
ILOS’ årsrapport om forskning 2021 
 

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

presenterer både tiltak og resultater for 2021. Det er et høyt nivå på instituttets virksomhet, men 

som tidligere ser vi at vi fortsatt kan legge til rette for mer forskningssamarbeid og flere søknader om 

ekstern støtte. 

ILOS årsplan for 2021 ble vedtatt i desember 2020, det vil sis av det avtroppende instituttstyret. Den 

hadde tiltak knyttet til tre hovedaktiviteter: 

 

ILOS aktivitet 6: Søknader innen EU-systemet  

ILOS har opparbeidet kompetanse i å søke ERC- og MSCA1-prosjekter, men mangler erfaring 
med søknader om konsortiebaserte søknader innenfor EU-systemet der en av våre ansatte er 
koordinator. Muligheter for slike søknader vil særlig være til stede innenfor Rammeprogram 
10 (Horizon Europe), «Global Challenges», som rulles ut fra 2021. I tillegg bør vi ha som 
langsiktig mål å delta i eller koordinere et «Innovative Training Network» (under Marie 
Skłodowska-Curie Actions).  
 
Instituttet vil i 2021  

 identifisere relevante EU-utlysninger for forskerne våre og gjøre det attraktivt for 

dem å søke disse utlysningene.  

 legge til rette for at minst en av instituttets forskere deltar på en søknad til EUs 

«Global Challenges» eller forbereder seg på å søke i 2022.  

 sørge for at instituttets forskningsadministrasjon bygger solid kompetanse på å 

håndtere konsortiebaserte søknader innenfor EU-systemet der en av våre ansatte er 

koordinator.  

 støtte søknader til ERC for minst to av våre forskere  

 

ILOS aktivitet 7: Utvikling av forskningskultur  

ILOS har mange sterke forskere og forskningskulturer, og det er et stort potensial for å utvikle 
vår forskningskultur videre ved å utveksle erfaringer med ulike aspekter ved vår 
forskningspraksis. Vi vil utvikle fora for slik utveksling og gi særlig oppmerksomhet til de 
aspektene der det er særlig interessant å utvikle oss videre, f.eks. sampublisering.  
 
Instituttet vil i 2021  

 utvikle og konsolidere ForskningsInsprasjonsNettverket (FIN) for å styrke 

forskningskulturen vår. FIN bør arrangeres av ulike forskere ved instituttet.  

 tydeliggjøre for forskerne våre nytten av internasjonal sampublisering.  

 vurdere den videre satsningen på individuelle MSCA-søknader, og undersøke 

mulighetene til å være med på et MSCA «Innovative Training Network».  

 

ILOS aktivitet 8: Innsats for Senter for fremragende forskning (SFF)  

                                                           
1 Marie Skłodowska-Curie Actions. 
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Søknad med base i et av instituttets forskermiljøer ble sendt inn i november 2020. 
Beslutningen om hvilke søknader som inviteres til å søke i trinn 2 av utlysningen er planlagt 
offentliggjort i mai 2021.  
 
Instituttet vil i 2021  

 følge opp behandling av søknad om status som SFF. 
 

Den nye ledelsen som tok over i januar 2021, har vært opptatt av å styrke forskningen på litt andre 

måter enn det årsplanen la opp til. Blant annet har vi ikke fokusert på konsortiebaserte søknader 

innenfor EU-systemet. Da SFF-søknaden ikke gikk videre til annen runde, ble det ikke aktuelt følge 

opp den. 

Hovedfokus i 2021 har like fullt vært å styrke søknadskulturen. I februar 2021 ble det sendt inn 14 

søknader til NFR, videre ble det sendt inn to søknader til ERCs Starting grant og fem MSCA-søknader. 

Av disse fikk ett NFR-prosjekt tilslag. Høsten 2021 hadde vi to seminarer for forskere som ville søke 

NFR: et inspirasjonsseminar 24. september med Ellen Krefting (IFIKK) og Hildegunn Dirdal (ILOS) som 

begge i 2021 fikk tilslag på søknader til NFRs tematiske program, og et mer workshop-preget seminar 

5. november med Kyrre Kverndokk (UiB) som innleder. Han har hatt en rekke søknader med støtte 

fra NFR. Det ble også avholdt et møte i FIN (forskningsinspirasjonsnettverket) om søknader om 

MSCA-postdoktor-stipend. 

