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ILOS’ årsrapport for 2018 
 
ILOS’ årsrapport er en kortfattet rapport som tar for seg viktige saker med strategisks betydning. 
Årsrapporten supplerer Forskningsrapporten og Studiekvalitetsrapporten som går mer i dybden med 
kjerneaktivitetene våre.   
 
Årsrapporten følger overskriftene i instituttets Årsplan 2018-2020 men forholder seg ellers fritt i 
forhold til årsrapportens formuleringer og tilføyer avsnitt om menneskene på ILOS, instituttstyret og 
priser og utmerkelser. 
 

Virksomhetsovergripende tiltak 
Instituttet ønsker at alle ansatte skal oppleve større innflytelse på aktiviteter som er relevante for 
fagmiljøene, og at instituttets midler til undervisning og forskning brukes bedre. Årsplanen 
inneholder flere tiltak for å få dette til. Det var i 2018 særlig fokus på å skape tettere kontakt innad i 
fagmiljøene og et større eierskap til de studiene som det enkelte fagmiljøet har ansvar for. 
 
Instituttet fulgte opp dette på flere måter: 

 Instituttet evaluerte den daværende beskrivelse av fagansvarliges oppgaver, og styret 
utarbeidet og vedtok en ny beskrivelse av oppgaver for de fagansvarlige. Denne gjelder fra 
1.1. 2019. 

 Fagmiljøene fikk disponere midler til egne aktiviteter  

 Instituttet lyste ut midler til faglig utviklingsarbeid for ansatte i undervisningsstillinger. 

 Instituttet satte i gang en prøve-fadderordning for og med ph.d.-stipendiater 
 

Det er litt tidlig å si noe om effektene av dette arbeidet, men det er ingen tvil om at tiltakene ble tatt 
godt imot av de ansatte, spesielt styrkingen av fagmiljøene. Samtidig har stipendiatene meldt at de 
er glade for å få en fadder («buddy»). 
 

Utdanning  
ILOS har satt seg ambisiøse mål for gjennomføringen på studiene våre: Vi har som mål at 2/3 av alle 
studentene som begynner på bachelorstudiene våre, gjennomfører gradene sine. Masterstudentene 
skal bli raskere ferdig. Vi arbeider derfor kontinuerlig med å legge til rette for et godt studiemiljø, og 
for å utvikle helhetlige og oppdaterte studieløp med emner som er godt koordinerte med hverandre 
både i hvert enkelt semester og fra ett semester til neste.  
 
ILOS bestemte seg for å legge ned det bestående programrådet for de studiene som ILOS har ansvar 
for og heller opprette fem nye programråd. Endringen skal sikre at rådsmedlemmene kjenner de 
tilhørende studieløpene samt for å få bedre studentrepresentasjon. I 2018 fikk ILOS dermed 
Programråd for programmene for Europeiske språk (BA), Estetikk og allmenn litteraturvitenskap (BA), 
Europeiske språk (MA), Allmenn litteraturvitenskap (MA) og LAMUSO (MA). 
 
Fordi noen av de obligatoriske emnene i ILOS’ programmer er mer utsatte for frafall enn andre, 
inneholdt årsplanen også et punkt om at vi skulle Identifisere slike emner og sette inn tiltak, noe som 
ble gjennomført i kontinuerlig dialog med fagmiljøene.   
 

https://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg-11122017/ilos-arsplan-2018-20-vedtatt.pdfhttps:/
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ILOS vil innføre sensurveiledninger i alle emner for å være klar med gode løsninger når 
Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning implementeres på dette punkt. 
Sensorveiledninger blir særlig viktige når det nye systemet for kvalitetssikring av emner blir 
implementert, fordi sensuren da på regelmessig basis vil gjøres av en ekstern sensor. I 2018 sikret vi 
at Programrådene ved ILOS iverksatte arbeidet med å finne frem til gode måter å lage 
sensorveiledninger i ILOS-emner, i tråd med endringer i loven og nye regler fra fakultetet 
 
Det norske universitetssenteret i St. Petersburg ble i 2018 nedlagt. Dette fikk konsekvenser for 
russisk-studentene på ILOS, som har pleid å reise til St. Petersburg på utveksling. Vi har imidlertid 
inngått en ny avtale med universitetet i Petrozavodsk, og høsten 2018 reiste bachelor-studenter på 
russisk for første gang på studentopphold dit.  
 
Institutt- forsknings- og utdanningsleder presenterte for utvalgte miljøer mulighetene for å kunne 
søke status som Senter for fremragende forskning (SFF) og Senter for fremragende undervisning 
(SFU) ved kommende utlysninger. Ingen miljøer søker til fristen for SFU i 2019, men det ble i 2018 
lagt et godt grunnlag for senere og andre søknader både innen utdanning og forskning. 
 

