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ÅRSRAPPORT 2016 – DET HUMANISTISKE FAKULTET 
 

Det humanistiske fakultetet (HF) ved Universitetet i Oslo er Norges største humanioramiljø og ett av 

de beste humanistiske fakultetene i Norden. Fakultetet har rett i underkant av 6000 studenter og 

hadde høsten 2016 13 bachelorprogram, 14 masterprogram, 18 årsenheter og mer enn 60 fag 

innenfor områdene språk, kultur, historie, medier, litteratur og idéfag. 

 

HF har om lag 750 årsverk fordelt på syv institutter, tre sentre i utlandet og en 

fakultetsadministrasjon. HF er vertsfakultet for den tverrfakultære satsingen UiO:Norden, og har 

også to sentre for fremragende forskning (SFF). 

 

Fakultetet ledes av en valgt dekan og et fakultetsstyre . 

 

 

 

 

 
Etter å ha vært stengt i halvannet år ble rehabiliteringen av Sophus Bugges hus ferdigstilt 

i 2016. Bygget ble gjenåpnet i januar 2017. Rehabiliteringen ble prioritert takket være 

engasjerte HF-studenter.  
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NØKKELTALL 

 

Ved Universitetet i Oslo (UiO) er det et utvalg resultatindikatorer som målfestes per år. Det fastsettes 

også ambisjoner for indikatorene. Utvalget gjenspeiler den resultatbaserte delen av 

finansieringsmodellen. 

 
RESULTAT 

RESULTATINDIKATORER  2012 2013 2014 2015 2016 

Nye studiepoeng per heltidsekvivalent 37,4 37,2 36,7 35,5 x 

Netto gjennomføringstid for disputerte kandidater 3,15 år 3,15 år 3,2 år  3,2 år  x 

Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter 8,0 % 7,7 % 8,9 % 8,3 %  x 

Publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk  1,34 1,32 1,49 1,40  x 

EU-tildeling – volum (i 1000 kroner) 2 803 2 824 3 129 2 665 2 559 

NFR-tildeling – volum (i 1000 kroner) 75 325 82 375 81 753 83 027 92 506 

 

 

 
RESULTAT PROGNOSER 

ANDRE STØRRELSER 2015 2016 2017 2021 

Bevilgningsinntekter (mill. kr) 640 639 557* 610 

Årsverk bevilgningsfinansiert virksomhet           661  690 715 694 

herav førstestillinger           310  316 325 325 

herav postdoc-stillinger             34  32 38 24 

herav stipendiatstillinger           112  112 134 127 

herav administrative årsverk           166  180 178 174 

herav midlertidige årsverk           206  214 N/A N/A 

Årsverk eksternt finansiert virksomhet 70  64 84 68 
*Omfordelt 60 mill. til rehabilitering av Niels Treschows hus 

 
 

 

 

 

 

 

        

 

HF-studenter kan velge 

utvekslingsopphold i 

48 land  

 

Antall digitale 

skoleeksamener i 

2016 var 2478 

Antall avlagte doktorgrader 

ved HF i 2016 var 52 

Av fakultetets 

professorer og 

førsteamanuenser 

i 2016 var 43 % 
kvinner
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MÅLOPPFYLLELSE OG HENDELSER 

 

Det var stor aktivitet på HF i 2016, og bare et utvalg av aktivitetene kan dekkes i denne årsrapporten. 

Beskrivelsene av måloppfyllelse og hendelser reflekterer tiltak og milepæler i HFs årsplan 2016-2018. 

 

Utdanning 
  

Studiepoeng per student går opp 

Etter 5 år med nedgang i studiepoeng per student går det endelig rett vei for HF: i 2016 økte denne 

indikatoren med 2,2 poeng og endte opp med 37,4 studiepoeng per student. 1 Det er også flere 

studenter som reiser ut på utveksling, og flere utenlandske studenter som velger HF for sitt 

utvekslingsopphold. Fakultetet har i flere år jobbet målrettet for disse resultatene og er fornøyd med 

at innsatsen endelig gir uttelling.  

