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Innledning 

IAKHs årsrapport gir en status over utviklingen ved instituttet i året som har gått med vekt på 

resultater og større aktiviteter definert i årsplanen og andre strategiske dokumenter. En oversikt 

over alle årsplanstiltak og status for disse er vedlagt. 

 
Høydepunkter og utvalgte resultater  
 

 Oppstart for ERC-prosjektet “The History of Intellectual Property Rights in the Creative 
Industries”, ledet av Professor Veronique Pouillard. 
 

 Instituttet fikk 5 millioner til UTFOR-prosjektet, som skal øke førsteårsstudentene i histories 

trivsel, motivasjon og læring. 12 masterstudenter ble ansatt som læringsassistenter for 

studieåret 2019/2020. 

 Instituttet var 1 av 7 finalister til Senter for fremragende utdanning med prosjektet “Oslo 

Academy of Studies in International History” (OAS-HIS) 

 De omkring 700 programstudentene ved instituttet avla til sammen 170 avsluttende grader i 

2019 og 48 av dem reiste på utveksling. Totalt ble det avlagt 641 60-studiepoengsenheter.  

 Det totale antallet publiseringspoeng for instituttet var 104. 39,9 % av disse var på nivå 2. 

 Det ble sendt inn 13 søknader til NFR. Av disse fikk to tilslag.  

 Det ble sendt inn fem søknader til EU. Av disse fikk en tilslag. 

 Det var i 2019 syv disputaser ved instituttet. Tre i historie og tre i arkeologi og én i 

konservering. 

 I november passerte Norgeshistorie.no 1 million besøk i 2019. Dette er en økning på over 25 

% siden 2018. Totalt siden lanseringen i 2019 har nettstedet hatt 2,76 millioner.  

 Instituttet hadde i 2019 i underkant av 100 årsverk med en liten overvekt av kvinner (57 %). I 

underkant av 80 % av årsverkene var vitenskapelig ansatte og totalt ca. 45 % fast 

vitenskapelig ansatte.  
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Styre og ledelse 

Instituttledelsen 

Instituttleder og undervisningsleder: professor i historie Tor Egil Førland 

Stedfortreder for instituttleder og leder for samfunnskontakt og internasjonalisering: 

førsteamanuensis i arkeologi Unn Pedersen 

Forskningsleder: førsteamanuensis i historie Sunniva Engh 

Administrativ leder: Katrine Randin 

 

Utvidet lederteam 
Instituttets utvidede lederteam bestod i tillegg til ovennevnte av følgende personer: 
 

Faggruppeleder for arkeologi og programleder for ARKO-programmet: Søren Handberg.  

Faggruppeleder for konservering: Tine Frøysaker 

Faggruppeleder for eldre historie: Jón Viðar Sigurðsson (vår 2019) og Ildar Garipzanov (høst 2019) 

Faggruppeleder for nyere historie og programleder for historie: Odd Arvid Storsveen 

Faggruppeleder for samtidshistorie: Hilde Henriksen Waage 

Forskningsrådgiver og stedfortreder for administrativ leder: Erlend Haavardsholm 

Studieleder: Magne Rønningen 

Rådgiver for samfunnskontakt, profilering og digitalisering i utdanningen: Nina Maria Rud. 

 
Ph.d.-ledere 

Arkeologi og konservering: Julie Lund 

Historie: Hanne Hagtvedt Vik. 

 
Instituttstyret 

Instituttstyret hadde syv møter i 2019 og behandlet nærmere 30 vedtakssaker.  
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Medlemmer av instituttstyret 2019 
 

Faste Vara 

Tor Egil Førland Leder av instituttstyret Unn Pedersen Stedfortreder for 
instituttleder 

Hilde Sandvik Representant for fast 
vitenskapelig ansatte 

Hanne Hagtvedt Vik  1. vara 

Søren Handberg Representant for fast 
vitenskapelig ansatte 

Hans Jacob Orning 2. vara 

Toufoul Abou-Hodeib Representant for fast 
vitenskapelig ansatte 

 3. vara 

Rebecca Cannell Representant for 
midlertidig 
vitenskapelig ansatte 

Alexandre Simon-
Ekeland 

1. vara 

  Bettina Ebert 2. vara 

Julianne Rustad Representant for de 
administrativt og 
teknisk ansatte 

Mari Eidstuen 1. vara 

  Nina Maria Rud 2. vara 

Elisabeth Aslesen Representant for 
studentene 

Herman André Skøien 
Kvale 

1. vara 

Poul-Christian 
Bermingrud Østberg 

Representant for 
studentene 

Nicolai William Peder 
Haga Nypan 

2. vara 

Tanja Storsul Ekstern representant Ulf Sverdrup vara 
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Personale1 

Instituttet hadde i 2019 tilsammen 91 årsverk. Dette er en reduksjon i antall årsverk totalt 

sammenlignet med 2017 og 2018. Ca. 71 årsverk var vitenskapelige og 20 administrative. En overvekt 

av de ansatte var kvinner (ca. 57 %), men det er forholdsvis store variasjoner mellom fagene og 

stillingskategoriene. 

