ILOS’ årsrapport om forskning 2019
Denne årsrapporten tar for seg noen av de viktigste områdene ved ILOS’ forskningsvirksomhet, og
presenterer både tiltak og resultater for 2019. Det er et høyt nivå på instituttets virksomhet, men som
tidligere, ser vi et uutnyttet potensiale.
ILOS’ årsplan for 2019-2021 uttrykket instituttets mål som følger: «ILOS har landets sterkeste
forskningsmiljøer innen våre fag. Vi trenger imidlertid å tydeliggjøre instituttets forskning for
interessenter og brukere utenfor humaniora, og få inn deres perspektiver og kunnskaper i vår
forskning. Vi trenger også å få mer erfaring og bedre gjennomslag i prestisjetunge internasjonale
satsninger.» Videre presiserte årsplanen at et viktig fokus ville være å få prosjekter innenfor nasjonale
tematiske forskningsprogram: «ILOS vil at flere av våre forskere deltar i nasjonale tematiske
forskningsprogram rettet mot samfunnsutfordringer, i tråd med prioriteringene i regjeringens
langtidsplan for forskning og utdanning. Forskningsrådets nye løft for humaniora innen de tematiske
programmene gir oss mulighet for å bidra med våre faglige perspektiver på de store
samfunnsutfordringene og åpner nye kilder for eksternfinansiering. Samtidig med at vi melder oss
tydelig på Forskningsrådets tematiske programmer, kan vi bygge opp kompetanse som kan ta oss
videre i internasjonale forskningssatsninger, særlig EUs ulike programmer.»
Årsplanen la opp mål for forventede resultater knyttet til forskning:






jobbe fram minst én søknad eller deltakelse i én søknad til EUs tematiske programmer
(Samfunnsutfordringer).
øke tildelingen fra flere av Forskningsrådets tematiske programmer.
utrede muligheten til en sterk søknad til SFF fra et miljø på instituttet, samt at mulige
søknadsinitiativer har søkt om søknadstøtte fra fakultetet.
etablere et Senter for slaviske og østeuropeiske studier.
tilrettelegge for et pilotprosjekt innenfor formidling der ansatte skriver korte, tilgjengelige
sammendrag av de vitenskapelige publikasjonene sine.

Ett av disse målene er ikke oppnådd, pilotprosjektet om sammendrag av publikasjoner; det er delvis
erstattet av etableringen av en strategi for bruk av sosiale medier der en twitter-konto står sentralt
som kanal for formidling av forskningsaktiviteter til flere målgrupper.

Priser og utmerkelser
Professor i allmenn litteraturvitenskap, Karin Kukkonen, ble tildelt Universitetet i Oslos pris for unge
fremragende forskere. Kukkonen mottok prisen på Universitetets Årsfest 2. september 2019.

Forskerrekruttering
Ph.d.-kandidater
I 2019 begynte det 1 ny ph.d.-kandidat på forskerutdanningsprogrammet, finansiert av fakultetet via
karriereløpsprogrammet. Ph.d.-kandidaten er tilknyttet italiensk og veiledet av Francesco Venturi.
Med kun én nyansettelse i 2019, må rekrutteringen sies å være lav. Fakultetet har bevilget fem
stipendiatstillinger til ILOS med ansettelser i 2020. I tillegg får vi én eksternfinansiert stipendiat via et
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NFR-forskerprosjekt. Dette er imidlertid en rekrutteringstakt som vi ikke kan legge til grunn at vil
fortsette kommende år.
Mangelen på finansiering av ph.d.-kandidater kan få uheldige konsekvenser for rekruttering innen
instituttets fag og gjør det vanskelig for fast vitenskapelig ansatte å øke kompetansen som veiledere
på dette nivået. Det beste tiltaket for å skaffe flere ph.d.-kandidater er nå som før å utvikle
forskerprosjekter som oppnår ekstern finansiering.

