

lektorutdanningen på fakultetet. Praksisprofessorene vil være sentrale i et nettverk av 

lektorutdannere som bør etableres på HF med de nevnte oppgavene for øye, for å motvirke 

faren for isolasjon innenfor og mellom de humanistiske skolefagene og for å sikre slagkraft 

både innenfor fakultetet og overfor UiOs lektorutdanning for øvrig. 

 

                                                 
6
 UiO Strategi 2020, mål 2 strategi 11. 

7
 Strategisk plan for Det humanistiske fakultet, 2010-2020. 

8
 Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning, s. 76. 



 

5 

Når det gjelder forskning i en humanistisk skolesatsning ved HF, er det naturlig med et godt 

samarbeid med skoleforskningen som gjøres ved Institutt for lærerutdanning og 

skoleforskning (ILS). HF-fagenes unike mulighet til å fordype seg i forskning som i 

utgangspunktet er uavhengig av skolen og skolens innhold, bør utnyttes til å se nye vinklinger 

og muligheter for de samme fagene i en skolepraksis. Det vil her være ønskelig å lyse ut 

ph.d.- og postdok-stillinger med skolerelevant innretning. MN har vist at det er mulig for UiO 

å hente eksterne forskningsmidler (gjennom NFRs FINNUT-program) til forskning på fagene i 

skolen. En satsning av denne typen vil også gjøre vårt fakultet bedre rustet til å utvikle 

forskningsbaserte etterutdanningstilbud som svar på nasjonale utlysninger som Kompetanse for 

kvalitet. Det vil gjøre oss mer attraktive i internasjonalt samarbeid som INTPART. Orientering 

mot skoleforskning vil dessuten åpne dørene til nye vitenskapelige publikasjonskanaler for 

forskerne våre. 

 

En lektorprogramsatsing på tvers av instituttene ved HF vil bidra til hevet utdanningskvalitet 

gjennom bedre sammenheng og samarbeid mellom skolefaginstituttene internt på HF og også 

mellom disse og ILS. Utdanningskvaliteten henger også sammen med fornyelse av 

studietilbudet og ny, relevant forskning av god kvalitet. Det vil være av høy samfunnsmessig 

verdi at HFs lektorprogramfag bidrar til at ungdomsskole og videregående skole styrker sin 

lærerkompetanse, at studenter uteksamineres med større bevissthet om fagenes relevans for 

skolen og med mer kunnskap om arbeidet som lærer. Forskning på humanioras plass og rolle i 

skolen vil være sentral i utviklingen av humaniorafagene framover, og forskere fra HF bør 

være sentrale i forskning på forholdet mellom fag og fagdidaktikk. Det er viktig at en 

lektorsatsing ved HF springer ut av og utvikles gjennom et tverrfaglig og forpliktende 

samarbeid på tvers av HF-institutter, og at en slik satsing innebærer et gjensidig stimulerende 

samarbeid mellom HF-instituttene og ILS. 

http://www.forskningsradet.no/prognett-finnut/Forside/1253990820575?d=Touch
https://www.udir.no/videreutdanning
https://www.udir.no/videreutdanning


 

 

Postindustrial labour in culture and media industries 

Klaus Nathaus, 21.4.2017 

Since the late 1990s, the so-called ‘creative sector’ (with music, fashion, film, design, publishing and 

advertising at its core) has been regarded as the source of wealth in postindustrial societies and duly 

received growing attention among social scientists and policy makers. Interest in the culture 

industries increasingly includes the workforce in the sector. Impermanent (‘flexible’) assignments, 

high demands on mobility, precarious employment conditions that apparently herald the future of 

work more generally, the ethos of self-exploitation in pursuit of self-actualisation, and the ‘rise of the 

creative class’ are among the issues that are debated by academics, stakeholders, and the general 

public. Rather than traditional labour history which has focused predominantly on either working 

class community life or working class politics, work itself will be at the heart of this initiative. 

The proposed cluster brings together specialists from the departments of history (IAKH), musicology 

(IMV), art history (IFIKK) and media studies (IMK) to reflect on the nature of postindustrial labour in 

general and work in culture and media industries in particular. One aim is to develop an 

interdisciplinary research initiative that addresses the relative neglect of postindustrial/creative work 

in the social sciences and the humanities in particular. The other main objective is to offer students 

education that is both thematically relevant to their labour market aspirations and at the forefront of 

ongoing research. 

The historical perspective is one major component of the proposed cluster. It is expected that 

research into the past of what is now widely believed to be the future of work will add new insights 

to both labour historiography and studies of creative work that are still overwhelmingly presentist in 

outlook. In this way, the historical focus, which is well represented in the team, promises to attract 

external funding. In addition to that, the cluster seeks close collaboration with the 

Arbeiderbevegelsens Arkivet in Oslo, to facilitate original, primary-source based research at bachelor 

and master levels. 

