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ILOS’ årsrapport for 2021 
 
ILOS’ årsrapport er en kortfattet rapport som tar for seg viktige saker av strategisk betydning.  

 

I likhet med 2020 var 2021 et år preget av uforutsigbarhet som følge av pandemien. Regjeringen 

innførte strenge tiltak ved inngangen til året. Disse ble gradvis lettet, og i september ble de 

fullstendig fjernet. To måneder senere stengte samfunnet på nytt ned. Hele året ble preget av ulike 

former for digital undervisning, lite reising og lite fysisk nærvær på instituttet.  

 

1. januar tok et nytt lederteam over. Dette besto av professor Christine Meklenborg Nilsen 

(instituttleder), professor Anne Birgitte Rønning (forskningsleder), førsteamanuensis Alexandra 

Spalek (utdanningsleder) og førsteamanuensis Geir Uvsløkk (ph.d.-leder). På grunn av stor 

arbeidsbyrde gikk Uvsløkk ut av lederteamet på høsten, men ivaretok funksjonene som ph.d.-

koordinator. 

 

Fremragende utdanning og læringsmiljø 
 

Studietilbudet 

Høsten 2021 startet ILOS et nytt studietilbud: Årsenhet i Øst-Europa-studier. Studiet var populært, og 

det var 88 søkere som hadde studiet på førsteplass, mens 564 hadde ført det opp. Det var 30 plasser 

på studiet.  

 

Søkertallene 

Studieplassene ved ILOS med flest primærsøkere per plass, var allmenn litteraturvitenskap, italiensk 

og engelsk.  

 

Totalt sett var det ingen store endringer i søkningen til våre utdanninger sammenlignet med tidligere 

år. Årsenheten i Øst-Europa-studier hadde sitt første opptak, med tilfredsstillende søkning. 

 

Masteroppgaver 

I 2021 ble det levert 92 masteroppgaver ved instituttet. Det er noe færre enn året før (111), 

men en økning sammenlignet med årene før det (2017 (93), 2018 (77), 2019 (81)). Tallene viser at 
pandemien ikke har hatt en negativ effekt på gjennomføringen på master.  
 
Aller flest masteroppgaver er levert på Engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier (ENGLABS), 
som alene sto for 44 % av alle innleverte masteroppgaver ved ILOS i 2021. Allmenn litteratur-
vitenskap er det nest største faget målt i masteroppgaver. Fransk har hatt en stor økning i innleverte 
masteroppgaver, fra 4–6 hvert år i årene 2017–2019 til 17 i 2020 og 14 i 2021. De andre fagene har 
ikke store endringer sammenlignet med tidligere år. 
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Læringsmiljø og oppfølging av førsteårsstudenter 

Kunnskapsdepartementet bevilget midler til læringsmiljøassistenter, og ILOS fikk i underkant av 500 

000 kroner til dette formålet. Ordningen, som omfattet alle fag ved ILOS, førte til ulike tiltak: støtte til 

lærer i digital seminarundervisning, ledede kollokvier, selvstendige samlinger for studenter og andre 

sosiale arrangementer. Studentenes oppslutning var svært variabel, og selv om tiltakene var viktig for 

en del studenter, var det mange som ikke deltok.  

 

Det ble gjennomført en omfattende oppstartsuke for nye studenter i uke 33. Fakultetet sto for 

koordineringen av aktivitetene, mens fagmiljøene bidro med opplegg for sine studenter.  

 

 

Samfunns- og arbeidslivsrelevans 

ILOS har jobbet systematisk for å sette i gang Jobbklar ved Instituttet. Professor Gro Bjørnerud Mo og 

Tor Erik Risvik Johansen har gjennomført informasjonsmøter og kartelgging med alle fagmiljøene.  

 

Fakultetet opprettet en stilling for å bedre samarbeidet med lektorprogrammet, og stillingen ble lagt 

til ILOS. 

 

Ph.d.-programmet 

Instituttet hadde seks disputaser i 2021. De fleste av disse ble gjennomført digitalt som følge av 

pandemien. 11 nye stipendiater ble ansatt i 2021. 

 

Fakultetet gjennomførte i 2021 en evaluering og revisjon av ph.d-programmet. ILOS videreførte i 

perioden sitt samarbeid med ILN, hvor ILOS har ansvaret for stipendiatene innen litteratur, mens ILN 

har ansvar for stipendiatene innen språk.  

