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Stillingsplanen 2018-22 
 
Fakultetet ber instituttene vurdere en del strategiske spørsmål i arbeidet med nye stillingsplan: 
 
Hvor er instituttet om ti år? 
Hva er de viktigste satsingsområdene innen forskning, undervisning og formidling?  
Potensiale for tverrfaglighet og samarbeid med internt/eksternt? 
Potensiale for ekstern finansiering? 
 
Dette er problemstillinger som i all hovedsak er lite (i hvert fall ikke eksplisitt) behandlet i innspillene som 
er kommet fra faggrupper, andre grupper og enkeltforskere – og som det følgelig er desto viktigere at 
styret forholder seg aktivt til. Formålet med dette notatet er å legge grunnlaget for en diskusjon om slike 
spørsmål.  
 
Instituttets strategiske plan IAKHorisont 2020 er bevisst og erklært områdeblind i den forstand at det 
skisseres en del mål – flere motiverte søkere til studieprogrammene, redusert frafall, bedre gjennomslag i 
konkurransen om særlig høythengende forskningsmidler som SFF og ERC – uten å identifisere fagfelter som 
det bør satses på for å nå disse målene. (Et unntak er formidling, der norgeshistorie.no navngis som et 
satsingsområde ved siden av digitale medier.) I stillingsplanarbeidet er det viktig å spørre om det er 
fagfelter det kan lønne seg for instituttet å tilføre ekstra stillinger, ut fra en tanke om at en styrking av 
allerede sterke miljøer på sikt vil kunne dra inn eksternfinansiering med særlig store bonusmidler, som SFF 
og EU-prosjekter, herunder ERC.  Slike bonusmidler vil i sin tur gi rom for ekspansjon også på andre felter. 
En oppgave blir følgelig å identifisere slike forskningssterke miljøer. Tre kandidatmiljøer peker seg ut: 
 

 Arkeologi, som i 2013 ble faglig prioritert av fakultetet for perioden 2014–18, har fått tilslag på 
mange NFR-søknader i denne perioden og fikk karakteren 4 (av 5) i Forskningsrådets nylige 
evaluering av forskergrupper i humaniora. 

 Middelalderhistorie (vikingtid og høymiddelalder), med samarbeidspartnere i norrønfilologi og 
kunsthistorie og arkeologi, som har hatt god uttelling på NFR-søknader de siste årene og fikk 4 i 
NFRs forskergruppe-evaluering. 

 Internasjonalt/transnasjonalt orientert samtidshistorie, med mange nyansatte med internasjonal 
publisering på høyt nivå og i stort omfang, og med det nye MITRA-programmet som samlende 
faktor. 

 

http://norgeshistorie.no/
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Etter instituttleders oppfatning har ingen av disse miljøene nådd et nivå som gjør at de ved tilførsel av nye 
stillinger har så stor sannsynlighet for å få SFF eller EU-midler at det i seg selv tilsier at de bør tilgodeses i 
stillingsplanen. I den grad det er rom for styrking av særlig forskningssterke områder etter at andre hensyn 
er ivaretatt, er det imidlertid disse feltene som peker seg ut – og kanskje særlig de to første, ettersom det 
siste feltet har fått en uforholdsmessig stor del av nytilsettingene i inneværende stillingsplan, og 
samtidshistorikerne bør vise at de kan realisere potensialet for eksternfinansiering før området styrkes 
ytterligere med en slik begrunnelse. 
 
Det bør i denne sammenheng nevnes at i den nye runden av HFs faglige prioriteringer for perioden 2019–
23, som skal gå til tverrfaglige satsinger, er både deler av arkeologi (i den foreslåtte kulturarvsatsingen 
sammen med museologene på IKOS) og middelalderhistorikerne (i den foreslåtte satsingen på studier av 
standardisering i nord sammen med særlig norrønfilologene på ILN) i finalen. I begge satsingsforslagene 
ligger det en fast vitenskapelig stilling til IAKH, som instituttet må forplikte seg til å videreføre (og selv 
finansiere) etter prioriteringsperioden. De to andre forslagene i finalen som IAKH har stilt seg bak, 
Humanistisk skolesatsing og Miljøhumaniora, innebærer ingen forpliktelser til å videreføre nye faste 
vitenskapelige stillinger etter 2023, selv om skolesatsingen medfører et løfte om å være med på å 
delfinansiere en praksisprofessor som ev. vil bli ansatt på ILN. 
 
Et spørsmål er om instituttet skal bruke anledningen som den nye stillingsplanen gir, til å bygge opp nye 
områder – eller styrke eksisterende – verken ut fra undervisningsbehov eller forskningsstyrke, men ut fra et 
ønske om å tilføre tidsdybde til felter av samfunnet eller samfunnsdebatten som ellers ville være uten slik 
kompetanse eller slike perspektiver. Professoratet som er under besettelse i klima/miljøhistorie, er et 
eksempel på en slik bruk av ressursene. Forslaget om en stilling i migrasjonshistorie er et uttrykk for denne 
type strategisk tenkning. En annen mulighet kunne være å bygge opp kompetanse på kinesisk historie: 
Kinas enorme vekst de senere tiårene gjør mangelen på kompetanse i kinesisk historie ved UiO 
problematisk, siden også IKOS, som ellers har historikere med regionkompetanse ansatt til å dekke både 
Midtøsten og Sør-Asia, og som har en egen studieretning i kinesisk på programmet for Asia- og 
Midtøstenstudier, mangler Kina-historikere i staben. IKOS har spurt om IAKH kan være interessert i å dele 
en stilling i kinesisk historie med dem. Et spørsmål er om én (delt) stilling er tilstrekkelig. Det hører med i 
denne sammenheng at det nye rektoratet har uttrykt et sterkt ønske om å styrke båndene til kinesiske 
universiteter. 
 