 

Studentanalyse har gitt mer målrettede tiltak mot frafall 

HF har i mange år jobbet med å redusere frafall på studieprogrammene. I 

2016 besluttet fakultetet å gjennomføre en større analyse i samarbeid 

med Avdeling for fagstøtte på UiO for å se etter mønstre. Hva 

kjennetegner de studentene som slutter? Hva kjennetegner de 

studentene som gjennomfører?  

 

Et omfattende sett med data for HF-studenter i kullene 2008-2015 ble 

analysert. Undersøkelsen ga viktig og helt ny informasjon både på 

studieretningsnivå og for fakultetet som helhet. Blant annet viste analysen 

at yngre studenter gjennomfører i større grad, samtidig som at fakultetet 

har en stadig lavere andel av disse studentene. Undersøkelsen viste også 

at de fleste som gjennomfører gjør det på normert tid, mens de som faller 

fra, i hovedsak faller fra i løpet av det første studieåret. 

 

Analysen har bidratt til at mer spissede og målrettete tiltak er satt i gang 

både på fakultets- og studieretningsnivå. Fakultetet har blant annet et 

stort fokus på førsteårsopplevelsen. Målet er å redusere tidlig frafall 

gjennom å få studentene sosialt og faglig integrert fra starten.  HF har 

også satset stort på egen fagrettet skolebesøksordning for å rekruttere 

motiverte og egnede studenter rett fra videregående.  

 

Bedre veiledning på master  

For å følge opp studentene enda tettere og bidra til kompetanseheving hos de ansatte, har Institutt 

for lingvistiske og nordiske studier utviklet et kurs i masterveiledning i samarbeid med Fagområdet 

for universitetspedagogikk ved UiO. Kurset ble pilotert første gang høsten 2016.  

                                                           
1
 DBH-tall. De offisielle UiO-tallene, som f.eks. er grunnlaget for ambisjonsnivået, foreligger ikke ennå.  

 
 

Institutt for litteratur, 

områdestudier og 

europeiske språk har 

gjennom studentanalysen 

sett en sammenheng mellom 

programmer med god 

gjennomføring og 

programmer med godt 

integrerte studieløp. 

Instituttet jobber nå for 

å skape bedre sammenheng 

og tydeligere progresjon 

mellom emnene i sine 

studietilbud. 
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Metoden som brukes er kollegaveiledning og deltakerne bidrar med egenerfarte 

veiledningsutfordringer som diskuteres i grupper gjennom semestret. I tillegg er det to 

fellessamlinger i løpet av kursperioden. Kurset fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og HF 

utvider derfor kurset til å omfatte alle ansatte på HF som veileder masteroppgaver. Oppstart er 

høsten 2017, og kursene vil holdes hvert semester i en femårsperiode. 

 

Studenter krysser landegrenser 

I 2016 hadde HF 410 innreisende studenter, mot 357 året før. HF er det fakultetet som tar imot 

desidert flest innreisende studenter, med over 100 flere enn Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 

som tar imot nest flest. Det er særlig på HFs Asia-avtaler det er en økende interesse fra utenlandske 

studenter. 

Fakultetet har også en fin økning i antall studenter som tar et semester i utlandet. 87 flere reiste ut 

gjennom en HF-avtale sammenlignet med 2015. Fakultetet har jobbet systematisk gjennom flere år 

for å få flere studenter til å reise ut. I 2016 ble det blant annet holdt fellesveiledninger for studenter 

som hadde søkt men enda ikke takket ja til tilbudet, for å rydde eventuelle hindringer av veien og øke 

motivasjonen for et utenlandsopphold.   

En digital revolusjon  

HF er på full fart inn i den digitale eksamensverden. Høsten 2016 kunne studenter på 66 emner la 

blyanten ligge på eksamensdagen, mot 4 emner høsten 2015. Humanioras spesielle utfordringer, 

som behovet for å spille lydopptak, skrive fonetiske tegn og skifte tastaturoppsett til for eksempel 

gammelgresk, løses fortløpende. Engasjerte faglærere som ønsker å gå over til digital eksamen, gjør 

at eksamenssystemet Inspera utvikles. I 2016 var eksempelvis problemet med syntaktiske trær-

oppgaver løst da HF var pilot for digital tegning i 

eksamensoppgaver.  

