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ILOS’ å rsråpport om forskning 2016 

Denne årsrapporten tar for seg noen av de viktigste områdene ved ILOS’ forskningsvirksomhet, og er 

en presentasjon av både tiltak og resultater for 2016. Det er et høyt nivå på instituttets virksomhet, 

men samtidig ser vi et uutnyttet potensiale. 

Instituttets Oppfølgingsplan 2015-2018 av prosess faglige prioriteringer har blant annet mål om å øke 

forskningsaktiviteten, og en måte å måle dette på, er ved både å publisere forskning av høy kvalitet 

og også å søke å øke instituttets eksternfinansierte forskningsvirksomhet.  

Priser og utmerkelser  
ILOS nominerte Mieke Bal, professor emeritus i litteraturteori ved Universitetet i Amsterdam, til 

æresdoktor ved UiO. Nominasjonen gikk ikke gjennom.  

Forskerrekruttering  
Instituttet ønsker å knytte til seg flest mulig nye stipendiater og postdoktorer og vil i årene som 

kommer foreta flere nyansettelser. I 2016 startet fire nye stipendiater på ILOS: alle HF-finansierte 

(hvorav to tilknyttet det tematiske området Discourses of the Nation and the National, to tilknyttet 

Litteratur, rettigheter og forestilte fellesskap prosjektet). ILOS fikk to nye postdoktorer i 2016, begge 

HF-finansierte. 

Antallet stipendiatansettelser i 2016 er likt med 2015. Sammenlignet med foregående år, fem i 2014 

og 11 i 2013, er dette noe lavt. Det forventes imidlertid en økning i stipendiatansettelser i kommende 

år.  

Disputaser  
I 2016 ble det gjennomført sju disputaser knyttet til ILOS. Dette er en oppgang fra de to foregående 

år som hadde henholdsvis fem og fire disputaser. De sju som disputerte i 2016 kom fra flere 

fagmiljøer. De nye doktorene var, i alfabetisk rekkefølge: 

1. Kathrine Asla Østby: Les voyelles orales à double timbre dans le parler de la haute 

bourgeoisie parisienne : analyse acoustique et diachronique. Fransk språk. 

2. Francine Girard Lomheim: L’expression de la personne dans un Français de Louisiane. 

Grammaire du pronom cadien dans les paroisses de Saint-Landry et de Vermilion. Fransk 

språk. 

3. Dragana Kovačević Bielicki: “Neither on the earth, nor in the skies”. Negotiations of (non) 

belonging among former Yugoslav refugees in Norway. Balkan- og Sentral-Europa-studier 

4. Margarida McMurry: The Role of Assumptions in Author-Text-Audience Relationships: an 

analysis of the creative and reading processes. Engelsk litteratur.   

5. Kaja Schjerven Mollerin: I denne verden. Om estetikk og etikk i Susan Sontags verk. 

Allmenn litteratur. 

6. Mieke Neyens: The Mexican Experience Brought Home: Norwegian Travel Writing of 

Mexico, 1905-1945. Latin-Amerika-studier. 
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7. Eva Refsdal: When ‘a girl’ becomes ‘an attractive little number’: Stereotyped 

representations of Latin America in literary translation and reception in 1960s Norway. 

Spansk. 

Fire av disse kvalifiserte til fullt (tolv måneder) gjennomføringsstipend.  

Publisering  
Det har i flere år vært et uttalt mål for instituttet å øke forskningspubliseringen. Etter toppåret 2008 

med over 160 poeng, gikk andelen poeng markant ned i 2009, for så å gå opp igjen. Etter noen år 

med i underkant av 150 poeng, har andelen økt noe etter 2013, men gikk ned i 2015.  