I tillegg har vi satset på å legge bedre til rette for forskergruppene. I en rundspørring til alle 

forskergruppelederne i februar fikk vi frem ønsker og behov, og i september ble dette fulgt opp med 

en ny innsats. Kjernen her er at alle aktive forskergrupper fra og med 2022 vil få en liten 

basisbevilgning, som det skal rapporteres på ved utgangen av tredje kvartal, og at det oppfordres til 

aktivitet og søknader om flere forskningsmidler, gjerne også utvikling av forskerutdanningskurs. 

Dessuten ble de åtte Ph.d.-stillingene instituttet får fra fakultetet, høsten 2021 åpent utlyst uten 

andre føringer enn at søkerne skulle angi hvilken av de navngitte forskergruppene de ville knytte seg 

til. Det ble utlyst fire stillinger i litteraturforskning, tre til språkforskning og en stilling i område-

studier. Satsningen på forskningsmiljø og forskergrupper er viktig fordi det er slik vi kan bygge 

grunnlag for både konsortiebaserte søknader og SFF-er i fremtiden. 

Forskerstøtteteamet har også arbeidet med å styrke kompetansen på forskningsetikk, personvern og 

datahåndteringsplaner. Blant annet er det opprettet en ny nettside på dette feltet som det er 

informert om i nyhetsbrevet. 

 

Forskerrekruttering 

Ph.d.-kandidater 

I 2021 begynte det ti nye ph.d.-kandidater på forskerutdanningsprogrammet, hvorav ni var finansiert 

av fakultetet og én finansiert via NFR-forskerprosjektet Valref. Ph.d.-kandidatene er tilknyttet spansk 

lingvistikk, litteratur og områdestudier, allmenn litteraturvitenskap, fransk litteratur og 

områdestudier, engelsk lingvistikk, amerikanske områdestudier og russisk og slaviske språk og 

områdestudier.  

Disputaser 

Seks kandidater disputerte i 2021: 

 Øyvind Thormodsæter: The idiomaticity of emotion in English and Norwegian: A corpus-

based contrastive investigation of the phraseology of the three English-Norwegian verb pairs 

enjoy-nyte, love-elske and like-like 

https://www-int.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/ilos/forskerstotte/forskerstotte-rutiner/etikk-personvern-dhp.html
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 Cristina Gómez-Baggethun: Spain in an assembly: fighting for a future through 

productions of Ibsen’s An Enemy of the People 

 Riccardo Pulicani: Quantification and Information Structure in Italian 

 Espen Grønlie: Cosmopolitanism and/or ethnicism: Ezra Pound’s multilingual poetics  

 Tom Z. Bradstreet: Towards a Poetics of Posthumanism: Disability, Animality, and the 

Biopolitics of Narrative in Contemporary Anglophone Literature 

 Yasemin Nurcan Hacioglu: Thinking through Poems: Composition and Decision-Making in 

Late Eighteenth-Century Women’s Novels 

Tre stipendiater leverte avhandlingen sin i 2021. Alle leverte avhandlingen sin innen tidsfristen og 

fikk dermed tolv måneders gjennomføringsstipend som de blant annet brukte til å bidra til 

instituttets undervisning.  

 

Organisering av ph.d.-utdanningen 

Førsteamanuensis Geir Uvsløkk fungerte som ph.d.-leder på ILOS i 2021. Forskningsrådgiver Sarah 

Salameh håndterte den administrative siden ved forskerutdanningen. Forskningsleder Anne Birgitte 

Rønning har godkjent forslag til bedømmingskomiteer fra de relevante fagmiljøene, mens 

instituttleder Christine Meklenborg Nilsen har godkjent innstillinger før disse blir oversendt fakultetet 

for endelig godkjenning. 

 

Ph.d.-kurs/workshops/seminarer 

Geir Uvsløkk og professor Ljiljana Šarić har i 2021 delt på ansvaret for å holde avhandlingsseminarer 

for ph.d.-kandidatene: Uvsløkk har holdt avhandlingsseminarer for litteraturkandidatene, mens Šarić 

har holdt seminarene for kandidater innen områdestudier. Vårt søsterinstitutt ILN har fortsatt ansvar 

for å holde avhandlingsseminarer for språkkandidatene.  

ILOS organiserte til sammen seks kurs/seminarer for ph.d.-kandidatene i 2021. Fem var avhandlings-

seminarer, ett var forskerkurs (Qualitative Research Interviews: What’s in it for me? Anne Waldrop, 

professor ved OsloMet). Hele 11 av 14 deltakere på dette kurset kom fra andre steder enn ILOS.   