Enkeltpersoner og grupper har spilt inn ulike forslag til stillinger. En del av forslagene er begrunnet helt eller 
delvis i opplevde undervisningsbehov (antikken/klassisk arkeologi, moderne norsk historie). Forslagene fra 
deler av faggruppa i nyere tids historie om nye stillinger i moderne norsk historie er dessuten basert på et 
premiss om at UiO må oppebære en viss kompetanse på norsk historie, og at IAKH står i fare for å ikke 
lenger oppfylle dette etter hvert som historikere med slik kompetanse går av i årene fremover (Kjeldstadli, 
Bruland, Storsveen, Collett, Sørensen, Johannessen). Spørsmålet om hvor mye norsk historiekompetanse 
som bør finnes ved UiO, er ikke enkelt å besvare. Ser man på landet som helhet, er det ingenting som tyder 
på at kompetansen i norsk historie er i fare. Undervisningsbehovet avhenger dels av hvilke emner (og 
særemner) som tilbys, og dels av studentenes bachelor- og særlig masteroppgavepreferanser. Med unntak 
av andre verdenskrig, som fremstår som et populært felt uansett geografisk avgrensning, etterspør 
studenter i forholdsvis liten grad moderne norsk historie. I videregående skole, der de fleste 
masterstudentene i historie får jobb, undervises det lite i norsk historie; kompetansebehovet i skolen er 
atskillig større i verdenshistorie. Dette betyr ikke at instituttet ikke bør lyse ut stillinger i norsk historie i 
kommende planperiode. Særlig når det gjelder masteroppgaver har norsk historie det åpenbare 
pragmatiske fortrinn at kildene ofte befinner seg i rimelig avstand fra UiO, og på et språk studentene 
behersker. (Det første kan riktignok bli mindre viktig etter som digitaliseringen skyter fart.) Men det er ikke 
lett å si hvor stort kompetansebehovet i norsk historie er. 
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Selv om alle aldersavgangene i perioden (de som går av og ikke allerede er erstattet i form av forskutterte 
stillinger) kommer i (moderne) historie, er det ikke gitt at alle de nye stillingene skal komme i samme fag. 
Arkeologis forskningsstyrke er et argument for å styrke faget ytterligere ut fra en tanke om at fagmiljøet 
ved IAKH kan bli internasjonalt ledende ved tilførsel av nye stillinger. Hovedargumentet for å gi de fleste 
nye stillingene til historie kan ikke være å opprettholde det eksisterende styrkeforholdet mellom fagene på 
instituttet. Derimot bør det veie tungt at det står klart færre lærertimer bak hver student i historie enn i 
arkeologi (og enda mer enn i konservering, som riktignok alle erkjenner er mer lærerintensivt enn de to 
andre fagene). 
 
Heller enn å ta stilling til et konkret forslag til stillingsplan på dette møtet, inviteres styret til å diskutere 
hvilke strategiske overveininger som bør veie tyngst i arbeidet med den nye stillingsplanen. På bakgrunn av 
diskusjonen i styret, de innkomne innspillene og beregninger av undervisningsbehovet vil instituttleder 
legge fram et forslag til stillingsplan til diskusjon på allmøtet 14. november og program-/lærermøter 21. 
november. Et revidert forslag vil deretter bli utarbeidet til diskusjon på styremøtet 6. desember. Forslag til 
vedtak vil bli lagt fram på det første styremøtet i 2018. 
 
 
Vedlegg: 

- Innspill fra faggruppene i arkeologi og konservering 
- Innspill fra Bruland 
- Innspill fra faggruppen i eldre historie 
- Innspill fra Kjeldstadli 
- Innspill fra faggruppen i samtidshistorie 
- Innspill fra Sandvik, Sørensen og Kjeldstadli 
- Innspill fra Sigurdsson, Ødegård og Handberg 
- Innspill fra Storsveen 
- Tidsplan 
- HFs mal for stillingsplaner 
- Stillingsplan 2014-2017 
- IAKHs startegiske plan 
- HFs strategiske plan 
- UiOs strategiske plan 

 

http://www.hf.uio.no/iakh/om/strategi/stillingsplan/stillingsplan-2014-17.pdf
http://www.hf.uio.no/iakh/om/organisasjon/styret/moter/2015/2015-12-09-is-v-sak-33-iakhorisont-endeligversjon.pdf
http://www.hf.uio.no/om/strategi/2020/V_4_strategiplan_endelig.pdf
https://www.uio.no/om/strategi/

