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ÅRSRAPPORT 2017 – 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 2017 13 bachelorprogram, 14 masterprogram, 18 årsenheter og mer enn 60 fag 

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

 

HF har om lag 800 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. 

 

 

 

 
I 2017 kom flere nasjonale dokumenter som kommer til å prege fakultetets strategiske utvikling i årene fremover: 

stortingsmeldingene «Humaniora i Norge» og «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» og Forskningsrådets 

evaluering av humanistisk forskning i Norge. 
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NØKKELTALL 

 

Forsknings- og undervisningsvirksomheten ved HF måles årlig gjennom resultatindikatorer fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet. Resultatene indikatorene viser gir utslag i finansieringen av fakultetets 

virksomhet. Nedenfor vises en statistikk over utviklingen ved fakultetet de fem siste årene.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

* Det er ikke sammenlignbare tall for 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

Antall digitale 

skoleeksamener i 

2017 var 6339 

HF har 

utvekslingsstudenter 

fra 55 land  

 

Antall EU-søknader ved HF i 

2017 var 40. 

Av fakultetets 

professorer og 

førsteamanuenser 

i 2017 var 44 % 
kvinner

Utvikling av resultatindikatorene 2013-2017 



3 
 

AKTIVITETER I ÅRET SOM GIKK 

 

Sterke forskergrupper og samfunnsrelevant forskning 

Resultatene av Forskningsrådets landsomfattende evaluering av humanistisk forskning HUMEVAL 

forelå i juni 2017. De humanistiske fagmiljøene ved UiO fikk skryt for gode nasjonale og 

internasjonale nettverk, produksjon og evne til å være synlige og framstå som relevante i samfunnet. 

Kvaliteten på de 18 forskergruppene fra fakultetet ble i all hovedsak vurdert som god, i noen tilfeller 

eksellent. Evalueringen ga konkrete oppfølgingspunkter for videreutvikling av forskergruppene. Den 

fremhevet også fakultetets gjennomtenkte forskningsstrategi som er godt tilpasset både 

Forskningsrådets og EU-systemets innretting og apparatet for ekstern finansiering. 

Et særlig interessant funn i evalueringen var anerkjennelsen av den humanistiske forskningens 

samfunnsbidrag, eller impact. Å identifisere eksempler på samfunnsbidrag var en ny øvelse for 

fagmiljøene, og flere ble rådet til mer strategisk tenkning om hvordan forskningen bidrar til 

samfunnet.  

Strategisk forsknings- og utdanningssatsing 

Faglige prioriteringer III er en stor satsing i fakultetets regi på prosjekter som kombinerer forskning 

og utdanning. Satsingen skal bidra til å løse fakultetets utfordringer innen områdene ekstern 

forskningsfinansiering, tverrfaglig samarbeid og samfunnsbidrag. Den skal også styrke 

utdanningskvaliteten gjennom å bedre rekruttering og gjennomføring.  

Etter en lang og grundig prosess vedtok fakultetsstyret i desember å innvilge støtte til fem forsknings- 

og utdanningssatsinger:   

 Literature, Cognition and Emotions 

 Philosophy in Science 

 Oslo School of Environmental Humanities 

 Screen Cultures 

 The Heritage Experience Initiative 

Satsingene vil få inntil 20 millioner kroner hver fordelt over fem år, med oppstart i 2019. Felles for 

dem alle er at de muliggjør satsinger som ikke kan gjennomføres innenfor instituttenes rammer, og 

involverer forskere fra flere av HFs institutter.  Enkelte involverer også forskere fra andre fakulteter. 

I denne tredje prosessen med faglige prioriteringer har fakultetet lagt stor vekt på potensialet i 

satsingene, ikke tidligere oppnådde resultater. Alle de 19 søknadene som kom inn i første runde 

holdt meget høy kvalitet. Søknadene tegnet samlet sett et interessant og oppmuntrende bilde av et 

fakultet med sterke, nytenkende og kreative fagmiljøer.  

