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ÅRSRAPPORT 2019 – 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 hadde i 2019 rett i underkant av 6000 

studenter og 13 bachelorprogram, 14 masterprogram, 18 årsenheter og mer enn 60 fag innenfor 

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

 

HF har om lag 770 årsverk fordelt på syv institutter, to sentre i utlandet og en 

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

også to sentre for fremragende forskning (SFF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2019 kunne HF glede seg over et nytt maleri i vestibylen i Niels 
Treschows hus. «Det er et flertydig, rikholdig og litt urovekkende 
maleri, som passer godt hos oss!» sa dekan Frode Helland i den 
anledning.  

Soldaten av Håkon Bleken (2006) Foto: © Håkon Bleken / BONO/©/ 
UiO / Arthur Sand 
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Resultatindikatorene  
Ved Universitetet i Oslo (UiO) er det et utvalg resultatindikatorer som målfestes per år. Blant disse er 

publikasjonspoeng, utvekslingsstudenter og avlagte grader.  

 

 

  

 

 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

NFR 83 92,5 95,2 81,4 106,3 

EU 2,7 2,6 0,8 2,8 12,8 

BOA 12,6 11,2 9,0  12,8 16,3 

BOA-midler 

Grafen for BOA-midler viser 

utviklingen av eksternfinansiert 

virksomhet (BOA= bidrag- og 

oppdragsfinansiert aktivitet) frem til 

2020. I tabellen over ser vi den 

positive utviklingen i hele tall. 
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Publikasjonspoeng 

Fakultetet har samlet hatt en liten 

nedgang i antall publikasjonspoeng fra 

2018 til 2019. I 2018 hadde HF totalt 

942 publikasjonspoeng, med en 

nedgang til 892 poeng i 2019. 

Publikasjonspoeng pr. vitenskapelig 

årsverk har med dette gått ned fra 1.62 

til 1.58. Det vil forekomme svingninger 

både i antall poeng og i indikatoren fra 

år til år, og fakultetet følger utviklingen 

over tid 
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Utvekslingsstudenter 

Grafen til høyre viser 

sammenlagte tall for ut- og 

innreisende studenter. Kun 

gjeldene mobilitet, det vil si 

de vi får finansiering for, er 

med i oversikten. Det er en 

liten nedgang fra 2018, men 

høyere enn i 2017 og 

tidligere.  

Kandidater 

Grafen til høyre viser antall grader 

avlagt ved UiO i 2019. Hver avlagt 

grad gir gradsuttelling i 

finansieringsmodellen. Antallet for 

HF er relativt stabilt i perioden, 

men sett i forhold til antall 

studenter, burde vi ha samme 

kandidattall som MN. Merk at en 

stor andel av UVs kandidater har 

fagfordypning fra HF gjennom 

Lektorprogrammet.  

Antall doktorgrader:  

Grafen til venstre viser utviklingen i 

avlagte doktorgrader ved HF. Antall 

disputaser holder seg ganske stabilt 

på cirka 50 disputerte kandidater i 

året. Grafen viser tall for både ph.d. 

og dr.philos.-graden. 
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Visste du at... 

 

Fakultetet har publisert 145 

karriereintervjuer med tidligere HF-

studenter  

Av 26 nytilsatte postdoktorer i 2019 

er 85% internasjonale 

HF har ca. 170 ekstern finansierte 

prosjekter av stort og smått.  

HF fikk i 2019 samlet hele ni 

postdoktorstipend under EU-

programmet Marie Marie 

Skłodowska-Curie Actions (MSCA), 

som utgjorde den samlede tildelingen 

til hele UiO 

 

 

  

Studiepoeng per 

heltidsekvivalent  

Dette viser antall studiepoeng 

avlagt av HFs studenter, 

uavhengig av hvor 

studiepoengene er avlagt. 

Antall studiepoeng er derfor 

ikke det samme som antall 

studiepoeng vi får uttelling for i 

finansieringsmodellen. 

Resultatet for 2019 er lavere 

enn for toppåret 2018, men 

nest høyest i perioden. 