 

Postdoktorer 

To nye MSCA-postdoktorer begynte sin periode hos ILOS i 2021. Flere postdoktorer sluttet i løpet av 

året, og på grunn av nye koronanedstengninger ble det i 2021 ikke arrangert treff for instituttets 

postdoktorer.  

 

Publisering  

Det har i flere år vært et uttalt mål for instituttet å øke forskningspubliseringen. I løpet av 2021 er 

ILOS-ansatte og emeriti registrert i Cristin som forfattere eller medforfattere av 50 vitenskapelige 

tidsskriftartikler, 39 kapitler i vitenskapelige antologier og 4 vitenskapelige monografier; i 2020 var de 

tilsvarende tallene 54 artikler, 25 kapitler og 5 monografier. I 2021 ble det produsert 117,77 poeng. 

Dette er et lite hopp opp fra i fjor, men fortsatt en del lavere enn den gjennomsnittlige produksjonen 

årene før. Det er vanskelig å gi noen konkret grunn for hvorfor, men de varierende venteperiodene 

før publisering kan føre til tilfeldige opphopninger og tomrom, og i tillegg kan en del utgivere ha hatt 

problemer med å få gitt ut alle planlagte publikasjoner under koronapandemien.  
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I 2015 ble det innført ny utregningsmodell som gir høyere uttelling for internasjonal sampublisering. 

Det ble publisert 16 internasjonale sampublikasjoner av kvinner (5 FVA og 2 MVA og 1 emeriti) og 8 

av menn (3 FVA) i 2021.2 

 

Tabell 1: Utvikling i publiseringspoeng3 per nivå (2006-2021): 

 

 

 

Tabell 2: Utvikling i publiseringspoeng per stillingskategori ved ILOS i perioden 2010-2021: 

År FVA4 MVA Emeriti TA Student Sum 

2010 103,06 33,48 - 4,2  141,2 

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 

2017 131,41 28,38 5,34 0  165,13 

2018 80,11 42,7 5,75 1  134,47 

2019 88,4 26,4 13,12 - 2 130, 15 

2020 93,75 11,32 5,70 0,70  111,47 

2021 84,41 22,59 10,27 - 0,50 117,77 

 

                                                           
2 I tillegg er det 6 sampublikasjoner ved instituttet som er produsert med andre forskere ved UiO eller andre 
steder i Norge, noe som ikke gir økt poenguttelling. Disse er derfor ikke tatt med i denne oversikten. 
3 For 2008-2015 er gammel beregningsmodell lagt til grunn. 
4 FVA = fast vitenskapelig ansatte, MVA = midlertidig vitenskapelig ansatte, TA = teknisk-administrativt ansatte. 
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Kjønnsforskjeller  

I 2021 publiserte kvinnene mest med 59,83 poeng, mens mennenes sto for 57,94. Totalt har 29 

kvinner publisert, mot 25 menn. Kvinnene har flere publikasjoner enn menn på både nivå 1 (39 > 29) 

og nivå 2 (17 > 14). Mennene hadde imidlertid flest publikasjonspoeng på nivå 1 – 39,50 – mot 

kvinnenes 35,29. På nivå 2 har kvinnene flest publikasjonspoeng, med 24,53 poeng mot mennenes 

18,44.   

 

Tabell 3: Nivå 1- og nivå 2-publisering, 2011-2021, prosentfordelt etter kjønn (alle ansatte): 

 2011 2012 2013   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nivå 1            

     % K 46,5 49 49,6 59 60,8 37,4 56 67,9 61,3 34,6 47,2 

     % M 53,5 51 50,4 41 39,2 62,6 44 32,1 38,7 65,4 52,8 

Nivå 2            

     % K 23 61 48,4 59,9 42,6 56,5 49,7 40,7 51,8 48,3 57,1 

     % M 77 39 51,6 40,1 57,4 43,5 50,3 59,3 48,1 51,7 42,9 

 

Forskergrupper og -miljøer 

De to tematiske forskningsområdene ved ILOS, SynSem og Traveling Texts fikk begge nye midler fra 

NFR etter positiv HUMEVAL-evaluering for å fortsette virksomheten. Koronasituasjonen satte 

imidlertid en stopper for dette, men aktiviteten var ved slutten av året på vei opp igjen.  

SynSem-miljøet opprettet i 2021 forskergruppen Grammar and Meaning (GAME) som en naturlig 

videreføring av SynSem, men med den forskjellen at GAME er knyttet opp mot ILOS alene.  