 

 
 

 

Fast vitenskapelig ansatte 

Fast vitenskapelig ansatte2 utgjorde i 2019 ca. 41 årsverk, som et det samme som i 2018. 43 % av de 

fast vitenskapelig ansatte var kvinner, som er en nedgang fra 2018 (47 %), men det er store 

forskjeller mellom fagene. På arkeologi var 51 % kvinner, mens det på historie bare var 34 % kvinner. 

På konservering var alle kvinner.3 

                                                 
1 Det er tatt utgangspunkt i tall fra DBH med mindre noe annet er spesifisert. Tallene viser antall årsverk per 1. 

oktober 2019. Det er kun ansatte på fastlønnskontrakter som er med. Ansatte i lønnet permisjon, som 

fødselspermisjon ol, teller med. For mer informasjon se vedlegg 2. 
2 Med fast vitenskapelig ansatte, og vikarer for faste stillinger, menes ansatte i stillinger som professor, 

amanuensis, førsteamanuensis, førstelektor, universitetslektor, professor II og førsteamanuensis II.  
3 Det er her tatt utgangspunkt i data fra UiOs årsverkskube, da DBH-tallene ikke går ned på fagnivå. 

Datauttrekket i årsverkskuben avviker noe fra DBH-tallene. 
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Antallet professorer og førsteamanuensiser har gått noe ned fra 2018 (38) til 2019 (36). Samtidig har 

det gått fra å være en overvekt av førsteamanuenser til å bli en overvekt av professorer. Dette 

kommer av flere professoropprykk i 2019. 

 

 
 

 

 

 

 

  



8 

Rekrutteringsstillinger (doktorgradsstipendiater og postdoktorer) 

Rekrutteringsstillinger utgjorde ca. 27 årsverk i 2019 (22,6 doktorgradsstipendiatårsverk og 4 

postdoktorårsverk). Dette er tre årsverk mindre enn i 2018.  

 

 
 

Et klart flertall av de ansatte i rekrutteringsstillinger var kvinner, 70 %, men også her er det ulikheter 

mellom fagene. Arkeologi hadde en klar overvekt av kvinner, med 88 %. Historie hadde en liten 

overvekt av kvinner med 57 %. På konservering var 67 % av de ansatte kvinner. 
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Forskere  

Forskerstillinger er så å si utelukkende knyttet til eksternt finansierte prosjekter. Instituttet hadde i 

2019 én forsker ansatt.  

 

 

Administrativt ansatte 

Administrasjonen utgjorde ca. 20 årsverk i 2019, som er omtrent det samme som i 2018. Det var en 

overvekt av kvinner (66 %). Antallet ansatte i administrasjonen har økt de siste årene. Grunnen til 

dette er at flere ansatte har vært ute i permisjon etc. og blitt erstattet med vikarer. Det har også vært 

en økt bemanningen på Norgeshistorie.no og det er ansatt en rådgiver med ansvar for 

samfunnskontakt, studentrekruttering og digital humaniora. 
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Utdanning 

Instituttet hadde i 2019 i overkant av 700 programstudenter fordelt på en årsenhet, to 
bachelorprogrammer og tre masterprogrammer. I tillegg deltar instituttet i studieprogrammer 
administrert av andre institutter: bachelorprogrammet Internasjonale studier (INTER) og 
masterprogrammet Peace and Conflict Studies (PECOS)4, begge administrert av Institutt for 
statsvitenskap. IAKH deltar også i Lektorprogrammet (LEP), administrert av Institutt for 
lærerutdanning og skoleforskning. Til sammen hadde instituttet 139 emner, som er en økning på to 
emner fra 20185. 
 
Våren 2019 fikk instituttet 5 millioner fra DIKU til prosjektet Utforskende forelesninger og 

studentdrevne smågrupper i et stort humanistisk fag (UTFOR), som retter seg inn mot 

førsteårsemnene på bachelorprogrammet i historie. Prosjektet ansatte 12 masterstudenter som 

læringsassistenter. Instituttet fikk også midler fra Osloforskning til publisering av studentarbeider i 

HIS1000. Instituttet gikk videre til finalen til Senter for fremragende utdanning med prosjektet Oslo 

Academy of Studies in International History (OAS-HIS), som skulle knytte utdanningen i internasjonal 

historie tettere til arbeidslivet. Søknaden nådde ikke opp, men instituttet fikk 1,2 millioner kroner fra 

UiO for å gjennomføre deler av prosjektet. Høsten 2019 ble det også sendt en søknad til DIKU fra 

arkeologimiljøet, til prosjektet The Virtual Reality of the Past. Søknaden fikk god omtale, men fikk 

ikke tilslag. Samlet sett har instituttet høstet mye erfaring fra denne type søknadsarbeid i 2019.   

Kandidater 

 

Opptak til programmene6 

Det er forholdsvis gode søkertall til alle instituttets programmer, men antallet som faktisk møter til 

studiene varierer mer. Instituttet har derfor arbeidet for å øke søkertallene og nå de mest 

interesserte studentene. Til tross for dette, har antallet førsteprioritetssøkere og antallet møtt totalt 

gått ned i forhold til tidligere sammenlignbare år.  