Utregningen for studiepoeng 

per student er sensitiv for 

endringer i programporteføljen, 

og det er derfor vanskelig å vite 

hva som er reell nedgang og 

hva som skyldes omlegging av 

programmer.  

https://www.hf.uio.no/studier/karriere/intervjuer/karriereintervjuer/
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AKTIVITETER I ÅRET SOM GIKK  
 

Handlingsplan for likestilling og mangfold 
I oktober 2019 vedtok Fakultetsstyret en Handlingsplan for likestilling og mangfold, etter innspill, 

allmøter og høringsrunder på tvers i organisasjonen. Dekanatet ønsket en ny offensiv handlingsplan 

for likestilling og mangfold som favner bredt, og som bidrar til at fakultetet bedre gjenspeiler den 

byen og det samfunnet vi er en del av. Den nye handlingsplanen for 2020-2023 er et kortfattet 

«policy-dokument» som beskriver fakultetets framtidsvisjoner på feltet, og klargjør konkrete mål og 

tiltak for perioden. Likestilling defineres bredt og skal bety fullt likeverd, like muligheter og like 

rettigheter. Målet med handlingsplanen er at HF skal være et inkluderende miljø for alle, og den skal 

fungere som en bevisstgjøring for alle i organisasjonen. 

Utvalgte punkter fra handlingsplanen vil bli fulgt opp hvert år. Høsten 2019 ble det gjennomført 

lederteamsamling med tema risikovurdering og forslag til lokale forebyggende tiltak mot 

trakassering. Det ble i 2019 også oppnevnt en arbeidsgruppe for integrering av internasjonale 

ansatte, som vil levere en rapport i 2020. Det er delt ut 1,1 millioner i likestillings- og 

mangfoldsmidler som er gått til ulike tiltak og arrangementer på enhetene knyttet til ansatte og 

studenter. Eksempelvis arrangerte Multiling “Women round table”-seminar om kvinnelig lederskap 

innenfor og utenfor akademia. Seminaret var vært vellykket og vil bli en årlig begivenhet som rullerer 

internasjonalt.  

Det første Honoursprogrammet 
Honoursprogrammet er det første av sitt slag i Norge. Det ble tilbudt for første gang høsten 2019 

med en humaniora- og en realfagsstudieretning. Honoursprogrammet er laget for spesielt motiverte 

og faglig ambisiøse studenter som ønsker en tverrfaglig utdanning kombinert med faglig fordypning. 

Tilbudet var tydelig populært hos søkerne: Honoursprogrammet var blant studietilbudene det var 

vanskeligst å komme inn på ved UiO i 2019.  

Det første kullet på Honoursprogrammet har kunstig intelligens som et gjennomgående tema. Det 

omfatter perspektiver som: Kan en maskin oppdage fysiske lover? Hva slags etiske problemstillinger 

reiser bruk av kunstig intelligens? Kan kunstig intelligens bidra til matematisk bevis og sikrere 

vitenskap? Hvordan lærer maskiner språk? Kan maskiner være kreative og lage og analysere musikk? 

Honoursprogrammet fikk svært mye mediedekning da opptakstallene ble offentliggjort. En del 

uttrykte skepsis til at universitetet startet et elitestudium for noen få studenter. Andre mente at et 

slikt program vil gi læring om undervisning som vil kunne brukes av andre studieprogrammer. 

Oppstartsår for de faglig prioriterte miljøene 
Den tredje runden med faglige prioriteringer ved HF startet opp i 2019. De fem forsknings- og 

utdanningssatsingene som omfattes skal jobbe ut 2023. Formålet med satsingene er å bygge sterke 

tverrfaglige fagmiljøer med potensiale for eksternfinansiering og samfunnsrelevante 

forskningsresultater. Alle miljøene har jobbet med rekruttering og med å lage gode arenaer for faglig 

dialog i forskermiljøene i 2019. I tillegg har satsingene hatt disse aktivitetene, blant mange andre: 