Forskning 
ILOS har en rekke fremragende forskere og sterke forskningsmiljøer, men har lenge hatt for lite 
ekstern finansiering. Et viktig middel for å få til enda bedre forskning, er å hente hjem 
eksternfinansierte prosjekter. Instituttet identifiserer og støtter sterke søkere og øremerker midler til 
forskergrupper for at forskerne som deltar, sammen skal kunne jobbe frem søknader om 
eksternfinansiering. Instituttets ledelse har derfor forsøkt å stimulere til og støtte søknader om 
eksternfinansiert forskning, særlig fra EU-systemet.  
 
Institutt- og forskningsleder har i 2018 blant annet jobbet med å identifisere miljøer som vil kunne 
søke om å bli senter for fremragende forskning ved neste utlysning. 
 
Selv om NFRs såkalte HUMEVAL-rapport ikke ga en fullstendig gjennomgang av fagene våre og peker 
på aktiviteter lengre tilbake i tid, gir den en viktig pekepinn for potensialet for samfunnsbidrag 
(impact) av forskningen på ILOS. Forskere ved ILOS skal undersøke mulighetene for 
forskningssatsninger innenfor de store samfunnsutfordringene identifisert i Stortingsmeldingen 
Humaniora i Norge (integrering/migrasjon/ konflikter, de store teknologiskiftene, 
klima/miljø/bærekraft), særlig når disse formuleres som programmer ved Forskningsrådet. 
 
I 2018 ble det klart at Forskningsrådet ville åpne for mye mer finansiering til humanistisk forskning i 

de mange av de tematiske programmene, som reflekterer de store samfunnsutfordringene. ILOS har 

kartlagt pågående forskning som er relevante for de tematiske programmene og ILOS sendte i april 

2019 inn søknader til en bred vifte av disse programmene. Flere av søknadene retter søkelyset mot 

temaer som klima, digitalisering og andre samfunnsfordringer, og søknadsarbeidet har i seg selv 

bidratt til nye samarbeidskonstellasjoner på instituttet og med forskere utenfor ILOS.  

 

Samfunnskontakt, formidling 
ILOS er en sentral samfunnsaktør som gjennom våre kjerneaktiviteter - forskning og undervisning - 
bidrar til å sikre og til å løfte samfunnets kompetanse innen våre fag. Instituttet har et stort 
potensiale for å bedre kontakten med samfunnet. Bedre kontakt og mer kommunikasjon vil også 
virke tilbake på ILOS’ kjerneaktiviteter. 
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Instituttet bestemte seg for å konkretisere samfunnskontakt gjennom såkalte fagdager, der elever 
fra den videregående skole i Oslo kom til Blindern. Dette initiativet retter seg særlig mot de store 
skolespråkene fransk, spansk og tysk og har Oslo kommunes utdanningsetat som viktig 
samarbeidspartner.  Vi gjennomførte i oktober 2018 en fagdag for tysk, i mars 2019 en fagdag for 
fransk og en fagdag for spansk er planlagt til høsten 2019.  
 
De slaviske/øst-europeiske fagene ved ILOS leverer færre kandidater til skoleverket enn instituttets 
andre fag, men svarer til gjengjeld på et stigende behov for kompetanse fra andre samfunnsaktører. 
Dette, i kombinasjon med den svært positive evalueringen av fagmiljøet i NFRs HUMEVAL-rapport, 
gjorde at instituttet ønsket i større grad å synliggjøre miljøet. Styret vedtok derfor at det som pilot 
skulle etablere et senter for russiske, slaviske og østeuropeiske studier ved ILOS i 2019. (Senteret 
åpnet april 2019.) 
 
ILOS deltok i august 2018 på Arendalsuken for å sette særlig fokus på rekrutteringen til fransk og 
tysk. 
 

Menneskene på ILOS 
I 2018 hadde ILOS 132 årsverk, av disse var 60 % kvinner. Det samlede antall årsverk omfatter både 
faste og midlertidig ansatte, men ikke timelærere og vitenskapelige assistenter. I den vitenskapelige 
staben finner vi den største andelen kvinner blant stipendiatene (76 %), mens begge våre dosenter er 
menn. Det var i 2018 vel 30 årsverk professorer, av disse 39 % kvinner. Blant førsteamanuensene 
(25,5 årsverk), var 51 % kvinner. I administrasjonen (18 årsverk) var det i 2018 en stor overvekt 
kvinner: 83 %. 
 