Disputaser
Hele ni kandidater disputerte i 2019, fire i løpet av vårsemesteret og fem i høstsemesteret. Dette er
flere enn instituttet har opplevd på mange år.
Dette er årets nye doktorer, i rekkefølgen de disputerte i:











Alla Kharina: Realia in Literary Translation. A quantitative and qualitative study of Russian
realia in Norwegian and English translations
Espen Klævik-Pettersen: Inversion, V-to-C, and verb second: an investigation into the syntax
and word order of Old French and Latin
Christine Myrdal Lukash: Crossing the Boundary into the Russian «Imagined Community».
«Language», «Culture» and «Religion» in Russian Media Discourse on the Integration of
Immigrants
Gloria Otchere: The present perfect-preterite alternation in Ghanaian English. A corpus-based
study of variation
Ole Sneltvedt: American Public Things: Hannah Arendt’s Common World and the Materiality
of Political Communities
Belinda Molteberg Steen: The Rhetoric of Conversion. Henry Walker’s Spirituall Experiences
(1653) and John Rogers’s Ohel (1653)
Alba Morollón Díaz-Faes: Fairy LGBTales: Mapping Fairy-Tales Retellings from the 1990s to
the 2010s
Nina Zandjani: Hidden meanings – Imagery and paratexts in German translations of “The
Rose Garden” (Golestān) by Saʿdi
Višnja Čičin-Šain: Metaphors of Language: A Discursive and Experimental Analysis of the Role
of Metaphor in the Construction of National Languages: The Case of Croatian and Serbian

Alle de ni kandidatene leverte avhandlingene sine innen tidsfristen, og fikk dermed tolv måneders
gjennomføringsstipend som de blant annet brukte til å bidra til instituttets undervisning.

Organisering av ph.d.-utdanningen
Professor Tina Skouen fungerer som ph.d.-leder i 50 % stilling. Så langt i Skouens periode som ph.d.leder (fra 2017) har alle kandidater levert avhandlingene sine innen tidsfristen. Med egen ph.d.-leder
har instituttet kunnet ha økt fokus på oppfølging av kandidatene underveis, blant annet gjennomfører ph.d.-lederen årlige medarbeidersamtaler med alle kandidatene som ønsker det. Ph.d.rådgiveren ved instituttet håndterer den administrative siden ved forskerutdanningen. Instituttleder
godkjenner forslag til bedømmingskomiteer fra de relevante fagmiljøene og innstillinger før disse blir
oversendt fakultetet for endelig godkjenning.

Ph.d.-kurs/workshops/seminarer
Professor Tina Skouen og professor Ljiljana Šarić har i 2019 delt på ansvaret for å holde
avhandlingsseminarer for ph.d.-kandidatene: Skouen har holdt avhandlingsseminarer for litteraturkandidatene, mens Šarić har holdt seminarene for kandidater innen områdestudier. Vårt
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søsterinstitutt ILN har fortsatt ansvar for å holde avhandlingsseminarer for språkkandidatene. Vi ser
imidlertid at kandidatene også deltar på seminarer som ikke nødvendigvis er for deres fagmiljø, og
dette har fungert helt fint.
ILOS organiserte til sammen 22 kurs, seminarer og arrangementer for ph.d.-kandidatene i 2019. Seks
var avhandlingsseminarer, tre var forskerkurs, seks var generiske kurs med fokus på
skriveferdigheter, og sju var åpne seminarer i forbindelse med kandidaters midtveisevalueringer. Vi
opplever at det er relativt stor interesse for arrangementene. Samtidig er langt de fleste av de
nåværende stipendiatene i innspurten av doktorgradene sine, og har allerede oppfylt kravet til
studiepoeng (30 ECTS) for opplæringsdelen av ph.d.-programmet. Det er derfor et mindre behov for
forskerkurs blant den stipendiatgruppen vi har per i dag. Instituttet har hatt mer fokus på
kurs/seminarer innen generiske ferdigheter (f.eks. skriveferdigheter og karriereworkshops) i
planleggingen av høst 2019 og 2020, og vi ser at det er stor interesse for disse.