I 2016 økte andelen i forhold til 2015, med en liten nedgang på nivå 1 men med en gledelig økning på 

nivå 2.1 I tillegg kommer at sampublikasjoner med forskere ved andre institusjoner i Norge eller 

utlandet (fra og med 2015) gir større uttelling (se note 1). I år er tallene tilgjengelige og har gitt en 

økning i publikasjonspoeng på 9,83, dvs. totalt 144,09. Henholdsvis sju kvinner (fem FVA og to MVA) 

og seks menn (alle FVA) sampubliserte i 2016.2 

Tabell 1: Utvikling i publiseringspoeng
3
 per nivå (2006-2016): 

 

Når det gjelder poeng per stillingskategori, er det vanskelig å si noe entydig om tallene. De 

forskjellene som er, kan vi sannsynligvis tilskrive naturlige fluktuasjoner.  

Tabell 2: Utvikling i publiseringspoeng per stillingskategori ved ILOS i perioden 2008-2015: 

År FVA
4
 MVA Emeriti TA Sum 

2008 105,8 38,9 11,28 4,4 161,4 
2009 73,23 41,1 8,1 - 122,4 
2010 103,06 33,48 - 4,2 141,2 

                                                           
1
 Tallene er basert på gammel beregningsmodell. Ny beregningsmodell gir større uttelling for sampublikasjoner 

med forskere ved andre institusjoner i Norge eller utlandet; se her for informasjon om ny beregningsmodell: 
https://www.cristin.no/cristin/superbrukeropplaering/rapportering/rapporteringsinstruks.html#toc32  
2
 En av sistnevnte sampubliserte internt ved HF, noe som ikke gir økt poenguttelling. 

3
 En oversikt over vekting av publikasjoner finnes på http://www.hf.uio.no/ilos/for-

ansatte/arbeidsstotte/forskning/dokumentasjon/cristin/publiseringspoeng.html 
4
 FVA = fast vitenskapelig ansatte, MVA = midlertidig vitenskapelig ansatte, TA = teknisk-administrativt ansatte. 
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2011 98,38 42,06 5,9 - 149,2 
2012 97,09 38,25 11,2 1,2 149,5 
2013 114,08 29,53 10,1 1,5 155,2 
2014 94,51 33,23 21,88 4,5 154,12 
2015 92,16 27,7 10,7 2 132,56 
2016 93,45 31,6 8,2 1 144,09 
      

 

Kjønnsforskjeller  

Mens det i foregående år har vært store forskjeller i publisering på nivå 1 og 2 mellom de mannlige 

og kvinnelige ILOS-forskerne, var det i 2013 noenlunde lik andel mellom kjønnene. Siden da har 

bildet igjen endret seg: i 2014 og 2015 publiserte kvinnene totalt sett mest, mens mennene 

publiserte mest i 2016: 78,18 poeng mot kvinnenes 65,9. Kvinnene publiserte derimot flest poeng på 

nivå 2: 35,43 poeng mot mennenes 27,27. Som i 2015 er andelen menn og kvinner som publiserer 

svært jevn, 25 kvinner og 26 menn, men ellers er situasjonen motsatt av 2015: kvinnene publiserer 

mer på nivå 2 enn nivå 1, og mindre enn mennene på nivå 1 men mer enn dem på nivå 2.5  

 

Tabell 3: Nivå 1- og nivå 2-publisering, 2006-2014, prosentfordelt etter kjønn (alle ansatte): 

 

 2007 2008 2009 2010   2011 2012 2013   2014 2015 2016 

Nivå 1           
     % K 37,2 34,7 64,6 47 46,5 49 49,6 59,02 60,78 37,44 
     % M 63,8 65,3 35,4 53 53,5 51 50,4 40,98 39,22 62,56 
Nivå 2           
     % K 34,3 57,7 44 55 23 61 48,4 59,88 42,57 56,51 
     % M 65,7 42,3 56 45 77 39 51,6 40,12 57,43 43,49 

 

Tematiske områder  
De tre tematiske forskningsområdene ved ILOS, SynSem, Traveling Texts og det instituttfinansierte 

prosjektet Discourses of the Nation and the National begynner nå å nærme seg sluttfasen. Alle 

områdene har samarbeidet med forskere på tvers av instituttene ved HF samt med enkeltforskere og 

forskningsmiljøer ved andre fakulteter ved UiO. I tillegg har de alle omfattende internasjonale 

kontakter og nettverk. Alle områdene har også blitt tildelt ph.d.-stipendiater og postdoktorer 

underveis. Flere har også søkt og/eller er i gang med å søke ekstern finansiering til nye prosjekter. 