Energien og synergieffektene i disse forskningsområdene har fortsatt en positiv effekt på 

forskningsmiljøet på ILOS, noe som bidrar 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 (FPIII) – «Literature, Cognition 

and Emotions», ledet av Karin Kukkonen. LCE har 20 deltakere, hvorav 9 fra ILOS (inkludert en 

professor emerita). Gruppen arrangerer regelmessige gjesteforedrag, gjesteforskeropphold og 

formidlingstiltak. En tre-årig forskerstilling ble utlyst med frist 2. august og fikk 44 søkere. Sarah 

Trasmundi ble tilsatt med oppstart i februar 2022. 

Det ble i løpet av 2021 etablert seks nye forskergrupper på instituttet, og totalt er det nå 15 

forskergrupper som har sin hovedtyngde i eller en stor del ansatte på ILOS. De fleste dreier seg om 

litteraturforskning, men de to med flest antall deltakere er i språkforskning. Det er også to grupper 

som har forskere på tvers av alle tre disipliner: språk, litteratur og områdestudier. Instituttets 

forskere er også aktive i mange andre, nasjonale og internasjonale forskergrupper og i mer uformelle 

forskningsmiljøer. 
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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. ILOS har tre kandidater på programmet.  

Ingen av instituttets ansatte startet på UiOs forskningslederprogram i 2021. Instituttleder og 

forskningsleder veileder våre forskere som ønsker å søke professoropprykk. I 2021 fikk én ansatt 

professoropprykk: Christian Janss (tyskspråklig litteratur).  

 

Forskningstermin  

Fast vitenskapelig ansatte med forskningstid kan søke instituttet om forskningstermin. Forsknings-

termin tildeles normalt bare vitenskapelig ansatte med forskningsplikt som har opptjent i gjennom-

snitt minst 0,7 publikasjonspoeng per år i løpet av de siste seks år og som kan legge frem en 

overbevisende forskningsplan for instituttets forskningskomite. For 2021 var det innvilget forsknings-

termin til 10 ansatte. En av dem valgte å utsette sin pga covid-19.  

 

Interne forskningsmidler 

Instituttets midler 

Som tidligere år er forskningskomiteen det behandlende og innstillende råd for instituttets interne 

forskningsmidler, mens endelig fordeling av forskningsmidler vedtas av instituttleder.  

For 2021 ble det budsjettert med kr 1.200 000 i forskningsmidler hvorav 900 000 utgjorde det som 

tidligere ble kalt småforskmidler (vedtatt slått sammen med forskningsmidlene i Styremøte 

19.11.2020, se budsjettnotat til møtet s. 6). Nettopp fordi småforskmidlene inngikk i de ordinære 

forskningsmidlene ble antall utlysninger økt fra tre til fire. For å sikre forutsigbarhet ble det satt opp 

en plan i starten av året for utlysninger, frister og behandlingsmøter. Totalt ble det innvilget 509 677 

kroner.  

Instituttet fordeler også midler fra ulike fond til enkelte fagmiljøer. 

 

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.  

Norges Forskningsråd 

14 ILOS-forskere sendte inn totalt 14 søknader til Forskningsrådets hovedsøknadsfrist 10. februar. Av 

de 10 innsendte til Banebrytende forskning (FRIPRO) var fem Forskerprosjekter, to Unge 

forskertalenter og tre mobilitetsstipend. To ILOS-forskere var partnere i Forskerprosjektsøknader fra 

andre institusjoner.  

Program Innsendt 

Banebrytende 
forskning  

10 

FINNUT 1 

SAMKUL 2 

Utenriks (Europa) 1 
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Ett av forskerprosjektene fikk tilslag, og flere fikk gode evalueringer. Tre av fjorårets søkere ønsket å 

sende revidert søknad til neste års utlysning.  