Også på undervisningssiden går HF nye veier. 1. februar 

lanserte Institutt for musikkvitenskap en MOOC 

(Massive Open Online Course) med tittelen Music 

Moves: Why Does Music Make You Move?  Kurset er 

utviklet i samarbeid med Seksjon for digitale medier i 

læring. De over 5000 som meldte seg på dette kurset 

utforsker spørsmål som: Hvorfor beveger vi oss til 

musikk? Hvorfor tramper vi takten forsiktig på jazz-

konsert, men danser som bare det på en mørk og svett 

klubb? Deltakerne ser videoer, leser artikler, løser 

oppgaver og diskuterer med hverandre på nett. 

 
 

 
 

 

 

(yy (Foto: DML/USIT) 
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Forskning 
 

Mange tildelinger fra Forskningsrådet og videre arbeid med EU-søknader 

Året ble innledet med realisering av prosjektene "Timing and Sound in 

Musical Microrhythm" og "Conceptual engineering", finansiert gjennom 

Forskningsrådets FRIPRO Toppforsk-ordning og det såkalte fellesløftet.   

"Timing and Sound in Musical Microrhythm" ledes av professor Anne 

Danielsen ved Institutt for musikkvitenskap. Prosjektet skal gi ny innsikt i 

persepsjon av timing og rytme gjennom å undersøke estetiske, 

psykologiske og kulturelle aspekter ved fire utvalgte musikksjangre. 

Forskningen skal studere hvordan lydlige kvaliteter som klang og dynamikk 

påvirker vår oppfattelse av hvor rytmiske hendelser er plassert i tid på 

mikronivå.   

"Conceptual engineering" ledes av professor Herman Cappelen i samarbeid 

med professor Øystein Linnebo og professor Camilla Serck-Hanssen ved 

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Utgangspunktet er at de begrepene vi har kan være defekte og burde 

forbedres. Hvordan evaluerer vi våre begreper? Hvordan vet vi at vi har de 

begrepene vi burde ha? Historisk har forskningen i alle fag blitt drevet 

framover av begrepsforbedring, men ingen har noen god teori om hvordan 

begreper kan evalueres. Målet for dette prosjektet er å utarbeide en slik 

teori og så anvende den på forskjellige fagområder og i politiske kontekster. 

Forskningsprosjektet er en del av ConceptLab som startet i 2014, og et samarbeid med Centre for the 

Study of Mind in Nature (CSMN). 

I desember 2016 fikk HF innvilget tildelinger på til sammen omkring 60 millioner kroner fra Norges 

forskningsråd i årets FRIPRO-runde. Det omfatter hele fire forskerprosjekter, tre mobilitetsstipend og 

en tildeling av arrangementsstøtte. Særlig gledelig var det at Institutt for lingvistiske og nordiske 

studier fikk tildeling til to unge forskertalenter, av tre totalt på hele UiO. Grundig arbeid på 

instituttene med å forberede søknader har gitt god uttelling hos Forskningsrådet, men fakultetet har 

ambisjoner om å lykkes også med EU-søknader.  

Karriereløpsprogrammet 

Flere målrettede tiltak i årsplanen skal øke mulighetene for at miljøer ved HF skal hente inn 

eksternfinansiering fra EU. Den største satsingen er fakultetets karriereløpsprogram for unge lovende 

forskere. Høsten 2016 startet åtte forskere på et program for å utvikle kompetanse og internasjonal 

erfaring. Ulike kurs, mentorordning, veiledning av stipendiater og ulike aktiviteter for å utvikle egne 

prosjekter skal gjøre deltakerne rustet til å søke, og få innvilget, søknader til ERC Starting eller 

Consolidator Grant.  