Energien og synergieffektene i disse tre forskningsområdene har hatt og har fortsatt en positiv effekt 

på forskningsmiljøet på ILOS. Et særlig interessant trekk ved de tematiske områdene er at de har 

bidratt til å styrke ILOS-forskeres vilje til å samarbeide om forskning på tvers av tradisjonelle fagskiller 

og -disipliner.  

HFs Karriereprogram 

HF opprettet i 2016 et fem-årig program for yngre fast ansatte med potensiale for å bli ledende 

forskere på sine respektive felt. Ett av målene med programmet er at kandidatene kvalifiserer seg til 

å søke de høythengende ERC-stipendene under H2020. ILOS ble tildelt to kandidater til dette 

programmet.  

                                                           
5
 I følge tall fra DBH var det 57,14 % kvinner i førsteamanuensisstillinger og 38,81 % kvinner i professorstillinger 

ved instituttet i 2015.  
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Organisering av ph.d.-utdanningen  
Ph.d.-teamet som ble opprettet i 2013, bestående av forskningsleder Jakob Lothe, professor Ljiljana 

Šarić og professor Jeroen Vandaele, har fungert godt. Særlig har Ljiljana Šarić bidratt til å styrke 

kurstilbudet for områdestipendiatene. 

Forskningstermin  
Fast vitenskapelig ansatte med forskningstid kan søke instituttet om forskningstermin. I 2012 ble det 

innført en ny regel om at forskningstermin normalt bare tildeles personer med i gjennomsnitt minst 

0,7 publikasjonspoeng per år i løpet av de siste seks år. I 2016 fikk 8 ansatte innvilget 

forskningstermin for 2017. 

 

Forskningsmidler  
Forskningskomiteen er som tidligere år det behandlende og innstillende råd for instituttets 

forskningsmidler, mens fordeling av forskningsmidler vedtas av instituttleder.  

For 2016 ble det utlyst forskningsmidler i to runder. Instituttets økonomi viste noe nedgang i 2016, 

men det ble allikevel lyst ut flere hundre tusen i de to rundene. Det ble søkt om midler til mange 

ulike formål: konferansestøtte, forskningsassistanse, publiseringsstøtte, arrangering av workshops og 

forskningsreiser. Instituttet ser at flere ILOS-forskere søker om midler til prosjekter som ikke bare 

medfører, men forutsetter tett faglig samarbeid. Instituttet ser i det hele tatt en økende og gledelig 

tendens til at forskere fra ulike fag ved ILOS, fra andre institutter og også til dels fra andre fakultet, 

går sammen om å danne forskergrupper. I 2016 ble strategien med å øremerke noen midler til 

opprettelse av nye forskningsgrupper (innført i siste utlysning i 2015) videreført. 

Instituttet fikk i 2016, som i 2015, tildelt midler fra Skibsreder Anders Jahre Fond og Lektor Kleibers 

legat og midlene ble henholdsvis lyst ut til fagmiljøene britisk og russisk. Instituttet lyste også i 2016 

ut midler til digitale tjenester etter tildeling fra fakultetet.  

 

Småforskmidler  
Ordningen med personlige småforskmidler ble videreført av HF og ILOS også for 2016, men i mindre 

omfang enn tidligere. Dette er midler som kommer i tillegg til de ordinære drifts- og forskningsmidler, 

og gis til vitenskapelig ansatte på grunnlag av oppnådde publiseringspoeng, men med minst 2,1 

poeng i løpet av de tre siste årene.  

 

Småforskmidlene utgjør inntil 20 000 kroner og kan benyttes til reiseaktivitet, finansiering av 

seminarer/konferanser, prosjektadministrasjon eller til å invitere gjesteforskere. Det er dessuten 

mulig å benytte småforskmidlene til å lønne vitenskapelige assistenter, eller til 

publiseringsstøtte. Midlene må benyttes i løpet av året og kan ikke overføres.  