Postdoktorer
Tre nye postdoktorer begynte deres perioder hos ILOS i 2019. To er tilknyttet forskningsgruppen
(Faglige prioriteringer III) «Literature, Cognition and Emotions», mens én er tilknyttet NFR-prosjektet
«Probing the boundaries of the trans(national)». Med disse hadde vi ved inngangen til 2019 i alt 12
postdoktorer inkludert en NFR-finansiert mobilitetsforsker ved Humboldt-universitetet i Berlin. I
september 2019 fikk instituttet dessuten en MSCA-stipendiat innenfor kategorien «Global
Fellowship», som de to første årene skal være tilknyttet Université de Montreal. Ved slutten av året
hadde vi 12 postdoktorer, hvorav to kommer til å slutte i løpet av 2020.
Forskningsleder arrangerte en faglig-sosial kveld for postdoktorene, med fokus på deres pågående
forskning. Postdoktorene har også blitt invitert med på og deltatt på kurs som i utgangspunktet tilbys
som del av ph.d.-utdanningen ved instituttet. I 2019 inkluderte dette «Academic English» med
Gjertrud Flermoen Stenbrenden (ILOS, UiO), forskerkurset «Situated Narratologies» med Susan S.
Lanser (Brandeis University) og Robyn Warhol (Ohio State University) og forskerkurset «Border
Rhythms» med Kathryn M. Lachman (University of Massachusetts Amherst), Wolfgang Müller-Funk
(bl.a. University of Birmingham og University of Vienn), Bruce Barnhart (ILOS, UiO) og Johan
Schimanski (ILOS, UiO).
Flere postdoktorer ved ILOS ble tildelt plass på UiOs mentorprogram for kvinnelige postdoktorer.
Instituttet har satset på å la postdoktorer bruke deler av deres sluttperioder på å utarbeide
prosjektsøknader, som har resultert i ekstern finansiering gjennom Fritt Ord og NFR (tematisk
program). Søknader fra postdoktorer har nå resultert i ett prosjekt ved ILOS og ett prosjekt ved IAKH.
Forskningsleder deltok i en arbeidsgruppe på fakultetsnivå for forbedring av postdoktorenes kår, og
gjennomførte som del av dette arbeidet en spørreundersøkelse i mars som fikk svar fra 7
postdoktorer på ILOS, hvorav 6 nylig ansatte postdoktorer som ikke hadde bodd i Norge tidligere. Så
å si alle følte seg godt integrert i prosjektgrupper (med ett unntak) og i fagmiljøer, noen også
gjennom lesegrupper og faglig-sosiale opplegg. Det faglige miljøet har vært inspirerende og i de
fleste tilfeller har bidratt direkte til postdoktorens forskning; noen vektla at det faglige miljøet bidrar
til trivsel og mindre ensomhet. De fleste har hatt mulighet til å undervise og dermed fått erfaring
med dette.

Publisering
Det har i flere år vært et uttalt mål for instituttet å øke forskningspubliseringen. I løpet av 2019 er
ILOS-ansatte, emeriti og studenter registrert i Cristin som forfattere eller medforfattere av 63
vitenskapelige artikler, 39 kapitler i vitenskapelige artikkelsamlinger og fire vitenskapelige
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monografier; i 2018 var de tilsvarende tallene 53 artikler, 17 kapitler og åtte monografier. ILOS har de
siste årene ligget på et snitt rundt 141 publiseringspoeng. I 2019 ble det produsert 130,2 poeng. Det
er vanskelig å gi noen konkret grunn for hvorfor vi har ligget under det tidligere snittet i 2018 og
2019; de varierende venteperiodene før publisering kan føre til tilfeldige opphopninger og tomrom. I
2015 ble det innført ny utregningsmodell som gir høyere uttelling for sampublisering med forskere
ved andre institusjoner. Sampublisering med utenlandske institusjoner gir størst uttelling. Det ble
publisert 11 sampublikasjoner av kvinner (11 FVA) og 4 av menn (3 FVA og 1 MVA) i 2019.1
Tabell 1: Utvikling i publiseringspoeng2 per nivå (2006-2019):
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Tabell 2: Utvikling i publiseringspoeng per stillingskategori ved ILOS i perioden 2009-2019:
ÅR
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