 

Lavere grad 

Bachelorgraden i arkeologi og konservering hadde opptak til begge studieretninger i 2019. Arkeologi 

har hatt en nedgang i antall søkere og antall møtt (41 møtt til 50 plasser), mens studieretningen for 

kulturarv og bevaring (KUBE) har en økning i søkertall og et svært jevnt antall møtt (25 møtt til 25 

plasser). Begge studieretninger har en overvekt av kvinner, men det er mest markant på KUBE, hvor 

ca. 84 % av de som møtte var kvinner.  

 
Bachelorgraden i historie har hatt en nedgang i antall søkere og antallet møtt de to siste årene. 
Nedgangen i antall møtt henger delvis sammen med at instituttet har valgt å overbooke mindre, men 
det kan ikke forklare nedgangen i antall søkere. Som en følge av dette har rammen ikke blitt fylt de to 
siste årene (157 møtt til 170 plasser i 2019). Programmet har i likhet med tidligere år en klar overvekt 
av menn, med en kvinneandel på 34 % i 2019.  
 
Årsenheten i historie har hatt en klar nedgang i antall søkere de siste årene, men en mindre nedgang 
i antall møtt, og klarer så å si å fylle rammen (59 møtt til 60 plasser). Kvinneandelen er her høyere og 
tilnærmet i balanse med 49 % kvinner. 

                                                 
4 Instituttstyret vedtok i 2017 å trekke historie ut av PECOS. 
5 Dette inkluderer heisemner. 
6 Det er tatt utgangspunkt i tall fra Tableau-rapport. Se vedlegg for mer informasjon. Bachelor- og 

masterprogrammet i arkeologi og konservering har opptak til konserveringsretningene annethvert år. 
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Høyere grad 
Masterprogrammet i arkeologi og konservering hadde kun opptak til arkeologi i 2019. Antallet søkere 
og antall møtt er forholdsvis stabilt, men med en svakt nedadgående tendens i antall søkere (17 møtt 
til 24 plasser). Det var en svak overvekt av kvinnelige studenter som møtte (53 %). 
 

Masterprogrammet i historie hadde en svak oppgang i antall søkere og antall møtt sammenlignet 

med 2018. Totalt var antallet for både søkere og antall møtt på snitt (67 møtt til 95 plasser). Det er 

en klar overvekt av menn, med kun 30 % kvinner i 2019. 

 

MITRA har siden oppstarten i 2017 hatt et jevnt antall søkere, men hadde i 2019 en klar oppgang i 

antall møtt (25 møtt til 20 plasser). Til forskjell fra 2018, hadde MITRA i 2019 en høyere kvinneandel 

enn masterprogrammet i historie, men 44 % kvinner.  
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Studiepoeng7 

Studiepoengsproduksjonen ved instituttet har hatt en stigende kurve de siste årene, men med store 

variasjoner mellom programmene.  

 

 

 

 

Lavere grad 
For bachelorprogrammene samlet ble det avlagt tilnærmet like mange studiepoeng i 2019 som i 

2018. Det ble avlagt 380 60-studiepoengsenheter i 2019, mot til 383 poeng i 2018. Historie har hatt 

en liten oppgang, men denne skyldes trolig omleggingen av studieprogrammet, der studiepoeng som 

tidligere gikk til EXFAC03-HARK, gikk til historieemner.8 På konservering har det vært en ikke helt 

ubetydelig oppgang, fra 25 til 32 60-studiepongsenheter. Arkeologi har nedgang fra 56 til 49 60-

studiepoengsenheter.  

                                                 
7 I analysen av studiepoeng er det tatt utgangspunkt i DBH-rapporten «Studiepoengproduksjon iht. 

studieprogrammet hvor emnet primært tilhører». Tallene er basert på en manuell sammenstilling av emner 

knyttet til de ulike fagene. Se vedlegg for tabeller. 

 
8 Omleggingen av bachelorprogrammet medfører at EXFAC03-HARK er flyttet fra 1. til 3. semester. Der 

bachelorstudentene i historie tidligere tok 20 sp i HIS-emner og 10 sp i EXFAC03-HARK i sitt første semester, tar 

de nå 30 sp i HIS-emner. Det betyr at det var langt færre historiestudenter som tok EXFAC03-HARK høsten 

2019.  
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Høyere grad 
På høyere grad er den totale produksjonen relativ lik som 2018, men fordelingen på historie er litt 

endret: det er færre studiepoeng på masterprogrammet i historie, men en økning på 

lektorprogrammet og MITRA.9 

 

 

 

 

  

                                                 
9 Studiepoengene for lektorprogrammet og MITRA ligger inne i tabellen som del av «historie». 



15 

Gjennomføring 

IAKH har, i likhet med de fleste andre instituttene ved fakultetet, problemer med lav gjennomføring 

og stort frafall. Med bakgrunn i de tidligere utførte programevalueringene, har alle programmene 

jobbet videre og intensivert arbeidet med å øke gjennomføringen og arbeidslivsrelevansen i 2019. På 

historie ble masterprogrammet og førsteårsemnene på bachelorprogrammet revidert. På 

masterprogrammet i historie ble det lagt til rette for praksis.  