 

I september ble det arrangert et felles halvdags velkomstmøte for alle nye stipendiater, hvor også 

veiledere var invitert.  

 

 

SK-ITU-midler 

ILOS var med på to søknader om støtte til digital undervisning til strategisk koordineringsgruppe for 

IT i utdanning (SK-ITU) våren 2021. Begge fikk tilslag. Fagmiljøet på spansk fikk 450 000,- kroner til å 

utvikle en interaktiv spansk grammatikk, et arbeid som skal drives av studenter på førsteåret i 

spansk. Selve grammatikken skal være åpent tilgjengelig for alle som ønsker å lære seg spansk. 

Prosjektledere er dosent Maximino J. Ruiz Rufino og universitetslektor Julián Cosmes-Cuesta. 

Allmenn litteraturvitenskap var med i utviklingen av en søknad om støtte til et emne med bruk av 

digitale verktøy i tekstlesning. Prosjektet er forankret på ILN, men med støtte fra ILOS, IAKH, 

Universitetsbiblioteket (UB) og Digital Scholarship Centre (DSC). Prosjektet fikk 750 000,- kroner. 

 

 

 

 

https://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/jesus/
https://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/juliancc/
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Grensesprengende forskning 

Søknader innen EU-systemet 

Vi fikk to postdoktorer gjennom EU-programmet Marie Skłodowska-Curie Actions i 2021. Vera Faber 

har professor Johan Schimanski som mentor, mens Alpo Honkapohja har Jacob Thaisen som sin 

mentor. 

 

To forskere fra instituttet søkte prosjektmidler fra EU. Ingen av dem fikk tilslag.  

 

Utvikling av forskningskultur 

Instituttet har arbeidet systematisk for å utvikle en inkluderende forskningskultur. Høsten 2021 ble 

alle vitenskapelig ansatte invitert til å danne eller konsolidere eksisterende forskergrupper. Disse ble 

lovet en mindre forskningsstøtte via ILOS’ budsjett, og instituttet bestemte at de åtte 

stipendiatstillingene som skulle utlyses i desember, skulle knyttes opp mot disse forskergruppene.  

 

Ledelsen bestemte at forskningsmidler ikke skal være forbeholdt fast vitenskapelig ansatte med 

forskningsplikt, men at også ansatte i undervisningsstillinger skal kunne søke om støtte til forskning. 

Videre besluttet også ledelsen at ansatte i undervisningsstillinger skal gis anledning til å søke om å få 

eksterne forskningsmidler på lik linje med ansatte med forskningstid. 

 

Det ble sendt inn 15 søknader fra ILOS til NFR i februar 2021. En av disse, MULTIWRITE, ledet av 

førsteamanuensis Hildegunn Dirdal, fikk tilslag.  

 

Forskningsadministrasjonen og forskningsleder la opp et tilbud om systematisk oppfølging av alle 

som ville søke forskningsmidler i 2022. Dette innebar samlinger, eksterne foredragsholdere, og 

tilbakemeldinger på søknaden i ulike faser.  

 

Innsats for Senter for fremragende forskning (SFF) 

Miljøet knyttet til Literature, Cognition and Emotions, instituttets FPIII-satsning, sendte i november 

2020 inn en søknad om status som SFF. Denne fikk ikke tilslag. 

 

Ta kunnskap i bruk 

Kunnskapsutveksling 

ILOS har mange forskere som er aktive i mediene, både i tradisjonelle og nye medier.  

 

Podcasten Frankrike fortalt, ved Kjerstin Aukrust, Geir Uvsløkk og Franck Orban (HiØ) har fått mye 

oppmerksomhet og er blitt nominert av instituttet til priser for sitt arbeid. Høsten 2021 fikk de vite at 

de i 2022 vil bli slått til riddere av den franske ordenen L’ordre des Palmes académiques som 

anerkjennelse for sitt arbeid.  

 

Professor Kristin Bechs Ordfestival ble vist på Jernbanetoget T-banestasjon våren 2021. 

https://www.hf.uio.no/ilos/english/people/aca/jacobth/
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Instituttet satte av kr 200.000 til formidlingstiltak i 2021. Vi mottok bare én søknad, fra Frankrike 

forklart. Denne ble innvilget. 