FVA3
73,23
103,06
98,38
97,09
114,08
94,51
92,16
93,45
131,41
80,11
88,4

MVA
41,1
33,48
42,06
38,25
29,53
33,23
27,7
31,6
28,38
42,7
26,4

EMERITI
8,1
5,9
11,2
10,1
21,88
10,7
8,2
5,34
5,75
13,12

1

TA
4,2
1,2
1,5
4,5
2
1
0
1

SUM
122,4
141,2
149,2
149,5
155,2
154,12
132,56
144,09
165,13
134,47
128,16

I tillegg er det syv sampublikasjoner ved instituttet som er produsert med andre forskere ved UiO, noe som
ikke gir økt poenguttelling. Disse er derfor ikke tatt med i denne oversikten.
2
For 2008-2015 er gammel beregningsmodell lagt til grunn.
3
FVA = fast vitenskapelig ansatte, MVA = midlertidig vitenskapelig ansatte, TA = teknisk-administrativt ansatte.
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I tillegg har to masterstudenter i allmenn litteraturvitenskap og russisk produsert 2 publikasjonspoeng i 2019.
Kjønnsforskjeller
I 2019 publiserte kvinnene mest med 75 poeng og mennene 55. Totalt har 36 kvinner publisert, mot
24 menn. Kvinnene har flere publikasjoner enn menn på både nivå 1 (47 > 30) og nivå 2 (18 > 13).
Kvinnene hadde 45,99 publikasjonspoeng på nivå 1, mennene 29,07. Forskjellen i antall poeng er
mindre når vi ser på antall poeng på nivå 2, hvor kvinnene har 28,09 publikasjonspoeng, og mennene
26,12.
Tabell 3: Nivå 1- og nivå 2-publisering, 2010-2019, prosentfordelt etter kjønn (alle ansatte):

NIVÅ 1
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%K
%M
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46,5
53,5
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40,98
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44
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42,57
57,43
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50,34
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48,18

Forskningsgrupper og miljøer
De to tematiske forskningsområdene ved ILOS, «SynSem» og «Traveling Texts» har begge fått nye
midler fra NFR etter positiv HUMEVAL-evaluering for å fortsette virksomheten. Begge har hatt
utfordringer med å finne måter å bruke midlene på, og særlig «Travelling Texts» har møtt
utfordringer pga. utbytte av sentralt personale. Geir Uvsløkk har nå overtatt koordinatorrollen for
«Travelling Texts» og forskningsområdet har nå en klar plan framover. Begge 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 omfattende internasjonale kontakter
og nettverk. Energien og synergieffektene i forskningsområdene, samt det avsluttede
instituttfinansierte prosjektet «Discourses of the Nation and the National», har hatt og har fortsatt
en positiv effekt på forskningsmiljøet på ILOS, og bidratt til å styrke ILOS-forskeres vilje til å
samarbeide om forskning på tvers av tradisjonelle fagskiller og -disipliner.
I 2019 startet ILOS’ satsning innen Fakultetets Faglige Prioriteringer III - «Literature, Cognition and
Emotions» (LCE), ledet av Karin Kukkonen. LCE har 20 deltakere, hvorav 9 fra ILOS (inkl. en professor
emerita). Gruppen arrangere regelmessige gjesteforedrag, gjesteforskeropphold og formidlingstiltak.
ILOS’ forskere arbeider sammen i en rekke videre forskningsgrupper, noen med forskere fra flere
institutter. Dessuten inngår ILOS’ forskere i en rekke nettverk, prosjektforberedende grupperinger og
uformelle forskningsmiljøer.

Karriereutvikling for forskere
Programmer for karriereutvikling
HF opprettet i 2016 et femårig program for yngre fast vitenskapelig ansatte med potensiale for å bli
ledende forskere på sine respektive felt. Ett av målene med programmet er at kandidatene
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kvalifiserer seg til å søke de høythengende ERC-stipendene. ILOS nå har i alt tre kandidater på
programmet. To kandidater har søkt ERC-prosjekter, uten så langt å lykkes.
Ingen av instituttets ansatte fikk opptak på UiOs forskningslederprogram i år. Instituttleder og
forskningsleder veileder våre forskere som ønsker å søke professoropprykk.

Forskningstermin
Fast vitenskapelig ansatte med forskningstid kan søke instituttet om forskningstermin.
Forskningstermin tildeles normalt bare vitenskapelig ansatte med forskningsplikt som har opptjent i
gjennomsnitt minst 0,7 publikasjonspoeng per år i løpet av de siste seks år og som kan legge frem en
overbevisende forskningsplan for instituttets forskningskomite. I 2019 hadde 5 ansatte
forskningstermin (ett eller to semestre).