 Centre for Philosophy and the Sciences (CPS): CPS holdt sin første 

Annual Lecture med Nancy Cartwright, professor i filosofi ved Durham 

University. Cartwright snakket blant annet om hvilken rolle forskning kan 

spille i å lage bedre offentlige tjenester. Et nytt emne “Vitenskap og 

demokrati: filosofiske problemstillinger” startet høsten 2019. Satsingen 

https://www.hf.uio.no/om/strategi/handlingsplan-for-likestilling-og-mangfold-20-23/handlingsplan-for-likestilling-og-mangfold-20-23.html
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deltok også med bod på Forskingstorget der publikum kunne utforske sammenhengen 

mellom filosofien og vitenskapene, for eksempel gjennom at en gummihånd oppleves som 

din egen. 

 Heritage Experience Initiative (HEI): HEIs kulturarvsdag ble arrangert i 

Georg Sverdrups hus på Blindern. Rundt 180 deltakere fra mer enn 35 

kulturarvsinstitusjoner deltok, og 26 institusjoner hadde stands. 

Kulturarvsdagen bød på foredrag om Oslo-ungdommers fortellinger om 

identitet, museenes hukommelse, kulturarvspropaganda og 

avkoloniseringens betydning for museer. 

 Literature, Cognition and Emotion (LCE): Forfatter og æresdoktor ved 

UiO Siri Hustvedt holdt den første LCE Annual Lecture med tema poetisk 

logikk. Satsingen har også etablert en emnetråd i Litteratur, kognisjon og 

emosjon for bachelorstudenter. Masterstudentene har blant annet hatt 

masterclass med Siri Hustvedt, skriveworkshop, og en Innovation Lab om 

hva som skjer når boken flytter seg fra papir til skjerm. 

 Oslo School of Environmental Humanities (OSEH): Konferansen Nordic 

Environments: Opening Conference of the Oslo School of Environmental 

Humanities ble holdt på kulturarenaen SALT i Oslo med 150 deltakere. 

OSEH deltok på Arendalsuka med debatt om klimafrykt og klimastreik, og 

på Forskningsdagene med debatt om urfolk og miljørettferdighet. I 2019 

har OSEH utviklet et tverrfaglig Master’s Honours Certificate i 

Environmental Humanities and Sciences med planlagt oppstart våren 2021.  

 Screen Cultures: Satsingens hovedprioritet har vært oppstarten av det 

internasjonale masterprogrammet Screen Cultures. Første kull med 20 

studenter startet høsten 2019. Screen Cultures satser på 

utdanningsdrevet forskning, blant annet gjennom nye 

undervisningsformer som kombinasjon av forelesning og filmvisning, 

forskernettverk der studentene integreres og et student-sentrert 

samarbeid med Munch-museet. 

Arbeidsrelevans i studiene 
Et gjennomgående tema i undervisningsledernettverket høsten 2019 var arbeidsrelevans i studiene. 

Gjennom tre møter og et studierådsseminar delte undervisningslederne erfaringer med relevans i 

studiene og bruk av alumni, og diskuterte videre planer på feltet. Undervisningslederne ble utfordret 

på hvordan arbeidsrelevans kan operasjonaliseres i HFs studieprogrammer innenfor rammen av 

undervisningen, ikke bare som arrangementer utenfor den, og det ble klart at arbeidsrelevans også 

må forstås videre enn praksisemner. For eksempel må studentene bevisstgjøres om at det de lærer 

er arbeidsrelevant, dels av de som underviser, som ofte selv kan trenge slik bevisstgjøring, dels 

gjennom inviterte alumner og andre fra arbeidslivet som viser mulighetene og bredden i hva 

kandidatene kan bli. På den måten kan studentene få mer bevissthet om og tillit til egne 

kompetanser og ferdigheter og kan selge disse inn i jobbsøkingen.   

I høstens siste møte ble instituttene utfordret til presentere noen grep de ville gjøre for å løse 

utfordringene, og formulerer mål for hvor de vil være om et år. Felles mål for hele fakultetet er også 

nedfelt i HFs årsplan for 2020-2021, med fire spesifikke tiltak, for eksempel bruk av alumni, og et 

hovedmål om at HFs kandidater kommer raskere ut i arbeidslivet etter endt grad og at de skal få mer 

relevante jobber. 
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Det norske instituttet i Roma fylte 60 år 

I 60 år har studenter og forskere kunnet reise på opphold ved Det norske instituttet i Roma (DNIR). 