The second major component of the proposed cluster is the collaboration with practitioners from the 

culture and media industries, who are invited to share their first-hand knowledge with students and 

academics in seminars and workshops. 

The application includes funding for 

- 3 PhD positions (one earmarked for IAKH, the other two open to all applicants in history, 

musicology, and media studies) 

- 4 workshops/conferences 

- 4 visiting scholarships to invite pertinent academics to UiO 

- library resources (Entertainment Industry Magazine (ProQuest), Market Research and 

American Business, 1935-1965 (Adam Matthew), and similar databases). 

The teaching component of the cluster should consist of 

- a course on Culture and Media Industries in History and Society 



 

 

- a course on Labour in History and Theory, 

both to be taught jointly by team members. 

Bachelor and master theses on related topics are encouraged; internships may be facilitated. 

 

To date, the cluster is proposed and supported by: 

Klaus Nathaus, IAKH 

Kim Christian Priemel, IAKH 

Veronique Pouillard, IAKH 

Kyle Devine, Associate Professor at IMV (a popular music scholar who came to UiO about two years 

ago with major interests in music and technology, which he studies in a historical perspective) 

Kjetil Fallan, Professor at IFIKK (a trained historian who has worked extensively on European design 

history) 

As potential partners from the Department of Media and Kommunikation I have been suggested to 

get in contact with Professor Espen Ytreberg and Dr. Arnt Maasø. It may also be advisable to 

approach an additional collaborator from IMV like Associate Professor Ragnhild Brøvig-Hansen. 

 

N.B. 

The most important question from my side at this moment concerns the size and scope of the 

initiative. At this moment, the idea is relatively tightly focused on labour in the cultural industries. 

However, it might be more promising to expand it, say, to ‘the world of postindustrial production’ to 

include further themes (like sustainability, in which both Devine and Fallan are particularly 

interested) and partners. The ‘utlysning’ does not offer much ‘opplysning’ in that regard, so I would 

be grateful for insights into HF’s strategic considerations. 



 

 

Sivilsamfunnet etter 1750 – forsonende forestilling, eksklusivt 

felleskap?  

Sivilsamfunnets rolle har fått en fornyet aktualitet og betydning i de siste tiårenes debatt om 

demokratiets utfordringer og vilkår. Forstått som en relativt autonom sfære mellom familien, 

markedet og staten blir gjerne sivilsamfunnet fremhevet som særlig velfungerende i de 

nordiske velferdsstatene. Hvordan dette sivilsamfunnet har vokst frem i en stadig pågående 

forhandling, strid og interaksjon med staten, dets transnasjonale dimensjoner og endrede 

forestillinger, begrepsbruk og forståelser av sivilsamfunnet, er temaet for denne foreslåtte 

forskningssatsingen med vekt på Norden i et internasjonalt perspektiv. 

 

Forskning 

Sivilsamfunnet ses ofte som ryggraden i samfunnet, og som en forutsetning for utvikling av 

demokratiske stater. En særlig betydning er blitt tillagt det frivillige organisasjonslivet som 

arena for samfunnsengasjement, og foreninger, lag og klubber har både samlet befolkninger, 

og splittet dem. Sentrale samfunnsinstitusjoner som skoler, universiteter, biblioteker og 

museer utgjør også viktige deler av sivilsamfunnet, samtidig som de er koblinger mellom 

sivilsamfunn og stat. Sivilsamfunnet blir gjerne betraktet som utviklet fra borgernes egne 

ressurser og med avgjørende faglig autonomi (I.J. Sand, 2017). Men det er vokst frem under 

og til dels i strid med et autoritært statsapparat (en strid som også har dagsaktuell interesse), 

eller eksklusive felleskap av ulik slag. Forholdet mellom en tilsynelatende «villet» kooptering 

av sivilsamfunnets saker i de nordiske statene og dette sivilsamfunnets relative autonomi bør 

kunne studeres fra nye vinkler. I tråd med UiOs Nordensatsing vil vi studere norske og 

nordiske særtrekk i forhold til staten og i forhold til selve forestillingen om sivilsamfunn i et 

transnasjonalt og internasjonalt perspektiv. 

 

Striden om verdier og politiske veivalg har i rikt monn vært representert i presse og 

skjønnlitteratur helt siden midten av 1700-tallet: Bøker som Onkel Toms hytte og Folkelige 

grundtanker satte følelser i sving og tente engasjement. Som HF-basert prosjekt vil vi bl.a. 

studere inspirasjonen til og sporene etter sivilsamfunnet i bokheimen og bladfloraen. Vi vil 

spørre etter uttrykk både for inkluderende og ekskluderende trekk ved sivilsamfunnet og 

undersøke ulike former, som offentlig retorikk, monumentalisering og skjønnlitterær fiksjon. 