Interne forskningsmidler
Instituttets midler
Forskningskomiteen er som tidligere år det behandlende og innstillende råd for instituttets interne
forskningsmidler, mens endelig fordeling av forskningsmidler vedtas av instituttleder. Instituttet har
eksperimentert med å gjøre tildelningsmekanismen mer fleksibel i løpet av 2018-2019 og hadde i
2019 fire utlysninger.
For 2019 ble det utlyst forskningsmidler for 1 850 000 kroner og innvilget 1 100 000 over fire runder.
Det ble søkt om midler til mange ulike formål: konferansedeltakelse, forskningsreiser og feltarbeid,
publiseringsstøtte i ulike former, vitenskapelig assistent, workshops, forskergrupper og støtte til
gjesteforelesninger.
Instituttet fikk i 2019, som tidligere, tildelt midler fra Skibsreder Anders Jahre Fond som kunne søkes
til blant annet forskning på engelsk språk og britisk litteratur og kultur.
Ordningen med midler til instituttets fagmiljøer som ble innført i 2018, har delvis kommet
forskningen til gode, for eksempel i form av seminarer og gjesteforelesere. Ordningen ble videreført i
2019.

Småforskmidler fra HF
Ordningen med personlige småforskmidler ble videreført av HF og ILOS også for 2019. Dette er
midler som kommer i tillegg til de ordinære drifts- og forskningsmidler, og 20 000 kroner kan søkes
av vitenskapelig ansatte som har oppnådd minst 2,1 publiseringspoeng, i løpet av de tre foregående
årene.
For 2019 var det løpende frist for søknader om bruk av småforskmidler fram til 15. juni. I 2019 var
det 36 av ILOS’ forskere som fikk tilbud om å søke om småforskmidler, basert på publiseringstall for
perioden 2015-2017. Da det har vist seg i tidligere år vanskelig å få brukt opp alle midlene slik de er
tiltenkt, forsøkte vi å innføre en ordning med mer individuell oppfølging i 2019. I alt 88 prosent av det
tildelte beløpet på 720 000 kroner ble brukt av søkerne. Midler som ikke ble planlagt brukt, ble lagt
til ILOS ordinære forskningsmidler og lyst ut på vanlig måte.

Eksternfinansiering
Instituttet har både av forskningsrelaterte og økonomiske grunner en uttalt strategi om å forsøke å
øke andelen eksternfinansiert virksomhet. Instituttets forskere oppmuntres til å søke om
eksternfinansierte prosjekter, både fra Norges forskningsråd (NFR), fra EU og fra andre eksterne
finansieringskilder.
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Norges Forskningsråd
I 2019 la Forskningsrådet om sine rutiner for mottak av og behandlingsprosedyre for
prosjektsøknader. Nærmere bestemt ble det innført en prøveordning der søkere kunne sende inn to
søknader (identiske, med små forskjeller, eller ulike), enten til FRIPRO og til et tematisk program,
eller til to forskjellige tematiske programmer. Bakgrunnen for dette var at Forskningsrådet økte
måltallet for bevilgninger til Humaniora med 2%, fra 3% til 5%. Økningen skulle imidlertid kun tilfalle
de tematiske programmene. Humaniora forskere ble med andre ord sterkt oppfordret til å søke de
tematiske programmene.
Ti ILOS-forskere sendte inn totalt 18 søknader til Forskningsrådets hovedsøknadsfrist som i 2019 var
10. april. Syv søkere sendte samme eller nesten lik søknad både til FRIPRO og ett program, mens en
søker sendte til to ulike programmer:
Program
FRIPRO
UTENRIKS
FINNUT
SAMKUL
KULMEDIA
SAMRISK
KLIMAFORSK

Innsendt
9
2
2
2
1
1
1

Bevilget
1

1

To søknader fikk tilslag, en under FRIPRO og en under SAMRISK:



Values-based legitimation in authoritarian states: Top-down versus bottom-up strategies, the
case of Russia (1.9.2020 - 31.08.2024, leder Pål Kolstø)
Fakespeak - The language of fake news: Fake news detection based on linguistic cues
(1.10.2020 – 30.9.2024, leder Silje Alvestad, som søkte som postdoktor)