I 2019 ble det totalt avlagt 170 grader innenfor instituttets studieprogrammer. Av disse var 100 på 

bachelor og 70 på master. Antallet fullførte grader varierer stort fra år til år, blant annet som følge av 

at det er opptak til studieretningene knyttet til konservering annethvert år.  
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Internasjonalisering10 

Antallet innreisende og utreisende studenter på avtaler tilhørende instituttet gikk litt tilbake i 2019, 

fra 115 i 2018 til 90 i 2019. Det var en liten overvekt av utreisende studenter (56 %). Av de 50 

utreisende studentene, var 45 via Erasmus+ 

 

  

 

Av de 50 utreisende studentene gikk 48 på IAKHs studieprogrammer. Et flertall var på 

bachelorprogrammene (18 på ARKO og 15 på HIS). Dette er fortsatt økning for arkeologi og 

konservering (til tross for nedgang på master), men mer stabilt og lavt for historie sett i forhold til 

antall studenter. På masternivå utmerker MITRA seg med en høy andel utveksling (11), noe som 

henger sammen med obligatorisk utveksling. 

 

                                                 
10 Det er tatt utgangspunkt i DBH-rapporten «Utvekslingsopphold» og Tableau-rapporten UTV1 Utveksling. Se 

vedlegg for tabeller. 
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De fleste av programstudentene som reiste ut, reise på instituttets egne avtaler (42).  
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Forskning 
 

Publisering11 
Det var en nedgang i totalt antall publikasjonspoeng i 2019 (104 poeng) sammenlignet med 2018 

(121,8 poeng). Av 89 publikasjoner, var 34 på nivå 2, som tilsvarer 38%. Dermed ligger instituttet 

godt over ordningens intensjon om at 20 % av de totale publikasjonene på nasjonalt nivå skal være 

på nivå 2. Publikasjonspoengene fordelte seg på denne måten: 

 

 

Publiseringskanaler 

Hoveddelen av publiseringspoengene kom fra antologiartikler (54,4 %) etterfulgt av periodikaartikler 

(39 %). 6,6 % av poengene kom fra monografier. 

 

                                                 
11 DBH-rapport «Vitenskapelig publisering». Modellen for utregning av publiseringspoeng ble endret i 2015, slik 

at tallene før og etter dette tidspunktet ikke kan sammenlignes direkte. Se vedlegg for tabell. 
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Eksternt finansiert forskning 

Instituttet hadde i 2019 totalt 12 eksternt finansierte prosjekter fordelt på ulike finansieringsskilder, 
men en klar overvekt med bidrag fra Norges forskningsråd.12 

Norges forskningsråd (NFR) 

Flesteparten av instituttets eksternt finansierte prosjekter er finansiert av Norges forskingsråd. I 2019 
ble det sendt inn 13 prosjektsøknader til NFRs hovedfrist, der 9 var til FRIPRO (to av disse 
mobilitetsstipend, ett av disse Unge Forskertalenter), 2 søknader gikk til «Velferd, arbeidsliv og 
migrasjon» (VAM), og 1 søknad gikk til Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) og 1 
til Stort program for klima (KLIMAFORSK). til «Forskerskoler innenfor Humaniora». I tillegg deltok en 
IAKH-forsker i en søknad til SAMKUL, basert ved NUPI. Instituttet fikk innvilget søknaden til Johannes 
Due Enstad: “Comparing Histories of Antisemitism in Contemporary Europe”, og prosjektet ble 
senere overført til ISF på grunn av Due Enstads bytte av arbeidssted. IAKH sendte også en søknad til 
utlysningen om «Forskerskoler innenfor Humaniora» i februar 2019, og fikk tilslag på denne.  
 

EU-finansiering 

I 2019 ble det sendt inn én søknad til ERC Consolidator Grant og tre søknader til Marie Skłodowska-

Curie Actions (MSCA). IAKH fikk sitt første MSCA IF-prosjekt med Vincent Dubé-Senécal. I tillegg ble 

det sendt inn to søknader om EØS midler, med tilslag på ett av prosjektene: 

 Hans Jacob Orning: “GRIEG call”, i samarbeid med National Science Centre Poland 

  

                                                 
12 Se vedlegg for oversikt over prosjekter. 
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Forskerutdanning13 
 
Instituttet har to linjer under fakultetets ph.d.-program – linje for arkeologi og konservering, og linje 
for historie. I tillegg har instituttet to forskerskoler: Dialouges with the Past – Nordic Graduate School 
in Archaeology (DialPast) og The Research School in History. 
Forskerutdanningen ved instituttet er underlagt forskningsleder som har personalansvaret for 

stipendiatene, leder programrådet og nedsetter bedømmelseskomiteer. Forskerutdanningstilbudet 

er delegert til ph.d.-lederne. Programrådet består av forskningsleder, de to ph.d.-lederne, en 

stipendiat fra historie, en fra arkeologi/konservering, og ph.d.-administrator og administrator for 

Dialogues with the Past.  