 

En helhetlig personalpolitikk 
Instituttets ledelse tilstreber seg at alle ansatte på ILOS skal kjenne godt til mulighetene som ligger i 

egen stilling, og alle på instituttet skal ha mulighet for å utvikle seg faglig. I medarbeidersamtalene 

sikrer vi at alle kjenner til UiOs retningslinjer mot trakassering.  

 

Instituttledelsen har vært opptatt av å bedrive en transparent ledelse og å få på plass møteplasser på 

tvers av fagmiljøene. For å sikre informasjonsflyten og samtidig redusere antall e-poster som sendes, 

innførte ledelsen nyhetsbrev, som sendes ut ved behov, minimum en gang i måneden. I tillegg har 

leder sendt brev til de ansatte når det har vært spesielle ting. Våren 2021 gjennomførte instituttleder 

Nilsen speed-dating med de ansatte. 61 ansatte takket ja til dette tilbudet. 

Før jul sendte ledelsen ut en julekalender, men julehilsen hver dag på forskjellige språk, alle språk 

som snakkes av ansatte ved instituttet. 

Våren 2021 la vi til rette for ulike digitale møteplasser for å motvirke ensomhet som følge av korona. 

Vi hadde digitale lunsjer cirka annenhver uke og de ansatte ble invitert på digital quiz arrangert av 

Tor Erik Risvik Johansen. Tre ganger arrangerte vi digital lunsj med populærvitenskapelig innhold.  

 

I 2021 hadde 43,1 % av de fast vitenskapelig ansatte ved ILOS en ikke-norsk bakgrunn. Instituttet 

gjennomførte sommeren 2021 en undersøkelse blant denne gruppen for å kartlegge behov for 

språkopplæring og kompetanseheving i norsk. 7 av 24 som svarte på undersøkelsen oppgir å ha et 

nivå på A2 eller B1. I henhold til HFs strategi for internasjonalisering, er det et mål at alle ansatte har 

nivå B2 i norsk etter to år, og at de kan undervise på norsk etter tre år i Norge. Vi følger opp ansatte 

som ikke når språkmålet og finansierer kurs for denne gruppen. Høsten 2021 ble det dessuten startet 

opp språklunsj annenhver uke. Tilbudet er spesielt rettet mot internasjonalt ansatte som trenger å 

praktisere norsk. 

Universitetet i Oslo byttet ut sitt økonomisystem 1. mai 2021, noe som skapte flere praktiske 

problemer, først og fremst i driften av instituttet. Problemene berørte ikke lønnsutbetalinger, og de 

ansatte merket endringene i liten grad. 

 

Fagmiljøene 

 

Det nye lederteamet gjennomførte våren 2021 samtaler med alle fagmiljøene og med 

administrasjonen. Hensikten var å kartlegge hva som fungerte godt og hvilke utfordringer de ulike 

miljøene så.  

 

Rollen til de fagansvarlige er blitt styrket, og de fagansvarlige er det viktigste kontaktpunktet mellom 

ledelsen og fagmiljøene. Instituttleder og studieleder har invitert de fagansvarlige til møte før hvert 

https://www.uio.no/om/regelverk/etiske-retningslinjer/trakassering.html
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styremøte for å ta pulsen på fagmiljøene, men også for å kunne informere om styresaker. Styret 

vedtok høsten 2021 en ny instruks for de fagansvarlige. 

 

Fagmiljøene har vært aktivt med i alle ansettelsessakene, og instituttleder har konsultert med de 

fagansvarlige i ansettelsesprosessen, spesielt i forbindelse med nedsettelse av komiteer. 

 

Ressursplanlegging 

Instituttet startet høsten 2021 et arbeid med å gå gjennom ressursbalansen ved de ulike fagmiljøene, 

altså å se på sammenhengen mellom antall studiepoeng og arbeidstimer som legges ned av de 

ansatte. Et første resultat av denne gjennomgangen var at opptak til BA på småslavisk ble frosset for 

studieåret 2023–2024 for å gi fagmiljøet og ledelsen tid og mulighet til å se på studiestrukturen og 

forbedre denne. 