Det var også på andre felt stor aktivitet på HF i 2017, og bare et utvalg av aktivitetene kan dekkes i 

denne årsrapporten.  



4 
 

HF fortsetter satsingen på rekruttering  

Fakultetet ønsker motiverte og engasjerte studenter, som er faglig 

sterke og som evner å gjennomføre et studieløp. Det er de yngste 

studentene som i størst grad fullfører et studieløp, og særlig de 

som kommer rett fra videregående skole. Rekrutteringsstrategien 

i 2017 var derfor rettet spesielt mot 16-17åringer, og HF fikk laget 

en kampanjefilm.  

Fakultetet har også utvidet skolebesøksordningen, og de 

studentene som er engasjert som skolebesøkere har i løpet av 2017 besøkt 63 klasser og truffet over 

1380 elever fra videregående skole. De snakker både om fag og om livet som student, og viser 

hvordan en typisk studenthverdag ser ut. Særlig det siste ser ut til å fange interessen til elevene. 

Spørsmålene deres er gjerne knyttet til det praktiske ved studenttilværelsen.  

 

Nye karrieresider med nyttig innhold for studenter  

Et spørsmål skolebesøkerne ofte fikk var «Hva skal du bli når du er ferdig?». HF-studentene er også 

opptatt av dette, og fakultetet jobber for å synliggjøre karrieremuligheter innen humaniora. 

I løpet av 2017 er fakultetets karrierenettsider blitt oppdatert. Studentene kan nå enkelt finne frem 

til typiske bransjer for humanister, få informasjon om hva det er viktig å tenke på underveis i 

studiene for å gjøre seg attraktiv på arbeidsmarkedet, og lese om hva arbeidsgivere ser etter når de 

ansetter. Det er også publisert en rekke karriereintervjuer med tidligere HF-studenter og intervjuer 

med studenter i praksis.  

En mer internasjonal portefølje  

Fakultetet har en stor og variert studieportefølje som stadig fornyes. I 2017 startet et engelskspråklig 

historiemasterprogram, Modern International and Transnational History (MITRA). Programmet traff 

godt og tiltrakk seg nok kvalifiserte og gode søkere til at det ble konkurranse om plassene. Særlig 

muligheten for praksis som en del av graden har vært attraktivt for studentene. De får tilbud om 

«Mange 

videregåendeelever vet 

veldig, veldig lite om 

universitetet» 

-skolebesøker 

Fakultetets 
rekrutteringsfilm ble 
spredd på sosiale medier 
og nådde ut til 175 622 
personer. 

 

http://www.hf.uio.no/studier/karriere/
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praksisopphold hos Statoil, Institutt for fredsforskning (PRIO) og Det norske Nobelinstitutt, i tillegg til 

flere andre institusjoner som HF har avtale med. 

Studentgruppen er internasjonal og har studenter fra Asia, USA, Afrika og Europa. Fra underviserne 

rapporteres det om et uvanlig engasjert og pliktoppfyllende kull, som også fungerer godt sosialt. 

Programmets 19 studenter har tilnærmet full studiepoengsproduksjon, og alle er fortsatt aktive på 

programmet i sitt andre semester.  

Innsats for bedre masterveiledning  

Fakultetet satser både på studiekvalitet og personalutvikling. I 2017 startet kursrekken 

Kollegaveiledning for masterveiledere som alle fast vitenskapelige skal delta på i løpet av en 

femårsperiode. Det sentrale i kurset er metoden med 

kollegaveiledning i mindre grupper. Kurset skal gi økt 

bevissthet om veilederrollen, men også skape rom for å 

dele erfaringer og spre god praksis.  

For hvert kurs er det et to dagers oppstartseminar i 

begynnelsen og en fellessamling i slutten av semesteret. 

Underveis møtes deltagerne selv i mindre grupper, 

omtrent fem til seks ganger. Kurset er utviklet spesielt for 

HF, i samarbeid med Faglig enhet for 

universitetspedagogikk ved UiO. Det har fått svært gode 

tilbakemeldinger fra deltagerne, og er nå fulltegnet ut 

2018.  