Det har tradisjonelt vært lagt mye vekt på statlige og politiske systemer innenfor en 

nasjonalstatlig ramme. Deler av sivilsamfunnet har vært undersøkt, som fremveksten av de 

største folkebevegelsene, eller dannelsen av moderne politiske partier, men da ofte uten at 

dette er blitt plassert inn i en større transnasjonal kontekst og sett i sammenheng med andre 

institusjoner som deltar i den sivile sfæren, slik som museer, biblioteker, universiteter, 

NGOer, presse, litteratur, arkitektur og kunst. Her bør det med andre ord være et stort rom for 

fornyende, samfunnsrelevant forskning. Temaet innbyr til et komparativt og transnasjonalt 

blikk som kan tilføre betydelig merverdi nettopp gjennom å etablere et tverrfaglig samarbeid 

mellom mer tradisjonelle historiske fag og mer eksplisitte kulturfag. 

 

Den transnasjonale spredningen og utviklingen av frivillige foreninger som del av 

sivilsamfunnet er blitt inndelt i fire faser (P. Nord): Opplyst selskapelighet (‘enlightened 

sociability’), som kulminerte med revolusjonen i 1789, ‘gullalderen’ mellom 1820-tallet og 

1848, 1860- og 1870-tallets liberalisering, nasjonalisering og demokratisering og 1890 til 

1910 med en eksplosjon i foreningslivet, der utbredelsen nådde et høydepunkt, men også med 

de første krisetegn (S.-L. Hoffmann, 2007). Både periodisering og karakteristikker vil 

diskuteres fra et nordisk perspektiv, og aktualiseres med tanke på tiden fram til i dag.  



 

 

Undervisning 

Den foreslåtte forskningssatsingen vil satse på tverrfaglige masteremner og bacheloremner 

der kompetanse i digital humaniora inngår som en integrert del. Studentene vil læres opp i 

metoder for å utnytte tilfanget av digitalisert materiale som Nasjonalbiblioteket forvalter, og 

vil inviteres til å utføre ”undervisningsbasert forskning”. Tverrfaglige forskningsbaserte 

forelesningsrekker om tema sivilsamfunn med vekt på 1800-tallet vil inkludere kolleger fra 

Juridisk fakultet. Emnene er tenkt å kunne inngå i flere ulike 80-grupper på 

bachelorprogrammer og i masterprogrammene på HF, men også i porteføljen på andre 

fakultet (JUR). Dette forutsetter tilførte midler for å skape nye former for undervisning og 

oppfølging i disse emnene, som skrivekurs, systematisk bruk av gjesteforskere og kompetanse 

fra Språkbanken på NB. Forskerkurs med ansatte, stipendiater og masterstudenter a la 

Norden-prosjektene vil holdes jevnlig. Studentene vil oppfordres til å arrangere debattkvelder 

og forskningsdager der de presenterer egne arbeider. Ved oppstart vil prosjektdeltakerne 

presentere ulike vinklinger på temaet ved diverse pod-kaster. Vi vil søke om midler til å 

utvikle disse.  

 

Forslaget fremmes av ni fast ansatte ved HF og to fast ansatte ved Juridisk fakultet: 

IAKH-HF: Eirinn Larsen, Ulrike Spring (fra 1. august 2017), Odd Arvid Storsveen, Hilde 

Sandvik  

IFIKK-HF: Ellen Krefting, Håkon Evju 

ILOS-HF: Anne-Birgitte Rønning, Johan Schimanski, Atle Wold 

JUR: Inger Johanne Sand, Dag Michalsen  



Hvad er Miljøhumaniora (Environmental 
Humanities)? 

 
• Harvard University Environmental Humanities Initiative 
• Centre for Environmental Humanities, Aarhus University 
• Australian Environmental Humanities Hub 
• And many more..... 

 
On one level, the environmental humanities might be understood as a useful umbrella, 
bringing together many sub-fields that have emerged over the past few decades and 
facilitating new conversations between them. On another, perhaps more ambitious 
level, the environmental humanities also challenges these disciplinary fields of inquiry, 
functioning as a provocation to a more interdisciplinary set of interventions directed 
towards some of the most pressing issues of our time. 
 
(Rose et al. 2012. ”Thinking through the environment, unsettling the humanities”, Environmental Humanities 1, pp. 1-5) 

 

http://environment.harvard.edu/environmental-humanities-initiative-0
http://ceh.au.dk/
http://ceh.au.dk/
http://www.aehhub.org/


Hvorfor Miljøhumaniora på HF/UiO?  