For 2016 ble det besluttet at småforskmidlene skulle utlyses samtidig med instituttets ordinære 

forskningsmidler, og behandles av Forskningskomiteen etter samme kriterier som ordinære 

forskningsmidler.   
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I 2016 var det 40 av ILOS’ forskere som fikk tilbud om å søke om småforskmidler, basert på 

publiseringstall for perioden 2012-2014.  

 

Eksternfinansiering  
Instituttet har en uttalt strategi om å forsøke å øke andelen eksternfinansiert virksomhet. Dette er 

grunnen til at forskerne oppmuntres til å søke om eksternfinansierte prosjekter, både fra Norges 

forskningsråd (NFR) og fra EU. Instituttet sendte inn en søknad, ved Jeroen Vandaele, til ERCs 

Consolidator Grant (frist 2. februar 2016). Søknaden fikk ikke gjennomslag. 

Norges forskningsråd  

Det ble i 2016 søkt om midler fra NFR ved flere utlysninger: ILOS sendte inn en søknad til SAMKUL i 
februar, som fikk avslag. ILOS sendte inn ni søknader til FRIPRO-utlysningen i mai: åtte 
forskerprosjekter og et yngre forskertalenter. To forskerprosjekt ble innvilget: Kristin Bech: 
Constraints on syntactic variation: noun phrases in early Germanic languages og Mike Lundblad: The 
Biopolitics of Disability, Illness, and Animality: Cultural Representations and Societal Significance. 
Begge prosjektene har oppstart 1. september 2017. 

EU  

I budsjettet for 2015 ble det satt av midler til å stimulere til flere søknader om eksternfinansiering (jf. 

vedtak på instituttstyremøtet 3. november 2014). Ingen tiltak vedrørende EU ble gjennomført i 2016. 

Internasjonalisering  
Mange av ILOS’ forskere reiser utenlands på lengre og kortere utenlandsopphold. Samtidig som 

mange av våre forskere reiser ut, er det også mange forskere som kommer til instituttet som 

gjesteforskere og/eller gjesteforelesere. Noen har kommet i forbindelse med pågående prosjekter, 

mens andre har kommet som frittstående forskere. Ikke minst kommer det en del innreisende ph.d.-

er til instituttet. 

Arrangement  
Det blir gjennomført mange ulike arrangement i regi av ILOS. Det arrangeres jevnlig fagseminarer i 

regi av ulike forskergrupper, som Seminar for oversettelse og Corpus Linguistics Group. Den samlede 

aktiviteten har økt etter innføring av de tematiske forskningsområdene og etter at ILOS fikk ansvar 

for ph.d.-utdanningen i litteratur.  

I tillegg inviteres mange gjesteforelesere til ILOS. Noen inviteres av forskergrupper, mens andre 

primært blir invitert i tilknytning til ordinær undervisning. 

Her er noen av forskningsarrangementene som ble gjennomført i 2016: 

 I april arrangerte IKOS og ILOS det tverrfaglige ph.d.-seminaret From fieldwork to writing ved 

Det norske universitetssenteret i Paris.  

 I september arrangerte IFIKK og ILOS det tverrfaglige ph.d.-seminaret Nordic Travels ved Det 

norske instituttet i Roma. 

 I september arrangerte IFIKK og ILOS også konferansen Renaissance Prototypes, med 

finansiering fra NFR, AHO, Nansenskolen, IFIKK og ILOS. 

 10.- 11. november arrangerte prosjektet Literature, Rights, and Imagined Communities 

“Literature and Rights symposium”, der prosjektets to ph.d.-kandidater deltok. 
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 I tillegg deltok Johan Schimanski og Tanya Zarachenko på Forskningsdagene i 2016. 

Det arrangeres jevnlig seminarer og avhandlingsseminarer for instituttets ph.d.-kandidater.  

 

 