Universitetet har arrangert undervisning i kunsthistorie for norske studenter siden opprettelsen, og 

instituttet brukes som base for forskning og undervisning i hele middelhavsregionen. I 2019 var totalt 

1250 studenter, forskere og besøkende innom instituttet, og rundt 210 studenter hadde en del av sin 

undervisning ved DNIR. 34 konferanser, workshops, seminarer og foredrag ble avviklet. Omtrent 40 

forskere hadde arbeidsopphold ved instituttet. 

I forbindelse med jubileet laget instituttet blant annet en fotoutstilling «60 anni di amore per Roma» 

(60 år med kjærlighet for Roma) og en åpen dag der rundt 150 personer kunne høre arkeolog Siri 

Sande fortelle om instituttets historie. 

Instituttet ble vedtatt opprettet av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo i 1959 med 

Kong Olav V som instituttets høye beskytter. Vervet ble overtatt av Dronning Sonja i 1999, og er 

videreført frem til i dag. 

 

 

 

 

Innovasjonsstipend til studenter 
Våren 2019 lyste HF ut inntil 3 stipender à kroner 25 000 til masterstudenter som var i gang med å 

skrive innovative masteroppgaver. Studenter hvis oppgave ville bidra til innovasjon i samfunnet 

gjennom nye ideer, produkter eller tjenester eller til forbedring av tjenester og oppgaver i 

næringslivet eller i offentlig sektor var velkommen til å søke. Oppslutningen var stor, og det kom inn 

hele 29 søknader. Det var høy kvalitet og spennende prosjekter og juryen hadde en vanskelig jobb, 

også fordi søkerne kom fra forskjellige fagfelt. Gjennom dette har HFs studenter belyst hvor bredt 

Instituttet har kompetanse innen arkeologi, 

kunsthistorie og kulturarv, og samarbeider 

bredt med andre fagfelt både i Italia, Norge og 

internasjonalt 

Instituttets bibliotek ca. 1973. Biblioteket har alltid vært 

kjernen i instituttets virksomhet og har bygget opp en 

stor samling om kunst i Italia og resten av 

middelhavsområdet. 
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innovasjon kan forstås og at humaniorastudenter virkelig kan og vil bidra til at samfunnet går 

fremover!  

De tre vinnerne ble:  

Håkon Aune (Medievitenskap) med oppgaven «News through a self-created Chatbot: A qualitative 

study of user experiences». Aune ville med sin oppgave introdusere en ny tjeneste basert på en 

egenprodusert chatbot. Med chatboten vil han bidra til at nyheter formidles på en nyskapende og 

interaktiv måte, for særlig å engasjere unge voksne i Norge.  

Mariandre D.V. Estrada (Senter for utvikling og miljø) med oppgaven «Talking Trash: People’s 

Attitudes, Expectations and Perceptions About Recycling in Oslo, Norway». Estrada presenterte i sin 

masteroppgave et prosjekt som ønsker å styrke resirkulering av søppel i Oslo. Hun ville undersøke et 

utvalg av byens befolkning og deres holdninger, forventninger og kunnskaper om resirkulering, og 

jobbet med å utvikle en app med utgangspunkt i funnene. 

Jisu Lee (Nordic Media, medievitenskap) med oppgaven «A study on implementation of text mining 

for developing a youth social health chatbot».Lee deltok i prosjektet Social Health Bots (SHB), som 

ville lage en chatbot om mental helse for ungdom. Lees bidrag var å bruke data fra prosjektet for å 

kartlegge behov og bekymringer hos ungdom, og også undersøke på hvilken måte en slik chatbot kan 

utvikles. 