Kandidater 

Ph.d.-kandidatene som er tatt opp på instituttets forskerutdanning er instituttets egne stipendiater, 

stipendiater fra andre UiO-enheter, som Kulturhistorisk museum, og eksterne kandidater med 

ansettelsesforhold utenfor UiO. Ved utgangen av 2019 var det registrert 31 ph.d.-kandidater på 

IAKHs forskerutdanning, som er det samme antallet som i 2018. Av disse var 13 arkeologer, 12 

historikere og 6 konservatorer. 22 var stipendiater ansatt eller tidligere ansatt ved IAKH, syv fra 

Kulturhistorisk museum, en ved Nasjonalmuseet, en ved Oslo Universitetssykehus, og en ved 

Forsvarets Høyskole.  

Forskerutdanningskurs 

Opplæringen av kandidatene består av kurs fra fakultetet og kurs og avhandlingsseminarer som 

instituttet selv arrangerer. Instituttets kurs organiseres stort sett innenfor de to linjene arkeologi og 

konservering, og historie. 

Utdanningen for kandidater fra arkeologi og konservering er i stor grad organisert gjennom den 

nordiske forskerskolen Dialogues with the Past, som ledes av Lotte Hedeager, i tillegg til 

avhandlingsseminarer og midtveisevalueringer.  

Historielinjen har fått et utvidet tilbud gjennom den nasjonale forskerskolen i historie som startet 

opp i 2018 med Hanne Hagtvedt Vik som leder. Forskerskolen søkte, og fikk innvilget, midler fra 

Norges forskningsråd i en fireårsperiode med start 2019. I tillegg kommer avhandlingsseminarer og 

midtveisevalueringer. 

Veiledning 

IAKH har arrangert seminarer for ph.d.-veiledere i 2016, 2017 og 2018. I 2019 ble det ikke arrangert 

noe seminar, på grunn av manglende administrativ kapasitet og prioritering av oppstart av den 

nasjonale forskerskolen i historie.  

Disputaser 

Det var i 2019 sju disputaser ved instituttet: tre i historie, tre i arkeologi og en i konservering. Seks av 

kandidatene hadde gått på fakultetets ph.d.-program, mens en var dr.philos. Fire av kandidatene 

hadde vært ansatt som stipendiater på instituttet, mens to av kandidatene var eksternt finansierte 

stipendiater fra Kulturhistorisk museum.  

                                                 
13 For mer informasjon se Årsrapport ph.d. 2019, Institutt for arkeologi, konservering og historie.  
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Samfunnskontakt og forskningsformidling 

Samfunnskontakt og formidling har en sentral stilling på instituttet som siden 2018 har vært styrket 
gjennom et lederverv for samfunnskontakt og internasjonalisering og en administrativ stilling knyttet 
til feltet. 

 

Større arrangementer 
Instituttet hadde i 2019 en rekke arrangementer med en bredere målgruppe en akademia.  

 Mars: Åpen dag ved UiO. Publikum: elever i 3. klasse ved videregående skoler. Godt besøkte 

smakebitforelesninger og gode tilbakemeldinger. 

 Mars: 21. mars ble HEIs første kulturarvsdag arrangert. Det var stor interesse for 

arrangementet med over 180 påmeldte og 26 stands. Et bredt spekter fra kulturarvsektoren 

var representert med deltakere fra over 35 ulike institusjoner tilstede. 

 Oktober: 17. oktober arrangerte instituttet panelsamtalen «Fortid og drama: en 

balansekunst» med utgangspunkt i arbeidet til Robert Marc Friedman.  

 November: Faglig pedagogisk dag ved UiO. Publikum: Hovedsakelig lærere ved videregående 

skoler.  

 HEIs arbeidsgrupper har i tillegg hatt flere mindre arrangementer med vekt på satsingens to 

hovedmål; å bygge langsiktig samarbeid med kulturarvsektoren, og å skape interaksjon 

mellom undervisning og forskning. 

 

Sosiale medier 

IAKH var i 2019 til stede på sosiale medier gjennom Facebook-sidene til IAKH, DIALPAST, 
Forskerskolen i historie, MITRA, HEI og Norgeshistorie.no, gjennom Twitter-profilen til IAKH og 
MITRA-studentenes uoffisielle Instagram-konto.  
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Nettsider 

IAKHs nettsider har hatt et samlet besøkstall på 209 064 unike lesere. Kategoriinnhold som drar 
trafikk i størst grad til nettsidene er:  

 personsidene til ansatte, både på engelsk og norsk 

 noen utvalgte forskningssaker (gamle saker leses fremdeles og ligger på topp i 

besøksstatistikken, bla. hadde «Derfor likner dagens kriger på middelalderens kriger i 

Norden» 3 358 treff. 

 studiesidene: kunnskapsressurser og tjenester (her må det nevnes at programsidene, som er 

de klart best besøkte sidene på web sett bort fra Norgeshistorie.no, ligger under HF og ikke 

teller med i IAKH-tallene) 

 utvalgte kurs under Dialpast-sidene 

 tingbøkene (kunnskapsressurs) som stammer fra Tingbok-prosjektet 

 

Norgeshistorie.no14 
Innholdsstrategien for Norgeshistorie.no i 2019 har dreid seg om å styrke tilbudet til skolesektoren 
og studenter samt utvikle innhold som publiseres på nettstedet og en ny publiseringsplattform, 
podkast, for å nå den brede offentlighet.  
 