Avslutning av Midtøsten-prosjekt, oppstart av bokprosjekt om Statoils historie 

Sommeren 2016 ble prosjektet New Middle East ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

avsluttet. Dette tverrfaglige prosjektet har vært finansiert av Utenriksdepartementet, for å besvare 

spørsmål knyttet til de politiske og ideologiske strømningene i Midtøsten. Prosjektet, som startet i 

2011, har hatt forskere fra både UiO, Fafo og Prio.  

 
 

- Jeg gleder meg 
virkelig til å gjøre 
dette prosjektet. 
Dette er et skikkelig 
grunnforskningsprosje
kt som jeg tror kan 
resultere i viktige 
innsikter med 
relevans langt utover 
musikkvitenskapen. 
Toppforsk-tildelingen 
gjør det mulig å 
realisere det, og det 
er fantastisk, sier 
Anne Danielsen. 
(Foto: IMV)  
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Omtrent samtidig som dette prosjektet ble avsluttet med en stor 

konferanse, Five Years after the Arab Spring: Political and Ideological 

Trends, inngikk IAKH avtale med Statoil om et stort prosjekt. I år 2022 

runder Statoil 50 år, og instituttet skal skrive selskapets historie. 

Statoil finansierer prosjektet, som har en kostnadsramme på rundt 25 

millioner kroner. Prosjektleder er professor i historie Einar Lie. Han 

skal trekke inn forskere både fra Universitetet i Oslo og andre 

institusjoner. Prosjektet vil føre til økt kunnskap både for 

forskningsinstitusjonene og for samfunnet.  

Mange tiltak for å nå målsetningen om raskere rekruttering 

Fakultetet skal bruke kortere tid på å ansette vitenskapelige ansatte. 

Målet er å redusere gjennomsnittlig tid fra søknadsfrist til 

tilsettingsvedtak til 10 måneder innen 2018, mot i gjennomsnitt 12 

måneder de siste årene. Gjennomsnittlig tid fra en stilling er påtenkt 

til en ansatt er på plass har de siste årene vært to år. 

 

I 2016 gjennomførte fakultetet en arbeidsflytkartlegging på 

instituttene for å få mer kunnskap om utfordringer og igangsatte 

tiltak. Utfordringene består hovedsakelig i å lage gjennomførbare tidsplaner, ressursplanlegging, 

oppnevnelse av sakkyndig komité (herunder habilitet) og for få administrative 

ressurser sett i forhold til det høye antallet tilsettinger. Noen fagmiljøer opplever 

også konkurranse med andre universiteter om lønnsnivå.  

Blant tiltakene som er igangsatt, er planlegging to til seks måneder før 

kunngjøring, aktiv og tydelig bruk av tidsplaner, og tydelig planlegging av når 

sakkyndig komité skal være ferdig. En enhet oppgir at sakkyndig komité setter av 

tid og får kun én måneds leveringsfrist. Et par enheter har startet med å legge ut 

tidsplaner på nett, for å sikre en transparent prosess. En enhet har laget en egen 

huskeliste for rekrutteringsprosesser som de sender ut til komitéene. Noen sier 

de har god erfaring med at instituttleder/forskningsleder følger opp samtlige 

sakkyndige komitéer.  

Inntrykket er at de enheter som bruker tidsplanlegging aktivt, klarer målet om 10 

måneders tilsettingstid fra søknadsfrist til tilsettingsvedtak. 

 

God kjønnsbalanse og mange med internasjonal bakgrunn blant HFs ansatte 

Fakultetet hadde totalt 749 årsverk i 2016.  Det er en økning på 17 årsverk fra 

2015. Økningen skyldes mange nytilsettinger i vitenskapelige stillinger. De siste 

tre årene har fakultetet ansatt så mange som 48 førsteamanuenser. Fakultetet 

har nå tilnærmet kjønnsbalanse i de fleste stillingskategorier og mange ansatte med internasjonal 

bakgrunn. HF har ansatt dobbelt så mange stipendiater i 2016 som i 2015. Av de som pensjoneres, er 

det flest mannlige professorer. 