I tillegg fikk en postdoktor ved ILOS tilslag på et prosjekt med IAKH som prosjekteier.
I 2019 var instituttet eier av fem FRIPRO-prosjekter. Fire av dem er forskerprosjekter:
 Traces of History (avsluttet i mars 2019, leder Christine Meklenborg Nilsen)
 Constraints on syntactic variation: noun phrases in early Germanic languages (fram til 2020,
leder Kristin Bech)
 The Biopolitics of Disability, Illness, and Animality: Cultural Representations and Societal
Significance (sluttdato august 2020, leder Michael Lundblad)
 Probing the Boundaries of the (Trans)National: Imperial Legacies, Transnational Literary
Networks and Multilingualism in East Central Europe (fram til 2021, leder Stijn Vervaet).
Det siste FRIPRO-prosjektet er et mobilitetstipend: Imprint and Tactility as Cultural Techniques in
Russian Modernism (fram til 2021, leder Fabian Heffermehl). I tillegg er instituttet samarbeidspartner
i to prosjekter, TRAUM – Transforming Author Museums (FRIPRO, fram til oktober 2019, eid av
Høgskulen på Vestlandet) og LitCit - Literary Citizens of the World. Tracing the transnational
crossroads of books in Early Modern Norway (SAMKUL, fram til 2020, eid av Nasjonalbiblioteket).

EU
ILOS har sendt inn tre ERC-søknader i 2019, én i hver av kategoriene Starting, Consolidator og
Advanced Grant. Ingen av disse gikk videre fra første runde. I tillegg ble det søkt om en ERC Starting
Grant for andre gang i 2018, der søker kom til intervju i 2019, men fikk ikke tilslag. Fire kandidater
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fremmet av ILOS deltok på HFs masterclass for MSCA-søkere i 2019, og fem søkte MSCA-stipender
hos ILOS, hvorav en for annen gang. En søker fikk høy nok poengsum til å bli tildelt MSCAs ‘Seal of
Excellence’, og kom på ventelisten for finansiering. Instituttet kommer til å fortsette å satse på å få
MSCA-stipendiater hit, samt på å øke andelen søknader til EU, både når det gjelder ERC og de
tematiske programmene.

Norden
Alvestad har også til vurdering to søknader til utlysninger under NordForsk; Karin Kukkonen er
partner i en NordForsk søknad fra Aarhus universitet. Johan Schimanski var med i en større
NORDFORSK-søknad om migrasjon i 2018, koordinert av Universitetet i Linköping, som gikk videre til
2. runde i 2019, men fikk avslag.

Andre finansieringskilder
Diana Santos var deltaker i en EØS-søknad som fikk midler og startet i 2019. Prosjektet BILLIG:
Bilateral Lusophone Literature Initiative using GIS and Linguistics er et samarbeid mellom Digital
Humanities Laboratory (NOVA FCSH) i Portugal and ILOS.
I 2019 koordinerte ILOS to NOS-HS workshop-serier: The Place of the Cognitive in Literary Studies
(avsluttet i 2019, leder Karin Kukkonen), og Temporalities and Subjectivities of Crossing (fram til 2020,
leder Johan Schimanski).
Elizaveta Khachaturyan søkte et prosjekt innenfor UiO:Norden, men fikk avslag.

Aktiviteter
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.

Arrangementer
Det blir gjennomført mange ulike arrangementer i regi av forskere på ILOS: fagseminarer, lunsjmøter,
kollokvier, arrangementer utenfor ILOS osv.
Her er noen av forskningsarrangementene som ble gjennomført i 2019:
Måned
april

Type
seminar

mai

halvdagsseminar

juni

seminar

juni

workshop

tema
Literature across
continents
Nordic Landscapes,
Southern Geographies:
Representations of
Southern Europe and
Nordic Cultures in
Literature
Illness and Disability in
Literary and Cultural
Texts
Temporalities

september

konferanse

Literary Citizenship
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Gruppe/prosjekt/…

Sted
UiO

forskningsgruppen Found
in Translation: Southern
Europe/Norden

UiO

forskningsgruppen ILLREP

UiO

prosjektet Temporalities
and Subjectivities of
Crossing/University of
Eastern Finland
prosjektet Litterære
verdensborgere (LitCit)

Joensuu

Nasjonalbiblioteket

september
oktober

workshop
workshop

Attachment i litteraturen
«Sentence
Grammar/discourse
grammar» i eldre
germanske og romanske
språk

UiO
UiO

oktober

symposium

UiO

oktober

konferanse
10 forelesninger

Fjernlesning i portugisisk
litteratur
Autofiksjoner

filmvisninger

Postsosialistiske film

offentlige
panelsamtaler/seminarer

Forfattermuseer

UiO/ Wolfson College
Senter for slaviske og
østeuropeiske studier
Senter for slaviske og
østeuropeiske studier
prosjektet TRAUM –
Transforming Author
Museums