I november passerte Norgeshistorie.no 1 million besøk i 2019. Dette er en økning på over 25 % siden 

2018. Totalt siden lanseringen i 2019 har nettstedet hatt 2,76 millioner. Over en tredjedel av de 

besøkende på nettstedet har kommet i 2019.  

 

Personal og HMS 

Instituttet jobber kontinuerlig med å bedre oppfølgingen av de ansatte og sikre et godt arbeidsmiljø. 
I 2019 har instituttet forberedt seg på ARK-undersøkelsen som gjennomføres i 2020. Instituttet har 
utarbeidet og implementert nytt mottaksapparat for nyansatte fast vitenskapelig ansatte.   

                                                 
14 Se Årsrapport for Norgeshistorie.no for mer informasjon 
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Regnskap15 

IAKH har pr. 30.12.19 et akkumulert mindreforbruk på ca. 12,2 millioner kr, noe som er ca. 2,9 
millioner kr mer enn opprinnelig budsjettert. Isolert for 2019 er det et merforbruk på 1,1 millioner kr.  
 

 
 

Inntekter 
Inntektene til instituttet fordeler seg på inntekter fra bevilgninger, salgs- og leieinntekter og 
nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter. De totale inntektene i 2019 var på ca. 68 millioner, som 

er ca. 0,15 millioner mindre enn budsjettert for året.16 Avviket skyldes i hovedsak at det er 
mottatt mindre i stipendiatmidler som følge av at prognosen lå for høyt. Samtidig er det 
mottatt ikke budsjetterte inntekter i form av PES-midler (prosjektetableringsstøtte), frie 
midler til forskning, midler fra Osloforskning og andre mindre tildelinger. 
  

Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter 
Nettobidraget til instituttet var i 2019 på i underkant av 5,5 millioner kr, som er ca. 0,3 millioner kr. 
mer enn budsjettert. 
 

Personalkostnader 

Personalkostnadene var i 2019 på ca. 63 millioner kr, som er ca. 1,5 millioner lavere enn 
budsjettert. Det skyldes hovedsakelig et mindreforbruk på fastlønn til stipendiater, som 
følge av at prognosen for nye stillinger lå for høyt. Det er brukt noe mer på fastlønn til 
administrativt ansatte som skyldes bruk av vikarer, og samtidig mottatt mer enn budsjettert i 
offentlige refusjoner. 
 

Driftskostnader 
De totale kostnadene knyttet til drift var i 2019 på ca. 5,1 millioner kr, som er omkring 7 % av de 
totale kostnadene. Dette var ca. 1,7 millioner kr. lavere enn budsjettert. Det finnes ikke én 
enkeltfaktor som forklarer dette avviket, men det henger sammen med det totale mindreforbruket 
på de ulike driftspostene.  

                                                 
15 Fremstillingen bygger på fremlegg til instituttstyret i sak 5/19 Regnskap for 2018. 
16 Kostnadene knyttet til prosjektavslutninger, som i 2018 var på ca. 0,4 millioner, er da ikke trukket fra. 
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Den økonomiske utviklingen 

Prognosen pr 31.12.19 anslo et isolert merforbruk på ca. 4,6 millioner kr i 2019, det vil si 3,5 millioner 
kr mer enn faktisk resultat på 1,1 millioner kr i merforbruk. Når faktisk resultat foreligger for 2019 er  
akkumulert merforbruk i 2024 på 13,3 millioner kr. Deler av mindreforbruket i 2019 er øremerkede 
midler som må settes av til bruk i 2020. Noe gjelder aktiviteter som ikke ble gjennomført i 2019, og 
kostnadene påløper av den grunn først i 2020. Videre er det et mindreforbruk på Faglig prioriteringer 
III som følge av at aktivitet knyttet til internprosjektet er forskjøvet. 
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Vedlegg 

 

Vedlegg 1 – Årsplanstiltak 
Tiltak Status og kommentarer  

ARKO-BA Prosjekt økt rekruttering  Gjennomført 

HIS-BA analyse og forslag til tiltak Analyse gjennomført.  

HIS-BA evaluering Romatur Gjennomført.  

HIS-BA øke gjennomføring første studieår Må ses i sammenheng med 

revisjonsarbeidet og 

UTFOR-prosjektet.  

HIS-BA vurdere egne grupper for BA-HIS Ble vurdert i forbindelse med 

revisjonsarbeidet, men ikke 

gjennomført. 

ARKO-BA ekskursjon for andresemester Gjennomført 

ARKO-BA utvikle todagersekskursjon for 

førstesemester 

Gjennomført 

ARKO-BA kartlegge når studentene faller fra Påbegynt  

ARKO-BA integrere praksiselementer Påbegynt  

HIS søke om SFU Gennomført 

SFF vurdere støtte Gi støtte dersom HF gjør det. 