Fakultetet satser på lektoropprykk  

HF har de siste årene satset på gruppeveiledning for 

lektorer som ønsker å søke opprykk og innsatsen gir 

resultater. I 2017 har fakultetet fått et dosentopprykk og 

et lektoropprykk, og flere lektorer har levert søknader til 

bedømming. På høsten startet to nye veiledningsgrupper 

med 10 deltakere.   

Fakultetet har også hatt 14 professoropprykk i 2017. 43 % 

av de som fikk professoropprykk var kvinner. 

 

 

 

Avslutning og oppstart av fremragende forskningsmiljøer ved HF  

Etter 10 år som HFs første Senter for fremragende forskning (SFF) ble Senter for studier av rasjonell, 

språklig og moralsk handling (CSMN) formelt avsluttet i 2017.  I perioden senteret har eksistert har 

det bygget opp et internasjonalt anerkjent filosofimiljø som er blant de beste i Europa. 

«Hadde jeg ikke vært med hadde jeg 

skjøvet eget arbeid med skriving og 

arbeid med søknaden ut i tid» 

«Summen av hva denne gruppa har 

fått til er mer enn hver enkelt hadde 

fått til» 

«Bra bruk av tid!» 

- tilbakemelding fra deltakere på 

veiledningsgruppe for lektorer på HF 

«Synes det fungerte utmerket og ga 

mange verdifulle innsikter som 

forhåpentlig gjør meg til en bedre 

veileder» 

«Trygge rammer gjorde at det ble 

lett å åpne seg og være ærlig også 

overfor egne svakheter og 

problemer» 

- tilbakemeldinger fra deltagere på 

kurset for kollegaveiledning høsten 

2017 
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Avslutningen ble markert med en stor konferanse over tre dager i mai som samlet deltakere fra hele 

senterets virksomhet og historie. CSMNs bidrag har vært betydelig: 27 monografier, 760 

vitenskapelige artikler og 555 artikler i 

fagfellevurderte publikasjoner, 255 

medieopptredener og 57 bidrag i 

populærvitenskapelige kanaler. 

Samtidig som fakultetets første SFF ble 

avsluttet, fikk HF sitt tredje, Centre for 

Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time 

and Motion (RITMO). Det nye senteret er et 

tverrfaglig samarbeid mellom Institutt for 

musikkvitenskap (IMV), Institutt for 

informatikk (IFI) og Psykologisk institutt 

(PSI). Tildelingen betyr en grunnfinansiering 

på 15 millioner kroner per år i ti år.  

Fakultetets tredje SFF, MultiLing, var i 2017 i gang med midtveisevaluering. Senterets 

sosiolingvistiske klinikk som er finansiert av regjeringens bevilgning til utvikling av verdensledende 

miljøer, sto ferdig ved utgangen av året. 

Høy forskningskvalitet og nyskapende undervisning  

Prosjektet Lifetimes, ledet av professor Helge Jordheim ved Institutt for kulturstudier og orientalske 

språk ble innvilget støtte gjennom Forskningsrådets Toppforsk-ordning og det såkalte fellesløftet. 

Dette innebærer over 20 millioner kroner over fire til fem år, og en unik mulighet til å utvikle et 

verdensledende forskningsmiljø.  

I Forskningsrådets FRIPRO FRIHUMSAM-tildeling fikk fakultetet 4 av 16 forskerprosjekter, 3 av 11 

unge forskertalenter, 3 av 4 mobilitetsstipend og 3 av 6 arrangementsstøtter. I tillegg fikk HF to store 

prosjekter under Forskningsrådets NORDGLOBAL- og INTPART-programmer.  

HF fikk også tilsagn på to søknader til Norgesuniversitetet. Fagmiljøet innen konservering fikk midler 

til en omvendt klasseromsmodell der studentene blant annet lettere kan få tilbakemeldinger via 

digitale verktøy. Norsk for internasjonale studenter fikk midler til videreutvikle sin MOOC (Massive 

Online Open Course). Kurset har hittil hatt 25 000 påmeldte deltakere fordelt på to perioder. Norsk 

for internasjonale studenter fikk UiOs undervisningspris i 2017. 