Instituttet har i flere år vært inne i en periode med mange nytilsatte fast vitenskapelig ansatte. I 2018 
tiltrådte: 
 
- Eleanor McCausland, førstelektor i engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier 
- Stuart McWilliams, førstelektor i engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier 
- Randall J. Stephens, førsteamanuensis i amerikanske og britiske studier 
- Kathrine Asla Østby, universitetslektor i fransk språk 

 
Birte Stengaard, professor i romansk filologi, gikk av med pensjon i 2018. I tillegg sluttet Cecilia 
Alvstad, professor i spansk språk, og Steinar Sæther, professor i Latinamerika-studier, ble overflyttet 
til vårt søsterinstitutt IAKH.  
 
Trond Gunnar Nordenstam fikk opprykk til dosent i russisk, Karin Kukkonen fikk opprykk til professor i 
allmenn litteraturvitenskap, Tina Skouen fikk opprykk til professor i engelskspråklig/britisk litteratur, 
og Kathrine Asla Østby fikk opprykk til førsteamanuensis i fransk språk 
 

Instituttstyret 
Instituttstyret hadde åtte møter i 2018, der det ble behandlet 28 vedtakssaker. Hovedvekten av 
sakene styret behandlet var knyttet til ansettelser. Instituttstyret behandlet ansettelsene av 3 
stipendiater, 5 postdoktorer, og 2 lektorvikarer i henholdsvis fransk litteratur og allmenn 
litteraturvitenskap. 
 
Mye arbeid ble også gjort i forbindelse med ny stillingsplan, for årene 2018-2022, som ble vedtatt i 
junimøtet. I denne planen ligger det inne seks førsteamanuensisstillinger, til henholdsvis spansk (3), 
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tysk (2) og én til allmenn litteraturvitenskap, knyttet til Faglige prioriteringer III-satsningen Literature, 
Cognition and Emotions. To av stillingene i spansk ble utlyst i 2018. 
 
Instituttstyret behandlet evalueringen av vervet som fagansvarlig. Instituttet hadde i 2018 hatt 
fagansvarlige på plass siden 2014. Evalueringen ble gjort via en spørreundersøkelse som gikk til 
daværende og tidligere fagansvarlige, samt til studieadministrasjonen. På bakgrunn av denne ble det 
arbeidet frem en ny beskrivelse for de fagansvarlige, som styret vedtok i april 2018. 
 

Priser og utmerkelser 
Professor Jakob Lothe ble valgt inn som medlem av American Philosophical Society, USAs eldste 
akademiske akademi. Han er det tolvte norske medlemmet som har fått plass i dette prestisjefulle 
akademiet.  
 
Janicke Stensvaag Kaasa ble tildelt H. M. Kongens gullmedalje 2018 for sin avhandling Shaped by the 
North, Shaping the North. English-Canadian Travel Writing in the 1950s for graden philosophiae 
doctor. Hun fikk medaljen tildelt på universitetets årsfest. 
 
På instituttets julelunsj 14. desember ble Christine Meklenborg Salvesen, førsteamanuensis i fransk 
språk, tildelt Per Winthers minnepris for sin innsats for et godt arbeidsmiljø ved instituttet.  
  



ILOS’ årsrapport 2018 
Vedtatt av ILOS’ styre 29. april 2018 

 

5 

 

 

Vedlegg 
 
I dette vedlegget presenterer vi kort de tiltakene fra årsplanen 2018 som ikke ble gjennomført. De 
presenteres i samme oppsett som årsplanen, med den direkte ordlyden for milepæler for 
gjennomføring i 2018 gjengitt under hver relevant aktivitet. 

1. Virksomhetsovergripende tiltak  
De fleste av tiltakene ble gjennomført, med unntak av at det ikke ble avholdt et eget seminar mellom 
forskningsleder og lederne på nivå 4 (de fagansvarlige). I stedet gjennomførte forskningsleder 
systematiske forskningsmøter med alle instituttets fagmiljøer. 

2. Utdanning 
ILOS’ aktivitet 1.1: Rekruttering  
- Medvirke på pilotprosjekt for fagene tysk, italiensk og polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk 
(sammen med HFs studieseksjon)  
- Evaluere effekten av pilotprosjektet  
Dette pilotprosjektet ble gjennomført for tysk og italiensk, som fikk produsert videoer i samarbeid 
med HFs kommunikasjonsavdeling. Det ble utsatt for småslavisk pga. tidsnød.  Facebook-siden 
«Tsjekkisk ved UiO» ble etablert våren 2019.  
Det er vanskelig å evaluere effekten av disse rekrutteringstiltakene. Flere likes betyr ikke automatisk 
flere søknader om opptak. Men å holde fagene synlig i så mange kanaler vi kan, vil trolig bidra til 
langsiktig rekruttering. 
 