ERC vurdere støtte  

UiO-satsningene støtte minst en søknad  

NFR workshop om å søke Gjennomført 

NFR øke kunnskapen om tematiske 

programmer 

 

DialPast sikre videre drift Under arbeid. Utredning 

foretatt.  

HIS søke NFR Gjennomført 

HIS videreutvikle og gjøre forskerskolen 

bedre kjent 

Påbegynt 

Utveksling  

Karriereseminar Påbegynt 

Seminar for ph.d.-veiledere Ikke gjennomført grunnet 

manglende administrative 

ressurser 

Forbedre rutiner mottak og oppfølging  

Utarbeide formidlingsstrategi  

The Heritage Experience Initiatives 

kulturarvdag 

Gjennomført 

Utadrettet arrangement  

Delta på minst to UiO-arrangementer Åpen dag og 

Fagligpedagogisk dag 

Profileringsartikler  

Synliggjøre vitenskapelig ansatte  

NpN lansere «Hvordan blir historie til» Gjennomført 

NpN evaluere modulen  

Revidere lokaliseringspolitikken  

ARK-undersøkelse  

Utrede samarbeid med IKOS Under arbeid 
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Vedlegg 2 – Oversikt over ansatte regnet i årsverk 

 

Stillingskode 2015 2016 2017 2018 2019 
Amanuensis 1 1       

Avdelingsleder 1 1 1 1 1 
Forsker 1 4 1,8 2 1 

Forsker 0,5         

Førsteamanuensis 14,2 17,9 21,1 19,45 16,2 
Førstekonsulent 6,3 6,5 7,4 3,5 4 

Førstelektor 0,2 1,2 1 1,2 3,2 
Instituttleder 1 1 1 1 1 

Konsulent     0,8 1,5 0,4 

Kontorsjef 1 1 1 1 1 
Overingeniør 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Postdoktor 5 2 6 5 4 
Professor 18,3 18 16,2 18,9 19,4 

Professor II 0,6 0,6 0,7 0,55 0,5 
Rådgiver 1 1 2 5,2 5,4 

Seniorkonsulent 3,3 4 5,8 4,8 5,6 

Seniorrådgiver 2 1 2 1,8 1,8 
Stipendiat 14 10 24 25 22,6 

Universitetslektor 3,2 2,7 2,3 1,2 1,4 
Vitenskapelig ass. 0,1 0,2 0,2 0,7 0,2 

Vitenskapelig ass. 1,35 1,5 2,5 0,4 2,2 

TOTAL 75,25 74,8 97 94,4 91,1 
 

Kilde: DBH. 
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Vedlegg 3 – Opptakstall 

 

 

 

Kilde: Tableau  SOA_Søkertall_HF og SOA1_NOM_Hovedopptaket

 SØKERTALL 

 2016 2017 2018 2019 

Progra
m 

Ram
me 

Søke
re 

Mø
tt 

Ram
me % 

Kvinn
er 

Ram
me 

Søke
re 

Mø
tt 

Ram
me % 

Kvinn
er 

Ram
me 

Søke
re 

Mø
tt 

Ram
me % 

Kvinn
er 

Ram
me 

Søke
re 

Mø
tt 

Ram
me % 

Kvinn
er 

BA-
ARKO* 

50 109 57 
114 

% 
53 % 75 176 69 92 % 68 % 50 121 48 96 % 46 % 75 163 66 88 % 51 % 

BA-HIS 170 289 194 
114 

% 
38 % 170 287 184 

108 
% 

33 % 170 279 159 94 % 38 % 170 222 157 92 % 38 % 

Årsenh
et-HIS 

60 164 69 
115 

% 
39 % 60 192 65 

108 
% 

52 % 60 151 61 
102 

% 
48 % 60 129 59 98 % 58 % 

MA-
ARKO* 

40 60 35 88 % 69 % 24 31 12 50 % 67 % 40 47 30 75 % 87 % 24 24 17 71 % 47 % 

MA-
HIS 

95 148 69 73 % 23 % 95 215 74 78 % 32 % 95 151 62 65 % 32 % 95 127 67 71 % 36 % 

MITRA           20 44 19 95 % 42 % 20 46 15 75 % 27 % 20 30 25 
125 

% 
32 % 



28 

Vedlegg 4 – Studiepoeng 
 

Studiepoengsproduksjon (60 stp.enh.) – Bachelor (kategori F) 

Fag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Arkeologi 54,98 54,17 54,85 56,5 55,5 49,33 

Konservering 16,99 28,34 20,01 29,01 24,66 32,34 

Historie 327,99 306,51 299,65 281,83 280,84 288,51 

IAKH 20,67 27,83 25 23,83 21,5 9,67 

Totalt 420,63 416,85 399,51 391,17 382,5 379,85 

 

Studiepoengsproduksjon (60 stp. enh) – Master (kategori D) 

Fag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Arkeologi 39,51 23,52 25,33 27,33 26,33 30,49 

Konservering 19,17 7,83 16,16 7,67 14,18 10,67 

Historie 150,49 139,55 177,9 207,25 214,59 219,84 

Totalt 209,17 170,83 219,42 242,25 255,08 261 

 

Kilde: DBH - Studiepoengproduksjon iht. studieprogrammet hvor emnet primært tilhører. 
 