 

 

 

 

 
 
Institutt for 
musikkvitenskap 
jobber aktivt med 
å lage og følge 
opp tidsplaner. 
Tidsplanene 
legges ut på nett 
til informasjon 
for søkerne, sier 
administrativ 
leder Målfrid 
Hoaas. 

 
 

- Vi får tilgang til mye og ny 
dokumentasjon, og vi får også 
mulighet til å gå dypt inn i 
også kontroversielle sider ved 
Statoils etablering og 
utvikling, sier prosjektleder 
Einar Lie. Her avbildet sammen 
med Statoils 
kommunikasjonsdirektør Reidar 
Gjærum (t.v.), leder 
styringsgruppa for det store 
historieprosjektet.(Foto: Ole 
Jørgen Bratland - Statoil)  
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Nytilsatte 2016 Kvinneandel 
Internasjonal 
rekruttering  

Førsteamanuensis  23 65 % 56 %  

Universitetslektor 5 80 % 40 %  

Stipendiat (interne midler) 47 75 % 44 %  

Postdoktor  
 

22 45 % 68 %  
 
Professor II/førsteamanuensis ll 

 
20 

 
50 % 

 
75 % 

 

 
Forsker 

 

 
3 

 
33 % 

 
33 % 

 

 

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon 
 

Et verktøy for videre samarbeid med arbeidsgivere 

HF har gjort nybrottsarbeid ved å kartlegge samarbeidspotensial i tre 

viktige bransjer for utdanning og forskning ved fakultetet: kulturlivet, 

næringslivet og offentlig sektor. Bransjekartleggingen har gitt fakultetet 

et kunnskapsgrunnlag for å etablere målrettet kontakt og samarbeid med 

arbeidsgivere knyttet til utdanningene. 

HF har blant annet fått svar på hva slags kompetanse hos kandidatene de 

har behov for, og hvor det er potensiale for å ruste kandidatene til å bli 

enda mer attraktive som arbeidstakere. Som et resultat kommer HF blant 

annet til å jobbe for økt bruk av fakultetets praksisordninger, og for at 

flere studenter skriver masteroppgave i samarbeid med eksterne 

virksomheter. 

Et godt første år for Norgeshistorie.no 

Nettstedet Norgeshistorie.no ble lansert på tampen av 2015. Antall besøk 

på nettstedet har vært i kontinuerlig vekst siden lanseringen, og 

tilbakemeldingene redaksjonen har fått fra publikum har vært 

gjennomgående gode. I november 2016 hadde nettstedet et 

gjennomsnittlig besøk på 1450 besøk per dag, mot 370 i januar.  

Nettstedet ble tildelt UiOs formidlingspris i 2016. I priskomitéens begrunnelse sto det at 

«Universitetets nye historienettside er en formidlingssatsing uten sidestykke i norsk akademia. 

Nettstedet gjør forskningsbasert, fagfellevurdert kunnskap tilgjengelig for alle. 800 fotografier, kart, 

grafer, malerier og tegninger bidrar til å levendegjøre tekstene». 

Det første året har Norgeshistorie.no prioritert å: 

 Produsere og publisere nytt innhold. 

 Gjøre nettstedet kjent for lærere og elever i skolen og for den historieinteresserte allmenhet. 

 Videreutvikle nettløsningen i henhold til brukernes behov. 

Lettere overgang til 

arbeidslivet 

Hilde Kveseth er master i 

Russlandsstudier og er nå 

i Brussel som praktikant 

hos 

universitetsnettverket 

The Guild. Der får hun 

relevant og internasjonal 

arbeidserfaring gjennom 

en Erasmus+-ordning.   
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Norgeshistorie.no har opprettet en Facebook-side. Innleggene når mange – en post har vanligvis en 

rekkevidde på 10 000-40 000 personer. Facebook-siden skaper trafikk til nettstedet og genererer 

engasjement i kommentarfeltene. Mot slutten av året hadde siden mer enn 6000 følgere. 