 

Norgeshistorie.no hadde mer enn en million besøk i 2019 
Nettstedet Norgeshistorie.no fortsetter å vokse. Siden lanseringen i 2015 har Norgeshistorie hatt 

nærmere tre millioner besøk – så mange som en tredjedel av disse var i 2019. Ved årets slutt hadde 

nettstedet passert en million besøk med god margin, en økning på 25 % fra året før. 

En hovedårsak til det er at Norgeshistorie lanserte et nytt 

element tilpasset elever og lærere i videregående skole: 

«Hvordan blir historie til?». Denne delen av nettstedet består 

blant annet av en samling med 250 kilder og rundt 45 

undervisningsopplegg. Kilder har vært etterspurt av lærere 

siden nettsiden ble lansert. Det nye innholdet har trukket 

mange brukere fordi det møter det økte kravet til kildebruk, 

kildekritikk og kritisk tenkning i undervisningen. Antall 

brukere som kom fra Itslearning økte med 100 % fra 2018. 

Artikler fra nettstedet inngår nå også som fast spalte i 

Aftenposten Historie. Norgeshistorie.no har artikler om 

Norges historie fra steinalderen til i dag skrevet på et lett forståelig språk. Artiklene er skrevet av 

fagfolk innen blant annet historie, arkeologi og statsvitenskap. Nettstedet driftes av Institutt for 

arkeologi, konservering og historie (IAKH). 
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Podkasten «Undervisningsplikten» 

I 2019 lagde studiedekan Gunn Enli 19 episoder av podkasten 

«Undervisningsplikten» - en podkast for alle som er opptatt av 

høyere utdanning, og som utforsker undervisningens lyse og 

mørke sider.  

I «Undervisningsplikten» inviterte Enli både forskere og gjester 

fra HF og andre steder. Blant de som deltok var professor i 

allmenn litteraturvitenskap Tone Selboe, musikkforsker Anne 

Danielsen, daværende forsknings- og høyere utdanningsminister 

Iselin Nybø, og rektor Svein Stølen. Podkasten har også kommet i 

to live-episoder – en med Hans Olav Lahlum og Atle Grønn og en 

med lingvistene som skapte språket i HBO-serien Beforeigners. Fakultetet lyste ut en konkurranse om 

å lage en vignett til podkasten. Vinneren og vignettskaperen ble en student ved Institutt for 

musikkvitenskap (IMV).  

Kompetansedeling på tvers av landegrenser 
Den første gruppen med universitetslærere fra Polen kom til HF høsten 2019 for å teste ut nye 

metoder og få innspill til egen undervisning, gjennom EU-samarbeidsprosjektet Master of Didactics, 

hvor de tre instituttene Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Institutt for litteratur, 

områdestudier og europeiske språk (ILOS) og Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) 

deltar sammen med Det polske ministeriet for vitenskap og høyere utdanning. Instituttene hadde et 

tre ukers program klart for de 17 polske deltagerne, med temaer som samundervisning, 

tilbakemelding og vurdering, veiledning av masteroppgaver og kollegaveiledning etterfølgt av en on-

line uke og de norske mentorenes besøk i Polen våren 2020. Tilbakemeldingene fra deltagerne var 

meget gode, men læringen gikk ikke bare en vei: instituttene fikk flere tilbakemeldinger og forslag til 

endringer på hvordan vi driver vår undervisning her på HF som vi tar med oss videre. Våren 2020 

ventes en ny gruppe, og prosjektet varer til ut 2022. 

HF har også bidratt til administrativ kompetansedeling gjennom MERIC-net – et 

kapasitetsbyggingsprosjekt finansiert av EU. Her har fakultetet samarbeidet med NOKUT og 

samarbeidspartnere i Italia og Frankrike for å bygge kompetanse i Libanon, Algerie, Tunisia og 

Marokko på hvordan utdanning kan godkjennes på tvers av landegrenser. Det var også en del av 

oppdraget å bidra til å bygge kvalitetssystemer i de aktuelle landene. Seniorrådgiverne Therese 

Gjessing og Kaja Schiøtz ble invitert inn i prosjektet av NOKUT, og har gjennom kontaktreiser og 

seminarer delt erfaringer fra et norsk universitetsperspektiv, holdt opplæring, evaluert eksisterende 

ordninger og deltatt i planlegging av nye lokale løsninger. Prosjektet var 3årig, og ble avsluttet høsten 

2019.  Prosjektet har gitt fakultetet nye internasjonale kontakter, og HF har blitt invitert inn i et nytt 

kapasitetsbyggingsprosjekt som nå er i søknadsfasen i EU.  