 

Vedlegg 5 – Kandidater 
 

Gjennomføring (kandidater) 

Program 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ARKO-BA 35 15 40 15 40 20 

ARKO-MA 35 15 20 15 20 15 

HIS-BA 65 70 80 60 80 80 

HIS-MA 60 50 40 50 50 55 

Totalt 195 150 180 140 190 170 

Kilde: DBH – Fullførte vitnemålsgivende utdanninger. 
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Vedlegg 6 – Internasjonalisering 
 
Utvekslingsstudenter på IAKHs avtaler - reiseretning 

Reiseretning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Innreise 32 37 42 56 55 40 

Utreise 37 16 32 35 60 50 

SUM 69 53 74 91 115 90 

 
Utvekslingsavtaler 
 

Utvekslingsavtale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bilaterale avtaler       5 5 5 

EEA Grants/Norway Grants             

Erasmus 45           

Erasmus+ 25 50 70 85 105 85 

Fulbright             

Individbaserte avtaler             

Nordplus             

Praksisprogrammer         5   

Sum 70 50 75 90 115 90 

 
Programstudenter på IAKH-avtaler 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ARKO-BA 9 6 6 8 12 18 

HIS-BA 3 6 7 11 12 10 

HIS-MA 5 0 3 3 4 2 

ARKO-MA 6 0 3 0 3 1 

MITRA         8 11 

Totalt 23 12 19 22 39 42 

 
 
Programstudenter uavhengig av avtaleeier 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ARKO-BA 11 7 6 10 14 18 

HIS-BA 8 8 9 16 14 15 

HIS-MA 6   3 4 4 2 

ARKO-MA 7   3   4 2 

MITRA         9 11 

Totalt 32 15 21 30 45 48 
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Vedlegg 7 – Publiseringspoeng 
 
Publiseringspoeng og publiseringskanaler 
 

År 
Antall 
poeng 

Nivå 1 Nivå 2 Periodikaartikler Antologiartikler Monografier 

2014 86,7 90,30 % 9,70 % 30,60 % 66,70 % 2,70 % 

2015 93,8 80,70 % 19,30 % 45,30 % 52,80 % 1,90 % 

2016 125 61,70 % 38,30 % 45,40 % 48 % 6,70 % 

2017 126,1 59,40 % 40,60 % 45,30 % 44,20 % 10,60 % 

2018 121,8 64,10 % 35,90 % 41,90 % 50,30 % 7,80 % 

2019 104 60,10 % 39,90 % 39,00 % 54,40 % 6,60 % 
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Vedlegg 8 – Forskningsprosjekter  
 

Prosjektnavn Prosjektleder Prosjekttype Periode Bidragsyter 

ILO Centenary 

Publication Project 

Daniel Maul Forskningsprosjekt 2016 – 

2019 

ILO 

Gangs, Brands and 

Intellectual Property 

Rights: Interdisciplinary 

Comparative Study of 

Outlaw Motorcycle 

Gangs and Luxury Brands 

Tereza 

Kuldova 

Mobilitetsstipend 2016 - 2019 NFR - FRIPRO 

Using the Past in the 

Past. Viking Age 

Scandinavia as a 

Renaissance? 

Julie Lund Forskningsprosjekt 

Unge 

forskningstalenter 

2016-2020 NFR - FRIHUMSAM 

The Nordic Civil Wars in 

the High Middle Ages 

Jón Viðar 

Sigurðsson 

Forskningsprosjekt 2016 - 2021 NFR - FRIPRO 

Dialogues with the Past Lotte 

Hedeager 

Forskerskole 2016 – 

2021 

NFR – Annet  

Image, Imitation, 

Indulgence. 

Netherlandish Art and 

Devotional Practices in 

Denmark-Norway c. 

1400-1600 

Ragnhild 

Martine Bø 

Mobilitetsstipend 2017-2020 NFR - FRIHUM 

‘Poor Little Belgium’ and 

the ‘Greater War’. The 

Commission for Relief in 

Belgium and the 

Humanitarian 

Elisabeth Piller Mobilitetsstipend 2019-2021 NFR – FRIPRO  



32 

Mobilization of the 

World, 1914 – 1919 

Cult, Memory, and Civic 

Identity in Kalydon 

Signe Barfoed Mobilitetsstipend 2019-2022 NFR – FRIPRO  

The History of 

Intellectual Property 

Rights in the Creative 

Industries 

Veronique 

Pouillard 

Consolidator grant 2019-2024 ERC 

CHANGE- MSCA ITN-

delprosjekt 

Tine Frøysaker Forskningsprosjekt  ERC 

Statoils historie Einar Lie Forskningsprosjekt 2016 - 2023 Statoil 

Den nasjonale 

forskerskolen I historie 

Hanne 

Hagtvedt Vik 

Forskerskole 2019-2023 NFR – Annet 
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Vedlegg 9 – Regnskap 
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