Samarbeid og nye forskergrupper i UiO:Norden 

UiO:Norden utforsker nordiske erfaringer for å møte nye utfordringer. Satsingen er en av tre store 

tverrfaglige satsinger ved UiO. Det er stor internasjonal interesse både for det nordiske samarbeidet 

og for de nordiske modeller, nordisk litteratur og nordisk livsstil.   

Fra januar var tre tverrfaglige forskergrupper finansiert av UiO:Norden: Nordic Welfare Developments 

(NoWeDe), Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900 og Renewing the Nordic Model (REN). I 

løpet av året kom det til to nye forskergrupper: Nordic Branding og Nordic hospitalities in a context of 

migration and refugee crisis (NORDHOST). 

UiO:Norden hatt et utstrakt samarbeid med interessenter og institusjoner i samfunnet utenfor 

akademia i 2016. Blant annet har satsingen opprettet den faste og utadrettede seminarrekken 

Norden-seminaret, deltatt på Arendalsuka og innledet et samarbeid med Partnerforum. 

Morgenbladets kåring av fantastiske formidlere: to av ti vinnere fra HF 

I april inviterte Morgenbladet studenter og lesere til å nominere og stemme på sine favoritt-

forelesere for å finne landets 10 beste formidlere. Avisen fikk inn totalt 383 forslag til kandidater. HF 

endte, som eneste fakultet ved UiO, med å ha to fantastiske formidlere blant de ti vinnerne: 

litteraturviter Tone Selboe og historiker John McNicol.  

Juryen valgte Tone Selboe som en «verdig representant for ‘den klassiske foreleseren’». John 

McNicol ble valgt for sin energi og kreativitet som underviser. McNicol har tidligere også vunnet UiOs 

undervisningspris for innovativ undervisning.  

 

STATUS FOR DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN 

 

Basisvirksomheten ved HF hadde ved 

utgangen av 2016 et akkumulert 

mindreforbruk på 149 millioner kroner. 

Merk at i begynnelsen av 2017 blir 60 

millioner av dette omfordelt 

tilrehabilitering av Niels Treschows hus. 

Det isolerte mindreforbruket for 2016 

var på 28 millioner, noe som var 32 

millioner mer enn opprinnelig 

budsjettert. Hovedgrunnene til avviket 

fra budsjettet er en for optimistisk 

budsjettering av personalkostnader og driftskostnader. 
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Langtidsprognosen viser en utvikling som går fra dagens resultat via et akkumulert mindreforbruk i 

2017 på 66 millioner som gradvis reduseres til 39 millioner i 2021. Det er verdt å merke seg at 

enkelte institutter ikke har stillingsplaner på plass som strekker seg så langt ut i perioden. Disse er 

imidlertid under arbeid og vil innarbeides i langtidsprognosene utover i 2017. 

 

Den eksternt finansierte virksomheten ved 

HF har holdt seg noenlunde stabil i 2016 i 

forhold til 2015. Inntekter og 

driftskostnader er så å si de samme, mens 

personalkostnader er noe lavere som følge 

av utfasingen av prosjektet Norsk Ordbok. 

Nettobidraget til basisøkonomien øker 

med 4,8 millioner (22 %). Denne positive 

utviklingen i nettobidrag er i hovedsak en 

effekt av tilførsel av mange nye 

forskningsrådsprosjekter.  

 

Prognosen for årene 2017-21 legger til grunn en økning i ekstern inntjening. Det er budsjettert med 

årlig inntekt på 110-120 millioner i 2017-20 og 95 millioner i 2021. Kostnadssiden er budsjettert med 

tilsvarende volum. Nettobidraget er anslått til ca. 30 millioner i 2017, ca. 35 millioner i 2018-20 og 30 

millioner i 2021. 

 

Med utgangspunkt i HFs økonomiske situasjon har fakultetsledelsen sett et behov for å følge 

utviklingen ved instituttene tettere. I 2016 ble det derfor igangsatt jevnlige dialogmøter med 

instituttene hvor deres økonomiske utvikling ses opp mot gjennomføring av lokale planer og 

ressursutnyttelse. Særlig viktig har det vært å gjennomgå instituttenes stillingsplaner med tanke på 

fremtidige lavere rammer. 

 