• Klima- og miljøforskningen trenger humaniora 
• Humanistisk forskning kan med fordel komme på banen og aktivt definere 

flere av spørsmålene innen Klima- og miljøforskning 
• Vil i noen grad dreie humanistisk forskning i ny retning – empirisk og 

teoretisk 
• Kan bidra til å dreie en UiO satsning – UiO:Energi – i mer humanistisk 

retning, og vi kan trekke noe på denne satsningens ressurser. 
 

• Bottom-up initiativ 
• HF har allerede prosjekter og individuelle forskere innen feltet Potensjale 

for mer dialog mellem disipliner 
• PF III utlysning (opp til 20 mill over 5 år) 

 
 
 



HFs profil innen miljøhumaniora? 

Research and teaching that address contemporary and future 
environmental and climate related challenges in a way that is 

historically, philosophically and culturally grounded. 
 

Long-term goal: 
Closer cooperation and better dialogue between academic disciplines 

in the humanistic and natural sciences working with issues of 
environment and climate 

 
Empirical + theoretical dimension 

Global + local dimensions 
Historical + contemporary dimension 



20 mill i 5 år – til hva?  
1) Forskning + Outreach 
• Gjesteforelesninger + seminarer/workshops 
• PhD + Postdoc (fra HF i tillegg) 
• Forskningstøtte til nye prosjekter 
• Støttefunksjon til eksterne søknader 
• 2-3 X prof. II, sentrale personer innen miljøhumaniora (som også kan 

undervise) 
• Forum for Miljøhumaniora (outreach) 
• Leder+nestleder (eksternt rekruttert? Frikjøp?) 
• (+ selvfølgelig admin, kontorer, etc.) 
• “Question-labs”: Støtte til å utvikle nye forskningsspørsmål med basis i 

hum, men med naturvitere trukket inn 



20 mill i 5 år – til hva?  
2) Studier / Undervisning....1/2 
• Emner / emnepakke knyttet til masterprogrammer innen disipliner 

• Profilerte lærere (prof. II) 
• Internasjonal profil 
• Teoretiske og metodologiske tema som kan knyttes til empiriske oppgaver 

innen studentenes egne masterprogrammer 
• Prosjekt-basert 
• Tett oppfølning 
• Begrenset opptak 
• Eksamen tilknyttet disiplin (e.g. viktigt i språkfag) 
• Egen veiledergruppe 
• “Team-teaching” – eksperimentere med sam-undervisning på tverrs av 

disipliner 
 



20 mill i 5 år – til hva?  
2) Studier / Undervisning.....2/2 
• Tverrfaglig veiledergruppe i MH 

• Masterseminar på tverrs av fag, knyttet til masteroppgave 

• Bacheloroppgave-seminar for de som vil jobbe med MH (veiledning 
tilkknyttet eget fag) 

• Bacheloremne i MH 

 

• Studiepoeng til det fag/institutt studentene kommer fra. 

• De administrative barrierene må tilpasses initiative. 



Navn + organisering 

Oslo Platform for Environmental Humanities 
Oslo Platform for Miljøhumaniora 
Andre forslag? 
Oslo School of EH.. 

 
• Organisering: 

• For hele HF, åpbent for alle miljøer¨ 
• Administrert av IKOS 
• Øvrig institutt-involvering: IFIKK, IAKH 
• Fysisk møtepunkt / møtelokale /graviterende effekt 
• Faglig leder + nestleder = to som driver det 
• Admin-støtte (viktig!) 

 



Interesserte forskningsmiljøer og enkeltforskere (her bare FVA) på HF per april 2017. Flere 
av disse miljøene har også flere PhD og postdoc tilknyttet. 

• IFIKK:  

• Kunsthistorie v. Ina Blom,  Øyvind Storm Bjerke, Kjetil Fallan, Espen Johnsen, Pasi Väliaho, Aron Vinegar 

• Filosofi v. Alejandra Mancilla 

• IAKH: 

• Nyutlyst stilling i miljøhistorie 

• Arkæologi og historie v. Per Ditlef Frederiksen, Einar Lie 

• IKOS: 

• Kina-studier v. Mette Halskov Hansen, Rune Svarverud, Anna Ahlers, Koen Wellens 

• Midtøsten-studier v. Brynjar Lia, Albrecht Hofheinz 

• Religionshistorie v. Hanna Havnevik 

• Japan-studier v. Aike Roots 

• Kulturhistorie v. Helge Jordheim, Jon Ødemark, Britta Brenne 

• ILN: 

• Nordisk literatur v. Gitte Mose 

• IMK 

• V. Øyvind Ihlen 
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