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Innstilling - søknader om midler til forsknings- og utdanningssatsinger 2019-23 
Panelet ble i tråd med fakultetsstyrets beslutning om de økonomiske rammene for faglige 

prioriteringer, bedt om å identifisere de fem beste søknadene som vi anbefaler tildeles midler som 

forsknings- og utdanningssatsinger 2019-23. Panelet har i et møte i Oslo 24. november behandlet alle 

søknadene.  

Det er panelets oppfatning at denne kunngjøringen har resultert i mange gode og interessante 

søknader, med stor bredde og variasjon. Alle søknadene har i større eller mindre grad et potensial for 

å flytte fakultetet i den retningen denne faglige prioriteringsprosessen er ment å skulle gjøre. 

Etter en helhetlig vurdering, med vekt på hvilke søknader som best svarer på kriteriene i utlysningen, 

har panelet kommet til en felles beslutning om å innstille følgende søknader, i tilfeldig rekkefølge:  

 Literature, Cognition and Emotions 

 Philosophy in Science 

 Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) 

 Screen Cultures 

 The Heritage Experience Initiative 

 

Nedenfor følger en kort vurdering av alle de 11 søknadene panelet har vurdert. De fem innstilte 

søknadene står først, men hverken disse fem eller de andre seks søknadene er innbyrdes rangert.  

 

Literature, Cognition and Emotions 
En godt strukturert søknad og et interessant tema, der prosjektene integrerer metoder, begreper og 

materiale fra ulike disipliner. De strategiske målene for satsingen er tydelig forankret i 

Humaniorameldingen og andre strategiske dokumenter. 

Et spennende tverrfaglig samarbeid også utenfor fakultetet, som omfatter et lovende samarbeid med 

nevropsykologi, med potensial for fornyelse både på forsknings- og utdanningsdelen. Nyskapende 

forskningssamarbeid og potensial for fornyelse av utdanningstilbudet, selv om sistnevnte kunne vært 

tydeligere beskrevet.  

Det tverrfaglige er godt integrert i planer for forskning og utdanning, og hvis satsing lykkes, er 

grunnlaget for et varig samarbeid godt. 

Utdanningskomponenten legger opp til et nyskapende studium, kanskje særlig rettet mot talentfulle 

studenter som ønsker å gå ut over disiplinbaserte grenser. 

Satsingen har utvilsomt potensiale for samfunnsrelevans, og søknaden burde vært mer konkret om 

dette. Deltakerne har hatt stor suksess med ekstern finansiering så langt, og denne satsingen bør 

kunne øke mulighetene, selv om man fortsatt må rette seg inn mot finansieringsordninger hvor 

terskelen for bevilgning er høy. 

Philosophy in Science 
En overbevisende søknad som på en strukturert måte besvarer fakultetets utlysning. Et klart 

tverrfaglig prosjekt med et stort potensial for nyskapning, særlig på forskningssiden. Det nyskapende 
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i prosjektet er særlig knyttet til et aktivt tverrfaglig samarbeid mellom filosofiske og 

vitenskapsteoretiske miljøer og miljøer innenfor life science og andre naturvitenskapelige 

fagområder. Merverdien av samarbeidet er tydelig beskrevet i søknaden.    

Søknaden kommer fra et svært sterkt forskningsmiljø. Den bærende idéen er å utvikle 

kommunikasjon og samarbeid mellom humaniora og andre miljøer, inkludert samfunnet utenfor 

akademia, med fokus på eksisterende, innovative prosjekter ved UiO. 

Prosjektets sentrale problemstillinger er svært relevante og kan bidra til å flytte fram humaniora.  

Diskusjoner om vitenskapens rolle og status, om etikk og sannhet er sentrale spørsmål i utviklingen 

av kunnskapssamfunnet.   

Utdanningskomponenten innebærer en utvikling og fornyelse i retning av en mer strukturert 

integrering av flerfaglige perspektiver. Selv om søknaden kunne vært noe mer utviklet på 

utdanningsdelen, finnes det et potensial for å forbedre studietilbudet.  

I utgangspunktet er disse fagområdene primært finansiert gjennom Forskningsrådets Fri 

prosjektstøtte og andre åpne virkemidler (SFF), men med et relevant samarbeid med andre 

fagmiljøer (f.eks. livsvitenskap, nanovitenskap) vil det åpne seg større muligheter. 