Studenter reviderte bachelorprogrammet Medier og kommunikasjon 
Når bachelorprogrammet Medier og kommunikasjon skulle fornyes, var studentene en viktig del av 

prosessen. Et studentpanel med fire studenter har bidratt både til prinsippene bak og utformingen av 

det nye programmet. Studentpanelet formet flere av hovedtrekkene ved den nye bachelorgraden, 

med vekt på hvordan fordelingen av emner og emneløpet skulle se ut, og sier selv at de er veldig 

fornøyde både med prosessen og resultatet: 

Jeg har fått mulighet til å forme en veldig god ny grad for kommende studenter. Denne nye graden 

har alle studentenes innsikter og erfaringer bygget inn i seg, og vil forhåpentligvis sørge for at 

kommende studenter både vil trives, og glede seg over sin egen studietid 
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 – Steffen Tomt, en av studentene i studentpanelet 

Et annet viktig element i det nye programmet er at 

arbeidsrelevansen er styrket. Gjennom innføringsemnet 

MEVIT1001 - Innføring i medier og kommunikasjon: Teori og 

historie som går over to semestre, får studentene besøk av, 

og besøker selv ulike aktører som er relevante for studiene. 

Alumnier brukes aktivt i undervisningen, og sørger for at 

koblingen til arbeidslivet er relevant og oppdatert. 

I siste semester kan studentene velge mellom arbeidspraksis 

eller forskningspraksis. Gjennom arbeidspraksisemnet får 

studentene sjansen til å hospitere i en bedrift der de får 

erfaring med arbeidsoppgaver som er relevante for 

utdanningen sin, og der studentene får brukt sine 

kunnskaper og ferdigheter som medievitere. I 

forskningspraksisemnet skal studentene samarbeide om å 

lage et forskningsrettet og praktisk prosjekt. Et eksempel på 

et slikt prosjekt handler om å kode inn utvidet virkelighet 

(augmented reality) fra historiske steder for å øke 

opplevelsen til de besøkende slik at de kan se stedet 

gjennom telefonene sine slik det så ut før samtidig som de 

beveger seg gjennom stedet i virkeligheten. 

Nasjonale tildelinger i 2019 
I 2019 rettet fakultetet søkelyset mot Forskningsrådets 

tematiske programmer. Forskningsrådet skal øke sin samlede 

tildeling til humaniora og HF ønsker å utvide 

prosjektporteføljen til mer enn bare FRIPRO-prosjekter. Til 

Forskningsrådets søknadsfrist i april 2019 sendte fakultetets 

institutter rekordmange søknader, og relativt mange til andre 

programmer enn FRIPRO. Resultatene var gode, og arbeidet 

med å utvikle ytterligere mer konkurransedyktige søknader 

fortsetter. Til sammen ble 10 prosjekter innvilget. To av disse 

er i kategorien yngre forskertalenter, mens 8 er 

forskerprosjekter: 

 Rachel Sterken: New frontiers of Speech: Linguistic 

Meaning and Communication in the Information Age. 

Forskerprosjekt, bevilget midler fra SAMKUL-

programmet. 

 Ingrid Lossius Falkum: The Developing Communicator: 

Pragmatics, Sense Conventions and NonLiteral Uses of 

Language. Forskerprosjekt, bevilget midler fra FINNUT-

programmet.  

 Bodhisattva Chattopadhyay: Science Fictionality: 

Pathways to Possible Presents. Unge Forskertalenter, bevilget midler gjennom FRIPRO. 

 Moumita Sen: The Lifetimes of Powerful Stories: Mythopolitics in South Asia. Unge 

Forskertalenter, fikk midler gjennom FRIPRO. 