Både Institutt for musikkvitenskap og UiO:Norden fikk NordForsk midler. Midlene gikk til konsortiene 

Nordic Sound and Music Computing Network og Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW). 

Et stort antall søknader til EU 

HFs miljøer deltar med stor kraft også på den internasjonale konkurransearenaen. I 2017 ble det 

sendt åtte ERC Starting Grant-søknader, én Consolidator-grant og én Synergi Grant-søknad. Samtidig 

ble det forberedt åtte søknader for innsending i februar 2018. HF-miljøer deltok også på seks 

søknader under H2020-SC6 (Societal Challenges; Europe in a changing world - Inclusive, innovative 

and reflective societies). 

Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius fra IMV er 
prosjektledere for RITMO. Danielsen skal lede senteret de 
første fem årene, mens Jensenius tar over lederansvaret de 
fem neste. Foto: Ellen Evju Jahr/HF 

https://www.hf.uio.no/ritmo/
https://www.hf.uio.no/ritmo/
https://www.hf.uio.no/ritmo/
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Fakultetet har som mål å få 

flere postdoktorer hit med 

finansiering fra Marie 

Skłodowska-Curie Actions 

(MSCA) og har derfor et tiltak i 

årsplanen dedikert til det. HF 

arrangerte en MSCA IF Master 

Class i juni 2017. Instituttene 

ble invitert til å sende forslag til 

kandidater, som så ble invitert 

til HF for en to-dagers Master 

Class. Opplegget bestod av 

kursing og møter med faglige 

kontaktpersoner, i tillegg til 

oppfølging av skrivearbeidet 

frem til søknadsfristen. 28 deltakere fra hele verden deltok, og til sist ble 17 søknader sendt inn. 

Konkurransen om midlene er hard. Mange av søkerne fikk svært gode tilbakemeldinger, og tre fikk 

innvilget prosjekter.  

44 millioner til studier av middelalderens håndskriftskultur 

Professor Karl-G. Johansson ved Institutt for lingvistikk og nordiske studier og prosjektet 

Texttraditionens möjligheter. Variation och förändring i medeltidens handskriftskultur ble innvilget 44 

millioner svenske kroner fra Riksbankens Jubileumsfond i Sverige. Prosjektet har oppstart i 2018, 

med åtte års varighet. Det er både et internasjonalt og et tverrfaglig prosjekt som handler om at 

manuskriptkulturen i middelalderens Norden og Europa preges av variasjon på alle nivåer. Et av 

resultatene fra prosjektet vil være en bokserie som skal publiseres åpent tilgjengelig på forlaget 

Walter De Gruyter. 

Mange nytilsettinger i vitenskapelige stillinger 

Fakultetet hadde totalt 808 årsverk i 2017.  Det er en økning på 59 årsverk fra 2016. Økningen 

skyldes mange nytilsettinger i vitenskapelige stillinger. HF har nå 146,2 årsverk professorer (38 % 

kvinner) og 113,8 årsverk førsteamanuenser (52 % kvinner). Fakultetet har nå tilnærmet 

kjønnsbalanse i de fleste stillingskategorier, og mange ansatte med internasjonal bakgrunn. 

De siste fire årene har fakultetet ansatt så mange som 85 førsteamanuenser. Siden HF kun lyser ut 

førsteamanuensisstillinger, vil opprykk skje ved professoropprykk. Den internasjonale rekrutteringen 

er økende for hvert år. 