 

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) 
Et relevant og ambisiøst prosjekt, med en åpenbar samfunnsrelevans, som egner seg godt som en 

satsing under Faglige prioriteringer. Dette er et viktig område som humaniorafagene må ta på seg. 

Denne satsingen åpner store muligheter for tverrfaglig samarbeid, i hele fagspekteret. OSEH legger til 

rette for en plattform innenfor fakultetet som vil kunne generere nyskapende prosjekter. 

Satsingen har et stort potensial for genuint tverrfaglig samarbeid med naturvitenskapelige disipliner. 

Det er viktig og nødvendig for prosjektets suksess at gruppen utvikler en klar profil innenfor området 

environmental humanities.  

Søknaden redegjør for store muligheter for å utvikle svært interessante utdanningstilbud som det er 

all grunn til å tro vil etterspørres mer og mer i årene framover. Søknaden redegjør godt for 

organisering og planlagte aktiviteter, samt internasjonalt samarbeid og benchmarking. 

Svært stort potensial for ekstern finansiering. Det dreier seg om tunge satsingsområder nasjonalt og 

internasjonalt, og det har lenge vært etterspurt faglig sterkere initiativer fra humanistiske fagmiljøer. 

Selv om det kan innvendes at prosjektet kunne vært bedre utviklet rent substansielt, er det strategisk 

viktige grunner til å støtte dette prosjektet. Det vil styrke humanistiske perspektiver innenfor temaer 

med stor samfunnsrelevans og hvor det ligger svært godt til rette for tverrfaglig samarbeid. Samtidig 

er det her muligheter for økt ekstern finansiering. 

 

Screen Cultures 
Dette er en undervisningsdrevet, tverrfaglig satsing med innovasjonspotensial. Satsingen involverer 

alle HFs institutter, men med en klar forankring hos Institutt for medier og kommunikasjon. 

Samfunnsrelevansen kan synes ganske åpenbar siden dette prosjektet tar opp problemstillinger 

knyttet direkte til den nye medievirkeligheten vi alle er en del av. Søknaden svarer godt på 

Studiekvalitetsmeldingen.  
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Det er utdanningsdelen som er det sentrale i denne satsingen, noe som også påpekes i søknaden. 

Utdanningsdelen er beskrevet i detalj og er svært godt utviklet og planlagt. Det presenteres 

overbevisende ideer om bruk av digitale læringsressurser for å fornye undervisningen. Det legges 

opp til fem moduler i et MA-program som vil være et internasjonalt interessant og nyskapende 

tilbud. Det vil være det første initiativet på feltet i Norden. Kursene vil være utgangspunkt for 

forskningsgruppene.  

Forskningen skal knyttes til undervisningsmodulene og søknaden går ikke langt nok i å vise hvor 

nyskapende den kan bli, men spørsmålene er relevante. Satsingen bør derfor ha potensiale for å 

hente inn ekstern finansiering fra ulike kilder og utlysninger. Dette underbygges av at 

prosjektgruppen har et godt internasjonalt nettverk.  

Satsingen markerer seg særlig pga. sterke tverrfaglige grupper og at de har fått til en god kobling 

mellom utdanning og forskning. Dette er forskningsmessig spennende, men det er 

utdanningskomponenten som er helt sentral. Prosjektets kritiske ambisjon med hensyn til moderne 

medier bidrar til å løfte prosjektet opp blant de beste søknadene.   

 

The Heritage Experience Initiative 
Et ambisiøst, relevant og innovativt prosjekt, med utgangspunkt i et sterkt fagmiljø. Ønsker å utvikle 

nyskapende forskning med samfunnsrelevans (migrasjon, konflikt, klimaendring mm.), og nye 

modeller for undervisning. Satsingen integrerer undervisning og forskning og organiseringen er godt 

beskrevet i søknaden.  

Planene for utdanningsdelen er godt gjennomarbeidet med betydelige muligheter for å gi noe nytt til 

studentene, særlig gjennom praksisorienteringen og samarbeidet med kulturarvs-institusjoner 

utenfor universitet. Det skal utarbeides nye undervisningsmetoder. Tilbudet vil komme relativt 

mange studenter til gode.  

Undertemaene er konkrete og de tverrfaglige elementene er overbevisende. Det er et stort 

potensiale for tverrfaglig samarbeid (matnat, IKT, statsvitenskap og sosiologi) i de fem 

forskningsområdene. For å lykkes med hver av de fem forskningsområdene trenger prosjektet 

betydelig kapasitet, og det betyr at faglig samarbeid utenfor fakultet er høyst nødvendig Dette burde 

vært utforsket bedre i søknaden. Samarbeidet med museumssektor m.fl. er derimot godt beskrevet.  