ILOS’ aktivitet 1.4: Studentaktivering  
- Gjennomføre studietur til Aalborg Universitet med ILOS’ fagansvarlige for å lære om den gode 
gjennomføringen i fremmedspråkstudiene  
- Vurdere mer bruk av problembasert læring  
Lederteamet besluttet å ikke gjennomføre det første tiltaket fordi det etter grundigere undersøkelser 
ble klart at Aalborg Universitet baserer seg på en struktur for studentaktivitet som er vanskelig å 
overføre til oss. Det andre tiltaket har instituttet ikke kommet veldig langt med, men det er et tema 
som utdanningsleder har diskutert med ILN og IKOS og som det er interesse for å følge opp som et 
mulig tverrfaglig prosjekt. 
 
ILOS’ aktivitet 2.1: Digitalt læringsmiljø  
- Gjennomføre pilot med strømming av forelesninger på utvalgte emner (særlig 1000-nivå) der 
emneansvarlig ønsker dette selv  
- Lage pilot inspirert av emner på PPU som knytter hjemmeoppgaver/strømmede forelesninger i 
Canvas tett til arbeid i seminargrupper  
- Vurdere digitalisering av utvalgte masteremner slik at emnene også kan fungere som 
videreutdanning, blant annet for lærere  
Strømming og digitaliserte emner er fortsatt i en utprøvingsfase. ILN og ILOS hadde et felles seminar 
(med godt oppmøte) om podcast og Canvas 28. mai i fjor. Det er flere rundt i fagmiljøene som bruker 
– og dels har brukt en stund – lydopptak av undervisning tilgjengelig i Fronter/Canvas. 

3. Forskning  
ILOS’ aktivitet 3.1: Finansiering fra EU-systemet  
- Utvikle langsiktig strategi for søknad til Samfunnsutfordringer med utlysning i 2019 og 2020. 
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Vi har ikke eksplisitt formulert noen langsiktig strategi for søknader til Samfunnsutfordringer med 
utlysning i 2019 og 2020; likevel har vi ved å engasjere oss i NFRs tematiske programmer høstet 
verdifulle erfaringer som i et visst omfang kan overføres. 
 
ILOS’ aktivitet 3.2. Alternativ ekstern finansiering 
- Kartlegge systematisk alternative finansieringskilder 
Selv om vi ikke kan legge frem noen systematisk kartlegging, er det likevel slik at forskningsledelsen 
og administrasjonen har opparbeidet seg et meget bra overblikk. Det bidrar til dette at flere av 
instituttets ansatte medvirker som evaluatorer for ulike finansiører, for eksempel andre nasjonale 
forskningsråd og HERA-samarbeidet. 
 
ILOS’ aktivitet 3.3. De store samfunnsutfordringene 
- Kartlegge pågående forskning og mulige forskningssatsninger ved ILOS som er relevante for 
samfunnsfordringene 
Denne aktiviteten ble dreid mot å kalibrere forskningsinteresser inn mot NFRs tematiske 
programmer. 
 
ILOS’ aktivitet 3.4. Forskingspraksis 
- Avholde seminar om et faglig attraktivt tema innen forskningspraksis (både vår og høst) 
Aktiviteten ble avlyst på grunn av tidsnød. 

5. Samfunnskontakt, formidling 
ILOS’ aktivitet 5.1: Språkdager for fransk, spansk og tysk  
ILOS gjennomførte språkdag for tysk, men utsatte fransk fagdag til våren 2019 (gjennomført) og 
spansk til høsten 2019, sammen med tysk. Dette er ressurskrevende aktiviteter og de krever også tett 
samarbeid med Oslo kommunes utdanningsetat. Den planlagte språkdagen for tysk våren 2018 
måtte avlyses fordi tidspunktet viste seg lite egnet i forhold til Oslo-skolens egen aktiviteter. 
 
ILOS’ aktivitet 5.2: Nobelprisen i litteratur 
Som kjent ble Nobelprisen i litteratur ikke utdelt i 2018, og ledelsen fant det derfor ikke naturlig å 
opprettholde det planlagte arrangementet. 
 
ILOS’ aktivitet 5.3: Arbeidslivslivspaneler 
Det ene arbeidslivspanelet vi hadde (slavisk) traff ikke helt behovet, tross gode medlemmer i panelet. 
De planlagte panelene for tysk og allmenn litteraturvitenskap ble derfor ikke opprettet. I stedet ser 
instituttet på andre muligheter for å øke kontakten med arbeidslivet. 

6. Innovasjon 
ILOS’ aktivitet 6.1: Kjennskap til innovasjonsbegrepet 
- Forberede minst ett tiltak som retter seg eksplisitt mot innovasjon 
Instituttet har fortsatt problemer med å gi innovasjonsbegrepet et innhold som er relevant nok for 
våre fag. Aktiviteten ble nedprioritert av lederteamet. 
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