  

Utviklingen de siste årene gir grunnlag for en forsiktig optimisme hva 

gjelder gjennomslag i årene fremover. 
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Nytilsatte 2017 Kvinneandel 
Internasjonal 
rekruttering  

Førsteamanuensis  19 47 % 63 %  

Universitetslektor 8 62 % 25 %  

Stipendiat (interne midler) 22 77 % 63 % 
 

Postdoktor  17 65 % 59 %  

Professor II/førsteamanuensis ll 5 0 % 60 % 
 

Forsker 2 50 % 0 % 
 

 

Internasjonal rekruttering: Doktorgrad eller betydelig arbeidserfaring fra utenlandske institusjoner (utenlandsk master for 

stipendiater og universitetslektorer) 

Samfunnsbidrag og humanioras fortellinger 

Forskningens samfunnsbidrag var et prioritert tema i fakultetets 

kommunikasjonsarbeid i 2017. Fakultetet meldte inn drøyt 50 

eksempler på hvordan HFs forskning har bidratt til kunnskap og 

endring i forbindelse med Forskningsrådets evaluering av 

humaniora. Disse eksemplene var utgangspunktet for å lage 

fortellinger om humanioras samfunnsbidrag. 

HF laget 20 forskningssaker og tre filmer om samfunnsbidrag og 

innovasjon, både for ansatte på fakultetet og for eksterne målgrupper. Sakene ble samlet på en egen 

nettside, Forskning som forandrer. Samlingen, som oppdateres med nytt innhold framover, viser 

mangfoldet i det humanistiske bidraget med temaer som spenner fra digitale strømmetjenester til 

retorikk i skolen og forsvarets dekorasjonspolitikk.  

Mange filmer og «Forskere om jul» 

HF produserte 37 korte filmer i 2017. Det er langt flere enn 

tidligere og det bidrar til å styrke fakultetets formidling. De 

handlet for eksempel om det franske valget, ulovlig handel med 

kulturgjenstander og de grønne strekene i Word.  

I adventstiden publiserte fakultetet kalenderen Forskere om jul 

på HFs Facebook-side. Kalenderen besto av en kort film hver 

dag i desember der HF-forskere snakket om temaer knyttet til 

julen. Formålet var å vise bredden i den humanistiske 

kunnskapen. 

Kalenderen vakte interesse hos mange. På HFs Facebook- side 

økte antallet likere med 1017 i perioden adventskalenderen 

varte, mot 52 i måneden før. De tre filmene som slo best an 

handlet om polsk julefeiring, læstadiansk julefeiring og historisk 

motstand mot julenissekostymet. Forskning.no publiserte alle 

Ved å øke publikummet på Facebook 
når HF ut til flere. En stor andel av HFS 
lesere på nett kommer via Facebook-
siden, gjerne over halvparten. 

https://www.hf.uio.no/forskning/forskning-som-forandrer/
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24 filmer på sine nettsider. Noen av forskerne ble invitert som gjester på Norgesglasset i P1 og i God 

morgen Norge på TV2.  

Den første Exphil-forelesningen skapte debatt 

Det holdes flere hundre arrangementer på HF hvert år. Her er eksempler på noen som fikk bred 

oppmerksomhet i 2017.  

Den første årlige Exphil-forelesningen ble gitt av den verdenskjente og kontroversielle moralfilosofen 

Peter Singer i oktober. Det var stor publikums- og medieinteresse for Singers forelesning om 

dyreetikk. Han møtte et fullsatt Chateau Neuf. Samtidig så 5900 seere direktestrømmingen på HFs 

Facebook-side, og forelesningen ble overført til et naboauditorium. Morgenbladet delte sendingen i 

sin arrangementskalender. Aftenposten, Klassekampen, Salongen, Vårt land og NRK Verdibørsen var 

blant mediene som intervjuet Singer. 

Sammen med Store norske leksikon 

inviterte Universitetet i Oslo til 

valgdebatt like før stortingsvalget i 

september. Valgekspert Bernt Aardal, 

medieviter Gunn Enli, historiker Einar Lie 

og sosialantropolog Cathrine Moe 

Thorleifsson satt i panelet som 

debatterte for rundt 200 tilhørere på 

Litteraturhuset. Det 

samfunnsvitenskapelige og det humanistiske fakultet, og UiO, sto for arrangementet. 