Denne satsingen åpner for sterkere og mer målrettet samarbeid med kultursektoren. Dette vil kunne 

gi fornyelse av både samarbeidsformer og utdanningsopplegg, med overføringsverdi til resten av 

fakultetet.  

Kulturarv finansieres fra åpne utlysninger og noe store program. Det legges opp til en bottom-up 

strategi, der også andre kilder enn tradisjonell forskningsfinansiering vil være relevant.  

 

 

Humanistisk skolesatsing 
Potensielt et viktig og relevant prosjekt for HF, der målet er å styrke forholdet mellom skolen og 

humaniora. Prosjektet vil styrke lektorutdanningen både gjennom bedre undervisningsplaner og ved 

at forskningen rettes mot undervisningsrelevante og didaktiske problemstillinger. 
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I søknaden argumenteres det godt for at det er et problem at humaniora og skolen har beveget seg 

bort fra hverandre, men det argumenteres mindre tydelig for hva løsningen skal være.  

Det mangler også en tydelig beskrivelse av forskningskomponenten og potensial for ekstern 

finansiering. Forskningskomponenten, slik den er beskrevet, framstår ikke som så nyskapende, men 

vil kunne innebære en nyorientering av humanistisk forskningen slik at den også tar opp 

undervisnings- og skolerelevante temaer. 

HFs forhold til skolen og humanioras plass i lærerutdanningen er et svært viktig tema, men søknaden 

besvarer ikke overbevisende hva prosjektets bidrag vil være eller hvilken merverdi prosjektet vil ha 

for utvikling av fakultetets undervisningskvalitet, nyskapende forskning eller ekstern finansiering.  

Satsingen fremstår som organisatorisk, mer enn en faglig, satsing. Samtidig er det utvilsomt en 

strategisk viktig oppgave for HF å styrke lektorutdanningen. Panelet innstiller ikke denne søknaden 

for tildeling av midler i prosessen for faglige prioriteringer, men anbefaler at fakultetet følger opp 

prosjektet på andre måter.  

 

Investigating Language Cognition: The View from Multimodality 
Prosjektets tverrfaglige innretning og det planlagte samarbeidet er overbevisende beskrevet. Det 

samme gjelder potensialet for prosjektets bidrag til å løse store samfunnsutfordringer. 

Samfunnsrelevansen er knyttet til utviklingen av en kognitiv vitenskap som vil kunne gi ny relevant 

innsikt om nye kommunikasjonsformer. 

Prosjektet ønsker å følge opp Humaniorameldingens utfordringer knyttet å gi økte muligheter til de 

beste (outstanding) studentene og øke samfunnsrelevansen av forskningstemaene.  

Utdanningskomponenten er godt beskrevet og viser både potensial og styrke. Gitt prosjektets 

eksellens-innretning, er det usikkert hvor mange studenter denne satsingen vil omfatte.  

Det er derimot vanskeligere å se merverdien av forskningsdelen av søknaden. Den fremstår mest 

som en liste over mulige temaer og samarbeid. I tillegg er prosjektbeskrivelsen noe ubalansert i den 

forstand at den domineres av eksempler fra ett forskningsområde.  

Søknaden redegjør ikke overbevisende for hvordan prosjektet skal realisere potensialet for å hente 

inn ekstern finansiering.  

 

Multilingualism and globalization: Research-based teaching 
Dette er en god søknad fra et sterkt miljø. Satsingen springer ut av MultiLing (SFF) og oppfyller langt 

på veg krav om samfunnsrelevans, tverrfaglighet og fornyelse.  

Satsingen innebærer først og fremst en utvidelse av aktiviteten ved MultiLing, med en modul for 

lingvistikk i rettslig sammenheng (Forensic linguistics). Det legges opp til å etablere et nytt 

masterprogram, Multilinguism and Globalization, som fremstår som både en viktig og relevant 

utvikling av tilbudet, men satsingen er ganske avgrenset i sine mål. Initiativet representerer i 

begrenset grad noe faglig nytt ved HF, men er mer en styrking av et fagområde som allerede er i god 

utvikling. 
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Søknaden beskriver godt innholdet i et nytt masterprogram, inkludert forventet læringsutbytte. 