 

Virksomhetsovergripende tiltak 

Grønt ILOS 

ILOS’ største miljøavtrykk er knyttet til reiser. På grunn av pandemien har det vært en svært lav 

reiseaktivitet ved instituttet, både i form av lengre arbeidsreiser og pendling. Ved alle interne 

arrangementer har bevertningen primært vært vegetarisk. 

 

«ILOS: Strategi 2030» 

Instituttledelsen begynte arbeidet med en strategi på våren 2021. Styret ble forelagt en tidsplan for 

arbeidet, og planen var å vedta en strategi på årets siste styremøte. Et første utkast til strategi ble 

diskutert i styret og var grunnlag for et digitalt allmøte i august. Imidlertid valgte ledelsen i 

september å gå tilbake til styret med forslag til en ny prosess. Hensikten var å få en mer helhetlig 

plan som også tok hensyn til HFs strategi 2030, som ble vedtatt senhøstes 2021. 

 

Menneskene på ILOS  
 

ILOS hadde i 2021 115 årsverk. I overkant av 64 % av de ansatte er kvinner.  

 

 23 stipendiater (16 kvinner) 

 5 postdoktorer (3 kvinner) 

 10 universitetslektorer (8 kvinner) 

 13 førstelektorer (9 kvinner) 

 2 dosenter (ingen kvinner) 

 2 forskere (1 kvinne) 

 18 førsteamanuenser (8 kvinner) 

 36 professorer (14 kvinner)  

 16 i administrative stillinger (14 kvinner) 
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De følgende fikk personlig opprykk i 2021:  

- Christian Janss, professor i tysk litteratur 

- Eva Sarfi, førstelektor i sentraleuropeiske områdestudier 

 

 

I 2021 gikk følgende av med pensjon:  

- Anneliese Pitz, førsteamanuensis i tysk språk 

- Lisbeth Larsen, seniorkonsulent med ansvar for internasjonalisering 

 

 

Tilsettinger 

I 2021 ble det ansatt 11 stipendiater ved ILOS. Åtte av disse var finansiert av fakultetet, de øvrige av 

NFR. Tone Hagerup ble ansatt som skolesatsingsleder med ansvar for lektorprogrammet, en stilling 

som er fullfinansiert av fakultetet. Fabian Heffermehl ble fast ansatt som forsker, og Sarah Bro 

Trasmundi ble ansatt som forsker i tre år på LCE. 

 

Instituttet lyste ut en stilling i amerikanske studier og en stilling i Russland-studier, med tenkt 

oppstart 1. august 2022. 

 

Instituttstyret i 2021 

 

Instituttstyret ble valgt for perioden 2021–2024, og den nye valgperioden ble innledet med et 

seminar for alle styremedlemmer og varaer. Her ble det gitt opplæring i det juridiske rundt 

ansettelsesprosesser og om instituttets økonomimodell. 

 

Instituttstyret hadde syv møter i 2021. Møtene i september og oktober var fysiske, de øvrige ble 

avholdt på zoom. Totalt ble det behandlet 35 vedtakssaker. De fleste sakene var ansettelsessaker 

eller saker knyttet til instituttets økonomi. Instituttstyret vedtok også rammene for arbeidet med en 

ny strategisk plan for instituttet.  
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Vedlegg: Utvalgt studiestatistikk 

 

 

Studiepoeng og emner per semester 

 

Semester Studiepoeng totalt Antall emner 

H21 23 878 156 

V21 24 591 171 
H20 26 965 151 

V20 25 740 173 

H19 25 790 149 

V19 25 525 172 

H18 28 220 158 

V18 26 150 183 

H17 28 465 153 

V17 25 015 182 

H16 27 780 168 

V16 28 290 188 
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Innleverte masteroppgaver ILOS 2016-2021 (inkl. Lektorprogrammet) 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt 

Allmenn litt./Estetikk 18 11 12 9 18 11 68 

Engelsk språk 11 5 7 4 8 8 35 

ENGLABS 37 43 30 33 37 31 143 

Fransk 13 6 5 4 17 14 45 

Tysk/Nederlandsk 6 6 3 2 8 6 25 

Slavisk 8 10 9 9 9 6 45 

Spansk/Portugisisk 14 8 8 13 12 14 55 

Italiensk 4 4 3 3 2 1 16 

ILOS 111 93 77 77 111 92 358 

 