Konferanse og ny forskergruppe i UiO:Norden 

Den første UiO:Norden konferansen, Global Challenges - Nordic Experiences, ble holdt i mars. Rundt 

300 deltagere fra nordiske og internasjonale utdanningsinstitusjoner og organisasjoner deltok i 

plenumssesjonen. Sosiologen Richard Sennett var hovedtaler under arrangementet, som også ble 

besøkt av det islandske presidentparet, det norske kongeparet og daværende EU- og EØS-minister 

Frank Bakke-Jensen. Framover blir Norden-konferansen et årlig tiltak under ReNEW-prosjektet, 

Reimagining Norden in an Evolving World.  

Living the Nordic Model er ny forskergruppe i UiO:Norden. Prosjektet skal forske på hvordan nordisk 

oppvekst formaliseres gjennom institusjoner og andre samfunnsforhold og starter opp i 2018.  

Gjennom året har seminarrekken Norden-seminaret samlet forskere tilknyttet satsingen til diskusjon 

om en rekke temaer. Et eget nettverk for yngre forskere ved UiO, Unge:Norden er blitt etablert. 

Satsingen delte også ut Foreningen Nordens masterstipend for første gang. To studenter fikk 28 000 

kroner hver til sine prosjekter. 

  

Lie (f.v.), Thorleifsson, Aardal og Enli i valgdebatt. 

Foto: Fillip-André Baarøy/HF 
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Status for den økonomiske situasjonen 

Basisvirksomheten ved Det humanistiske 

fakultet hadde i 2017 et akkumulert 

mindreforbruk på 71,7 millioner kroner.  

Isolert for 2017 er det et mindreforbruk på  

1,7 millioner kroner i forhold til budsjett.  

Hvis vi ser bort fra reduksjonen i 

bevilgningsinntektene for 2017 med 60 

milllioner kroner i forbindelse med 

oppussing av våre lokaler, var 

bevilgningsinntektene 20,6 millioner 

kroner lavere enn i 2016, en nedgang på 

3,2%.  Personalkostnadene økte med knappe 6% til 547 millioner kroner. Dette er ca. 2,3 millioner 

kroner mer enn budsjettert for året, men nokså likt med prognosen gjennom året. Driftskostnader 

var marginalt lavere enn 2016, også investeringer var noe lavere i 2017 enn 2016. Regnskap 2017 

endte opp nokså likt  med budsjettet. 

Langtidsprognosen viser en utvikling som går fra et akkumulert mindreforbruk i 2017 på 71,7 

millioner kroner som gradvis reduseres til 20 millioner kroner i 2021. Denne reduksjonen forklares 

med at prognosen viser en utvikling for enkelte institutter som ikke er tilfredsstillende. Det jobbes 

derfor aktivt med å få økonomien i balanse for disse instituttene. For 2017 var det fokus på 

instituttenes stillingsplaner med tanke på fremtidige lavere rammer. 

Den eksternt finansierte virksomheten 

ved HF hadde en vekst på 7 % fra 2016 

til 2017. Dette er nominell vekst i de 

regnskapsførte kostnadene på samtlige 

prosjekter (oppdrag og bidrag). 

Totalkostnadene vokste fra 92,0 til 97,9 

millioner kroner. Inntektene vokste 

vesentlig mer, som i praksis betyr at 

flere prosjekter har forhåndsinnbetalte 

midler for arbeid (forskning) som ikke er 

utført enda. Pr. 31.12.2017 var den 

totale overføringen 21,0 millioner, opp 

fra 3,1 ett år tidligere. 

Langtidsprognosen for årene 2018-22 legger til grunn en økning i ekstern inntjening. Det er et mål å 

holde tildeling av NFR prosjekter på samme nivå, men vi venter en økning av ekstern finansiering på 

blant annet EU-prosjekter (se figurene på s. 2 og s. 7). Nettobidraget fra EU-prosjekter er større enn 

blant annet NFR-prosjekter og et økt antall EU-prosjekter vil ha en positiv økonomisk effekt. 

Regnskap for eksternt finansiert virksomhet 

Basisregnskapet 