Derimot er det dårligere beskrevet hvordan masterprogrammet vil bidra til fornyelse av 

undervisningen, med overføringsverdi til resten av fakultetet.  

MultiLing har potensiale til å hente ekstern finansiering, men det er usikkert hvorvidt denne 

satsingen vil øke mulighetene betydelig.  

 

Religion and Politics in a Globalised World (RelPol) 
Et initiativ som innebærer å trekke språk- og kulturkunnskap (inkl religionsforståelse) inn i studiet av 

ideologisk mobilisering nasjonalt og internasjonalt. Den overordnede tematikken er 

samfunnsrelevant, men det nyskapende potensialet er svakt utviklet. Undertemaene er bedre 

beskrevet og viser potensial for nyskapende forskning, men det er likevel litt uklart hva slags 

forskningsaktivitet dette faktisk skal føre til. En vesentlig innvending mot denne satsingen er at 

statsvitenskap ikke er med og at det er relativt dårlig dekning politikk-delen av Religion and Politics.   

Interessant og gjennomarbeidet opplegg for utdanningsdelen, med planer for å integrere forskning 

og utdanning, med et visst rekrutteringspotensiale og muligheter for å gi noe nytt til studentene. Ett 

av de bærende elementene er et pop-up institutt, men det er uklart hva innholdet i denne 

seminarvirksomheten skal være.  

Søknaden sier lite om mulig eksternfinansiering, til tross for at dette er et prosjekt med 

samfunnsrelevans og potensial for å treffe flere utlysninger.  

 

Standardization in the North c. 700-1500 
En god søknad som bygger på eksisterende middelalderstudier ved UiO, med en ambisjon om å 

utvikle tverrfaglige elementer i både forskning og utdanning. Initiativet er nytt og godt begrunnet, 

men samarbeidsrelasjonene er veletablerte og i denne forstand ikke nyskapende. 

Tema er smalt, noe som er denne søknadens styrke og svakhet. Prosjektets fokus gjør det faglig 

interessant og gjennomførbart i tillegg til at det er tverrfaglig, men samtidig er prosjektets 

ambisjoner for samfunnsrelevans og utdanning begrenset. Det er også usikkert hvilken 

overføringsverdi denne satsingen vil kunne ha til resten av fakultetet.  

Utdanningsdelen handler først og fremst om utvikling av et nytt masterprogram i Viking and 

Medieval Studies. Dette er godt beskrevet og fundert i eksisterende forskning og undervisning. 

Satsingen har som mål å bidra til å bedre gjennomføringsgraden på masternivå, men det er ikke 

overbevisende forklart hvordan dette masterprogrammet skal bidra til å bedre utdanningskvaliteten 

ved fakultetet.  

Søkergruppen har en god track record for ekstern finansiering, og i søknaden drøftes mulighetene for 

å øke slik finansiering, men det er ikke et overbevisende stort nytt potensial.  

 

Språklig handlekraft 
Denne satsingen vil styrke fremmedspråksundervisningen ved fakultetet, og har som hovedmål at 

bedre gjennomføringsgraden på bachelor-nivå. I tillegg ønsker initiativet å skape et samlet fagmiljø 

og sikre bedre rekruttering. 
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Utfordringene er velkjente og uomtvistelige, og dette prosjektet er i den forstand svær relevant. 

Derimot er det ikke tydelig hva det faglige målet er og forskningskomponenten er ikke godt nok 

beskrevet. Forskningsdelen kunne vært mer ambisiøs, særlig i utviklingen av tverrfaglig samarbeid.   

Satsningen fokuserer på studentene (studiesosialt miljø, mottak, behov for sammenheng etc.), men 

den bygger også implisitt på en antakelse om at språkstudenter fra ulike disipliner har felles interesse 

av andrespråkslære. Dette er ikke opplagt og man burde kanskje finne en annen felles plattform.  

Denne søknaden utmerker seg ved å være veldig tydelig på hvordan gjennomføringsgraden skal 

forbedres. Satsingen har stort potensial for fornyelse og økt studiekvalitet.  

Dette er et veldig godt initiativ, men det svarer ikke godt nok på kriteriene for denne utlysningen. 

Panelet innstiller ikke denne søknaden for tildeling av midler i prosessen for faglige prioriteringer, 

men anbefaler at fakultetet følger opp prosjektet på andre måter.  
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