I 2021 var instituttet eier av seks NFR-prosjekter, hvorav fem forskerprosjekter og ett 
mobilitetsstipend:  

 Probing the Boundaries of the (Trans)National: Imperial Legacies, Transnational Literary 
Networks and Multilingualism in East Central Europe (frem til juli 2022, leder Stijn Vervaet) – 
FRIPRO 

 Values-based legitimation in authoritarian states: top-down versus bottom-up strategies, the 
case of Russia (sluttdato august 2024, leder Pål Kolstø) – FRIPRO 

 National Values and Political Reforms in Post-Maidan Ukraine (sluttdato desember 2024, 
leder Geir Flikke) – UTENRIKS 

 Fakespeak - The language of fake news Fake news detection based on linguistic cues 
(sluttdato august 2025, leder Silje Susanne Alvedal) – SAMRISK 

 Multiwrite – Interactions Between First, Second and Third Languages (fram til desember 
2025, leder Hildegunn Dirdal) - FINNUT 

 Imprint and Tactility as Cultural Techniques in Russian Modernism (ut desember 2021, leder 
Fabian Heffermehl) – FRIPRO, mobilitetsstipend 

 
 
I tillegg var instituttet i 2021 samarbeidspartner i fire prosjekter, LitCit - Literary Citizens of the World. 
Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway (SAMKUL, fram til juni 2021, 
eid av Nasjonalbiblioteket); Learning the Nation: School History Textbooks and Nation-Building in 
Eastern Europe (FRIPRO, fram til 2025, eid av NUPI); Dynamics of De Facto State Patron-Client 
Relations (De Facto) (FRIPRO, fram til 2023, eid av NUPI); Competency through Cooperation: 
Advancing knowledge on Georgia’s strategic path (GEOPATH) (Utenriks, fram til 2022, eid av NUPI). 

 

EU 

Syv kandidater fremmet av ILOS deltok på HFs masterclass for MSCA-søkere i 2021, og fem søkte 

MSCA-stipender hos ILOS, hvorav én for annen gang, én for tredje gang. Ingen fikk finansiering. To 

ILOS-forskere søkte ERCs Starting Grant, ingen fikk finansiering. Instituttet kommer til å fortsette å 

satse på å få MSCA-postdoktorer hit, samt på å øke andelen søknader til EU, både når det gjelder ERC 

og de tematiske programmene.   

 

Aktiviteter 

Internasjonalisering  

På grunn av koronapandemien var det i 2021 av reisevirksomhet ved instituttet. Til en viss grad har 

en utvidet digital møtevirksomhet gitt muligheter for flere internasjonale kontakter.  

Arrangementer  

Til tross for koronapandemien har det blitt gjennomført mange ulike arrangementer i regi av forskere 

på ILOS: faglig-sosial lunsj, fagseminarer, gjesteforelesninger og konferanser. Enkeltforskere, 

forskergrupper, prosjekter og andre nettverk ved ILOS eller med innslag av ILOS-forskere arrangerer 

jevnlig arrangementer. Vi har ikke mulighet til å liste opp alle, men presenterer her bare noen 

eksempler på forskningsarrangementer som ble gjennomført i 2021. 

Mange av arrangementene har vært online. Bl.a. feiret fagmiljøet i italiensk 700-årsdagen for Dantes 

død med en online-forelesning ved PhD-stipendiat Alessandro Regasso, og NFR-prosjektet LegitRuss 

har avholdt flere avholdt flere online forskningsseminarer. Andre grep sjansen til fysiske møteplasser 

da det ble åpnet for det. NFR-prosjektet BioDial hadde seminaret Disability in Dialogue with 
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Animality på Scene HumSam (UB) i juni, og den nystartede forskergruppen Kulturelle og litterære 

utvekslinger mellom Norden og Latin-America samarbeidet i november med forskere i Gøteborg om 

en konferanse der, samt hadde en gjesteforelesning i Oslo. Den veletablerte forskergruppen English 

Language and Corpus Linguistic Research har hatt jevnlige møter gjennom 2021, og forskergruppen 

Bokhistorie har avholdt to bokhistoriske lunsjer.  

 

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 nasjonalt og internasjonalt, foredrag for ulike målgrupper, bidrag til 

leksika, artikler i aviser og tidsskrifter (av mange ulike slag), deltakelse i panelsamtaler. I tillegg 

kommer de tradisjonelle akademiske sjangere som gjesteforelesning, seminarbidrag, og 

konferansebidrag.  

Eksempler på vellykkede formidlingsaktiviteter i 2021 er  

- Podcastserie: Frankrike forklart (ved Kjerstin Aukrust og geir Uvsløkk i samarbeid med HiØ). 

- Podcastserie: Literature, Cognition and Emotions (ved Karin Kukkonen/LCE).  

Instituttet har en Facebook-siden og bruker også Twitter-konto (@UniOslo_ILOS) for å formidle og 

registrere forskningsaktiviteter til flere målgrupper. Per 2. mai 2022 har kontoen 397 følgere.  