Oxford

Perspektivet
museum (Tromsø),
Nasjonalbiblioteket,
det østerrikske
litteraturmuseum
(Wien)

Formidling
Mange av ILOS’ forskere formidler også aktivt kunnskapen sin. Ut fra de aktivitetene som registreres i
Cristin, kan vi fastslå at ILOS’ forskere bruker en stor rikdom i sjangere: intervjuer, kronikker, artikler
og ekspertuttalelser i media, foredrag for ulike målgrupper (faglig-pedagogisk dag er ett eksempel),
bidrag til leksika (norske og utenlandske), artikler i aviser og tidsskrifter (av mange ulike slags),
deltakelse i panelsamtaler (f.eks. i sammenheng med teater mm.). I tillegg kommer de tradisjonelle
akademiske sjangere som gjesteforelesning, seminarbidrag, og konferansebidrag.
I 2019 formulerte instituttet en ny strategi for bruk av sosiale medier, inspirert blant annet av besøk
hos TORCH i Oxford (se under). Facebook-siden er beholdt i sin nåværende funksjon, som allmennog student-rettet nyhetskanal. En ny Twitter-konto, @UniOslo_ILOS, brukes for å formidle og
registrere forskningsaktiviteter til flere målgrupper: innad, til mulige forskningspartnere, til
offentligheten og i utlandet. Formålet med Twitterkontoen var definert som følger: nettverksarbeid
(andre forskere, forskningsadministratorer, tverrfaglig), styrking av impact-delen i søknader om
ekstern forskningmidler, identitetsbygging for ILOS, arkivering som grunnlag for rapportering (søkbar
gjennom #emneord), formidling, samt å gi et profesjonelt inntrykk. I en periode før sommeren
prøvde forskningsleder dette ut over hans egen Twitter-konto som pilotprosjekt, med i alt 251
tweets fra 23. mars til 22. august. Det nye kontoen ble etablert i august, og mellom 19. august og 31.
desember tweetet vi 105 ganger, på norsk og engelsk. Per 1. april 2020 har kontoen 176 følgere.
Manglende kapasitet har ført til at vi ikke har kunnet tweete alle forskningsaktiviteter på ILOS.
Twitter-kontoen gir likevel fint innsyn i den rike og mangfoldige forskningsaktiviteten på instituttet.

Utvikling
8.-11. mai 2019 utnyttet forskningseksjonen samt deler av lederskapet en unik mulighet til å besøke
Oxford University, for å lære om universitetets organisasjonsstrukturer, hvordan universitet skaffer
ekstern finansiering, og arbeidet til The Oxford Research Centre in the Humanities (TORCH). Besøket
ga nyttige perspektiver og «benchmarks» når det gjelder både rutiner for å få forskningsfinansiering,
publikumsformidling, forskergruppeorganisering og forskertrening. De tre siste temaene var særlig i
fokus ved besøket hos TORCH, et forskningssenter som ulikt mange andre forskningssentre ikke tilbyr
forskningsfasiliteter til forskere, men som først og fremst har en koordinerende funksjon. Vi ble kjent
med en liten men kvalifisert stab som skaper koblinger mellom forskere på tvers av colleges og
institutter, samt mellom forskere ved universitetet og forskere ved andre
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universiteter/forskningsinstitusjoner i Storbritannia og internasjonalt, kulturelle institusjoner, og et
allment publikum. Forskergrupper gis såkornsmidler gjennom en «bottom-up» ordning med for tiden
47 grupper og 10 «top-down» programmer. Hovedstrategier hos dette høyst produktive senteret er å
unngå humanioras krisestempel, bruke en internettplattform som sentral arbeidsstruktur,
dokumentere og profilere virksomheten nøye, iverksette raske tiltak som respons på eksterne
hendelser (f.eks. i lokalsamfunnet) og å framelske tilfeldige og heldige sammentreff som
organisasjonsprinsipp. Forskningsleder har senere redegjort for virksomheten til TORCH på et
forskningsledermøte på fakultetet.
En gruppe ved ILOS har arrangert regelmessige «Shut up & Write»-samlinger gjennom hele året, en
mulighet for ILOS-forskere å sette av uforstyrret tid til skriving og forskning gjennom en form for
«sosial skriving».
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