Priser og utmerkelser 

i 2019 

Rangeringer 

QS World University Ranking har 

rangert Institutt for medier og 

kommunikasjon (IMK) ved UiO 

som nummer 45 i verden. 

Dermed er Instituttet blant de 

høyest rangerte instituttene ved 

UiO. 

Filosofi er det høyest rangerte 

enkeltfaget ved UiO. QS World 

University Ranking har rangert 

filosofi ved UiO som nummer 25 i 

verden. 

I årets kåring har Universitetet i 

Oslo syv fag blant de 50 beste i 

verden og 16 fag blant verdens 

100 beste. 

Priser 

UiOs nye pris for 

yngre forskere 

gikk i 2019 til 

Karin Kukkonen 

(ILOS). Prisen 

tildeles en 

forsker, en 

forskergruppe eller et 

forskningsmiljø som har utmerket 

seg ved fremragende forskning. 

Tildelingen skjer etter en 

vurdering av vitenskapelige 

publikasjoner, andre synlige 

uttrykk for anseelse, status og 

gjennomslagskraft i nasjonale og 

internasjonale fagmiljøer, og av 

prisvinnerens betydning for eget 

fagmiljø. 
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 Johannes Due Enstad: Comparing Histories of 

Antisemitism in Contemporary Europe. Forskerprosjekt, 

bevilget midler fra UTENRIKS-programmet.  

 Pål Kolstø: Values-based legitimation in authoritarian 

states: topdown versus bottom-up strategies, the case of 

Russia. Forskerprosjekt, bevilget midler gjennom FRIPRO. 

 Silje Susanne Alvestad: Fakespeak - The language of fake 

news Fake news detection based on linguistic cues. 

Forskerprosjekt, tildelt midler via SAMRISK-programmet. 

 Toril Opsahl: Second-language communication in 

workplace settings - the case of Polish migrants in 

Norway (NorPol). Forskerprosjekt, tildelt midler gjennom 

FRIPRO. 

 Dag Haug: Universal Natural Language Understanding. 

Forskerprosjekt, tildelt midler gjennom programmet 

IKTPLUSS 

 Mette Halskov Hansen: Transendens og bærekraft: 

Asiatiske visjoner i globalt perspektiv (Transsustain). 

Forskerprosjekt, tildelt gjennom programmet UTENRIKS.  

 

Tidligere i 2019 fikk Øyvind Ihlen ved Institutt for medier og 

kommunikajson (IMK) som eneste ved UiO tildelt 

prosjektstøtte fra Forskningsrådets SAMRISK-program. 

SAMRISK tildeler midler til tverrfaglig forskning innenfor 

samfunnssikkerhet. Ihlen leder prosjektet Pandemic Rhetoric: 

Risk Communication Strategies in a Changed Media 

Landscape (PAR).  

Olivier Lartillot (IMV) fikk prosjektstøtte for fire år gjennom 

programmet IKTPLUSS til prosjektet MIRAGE. Et hovedmål i 

prosjektet er å videreutvikle datamaskiners evne til å lytte til 

og forstå musikk. Dette vil nødvendiggjøre utvikling av 

banebrytende teknologi som også vil kunne hjelpe 

menneskelige lyttere til å bedre forstå og verdsette musikk. 

Prosjektet e Eksterne midler til studiefeltet 

DIKU-støtte til UTFOR-prosjektet 
IAKH fikk tildelt 5 millioner fra DIKUs Program for studentaktiv 

læring til undervisningsprosjektet Utforskende forelesninger 

og studentdrevne smågrupper i et stort humanistisk fag 

(UTFOR). Målet med dette prosjektet er å utvikle et nytt 

læringsdesign for begynner-emnene på historie, som øker studentenes motivasjon, trivsel og læring 

tidlig i utdanningsløpet.  Ved å bruke nye teknologiske muligheter til å fornye forelesningene og 

skyve vurderingsformene fra avsluttende skoleeksamen til digitale mappeinnleveringer, vil IAKH 

legge til rette for en mer spørrende og utforskende holdning til fagstoffet der spørsmålene vil være 

viktigere enn svarene. Prosjektet løper fra høsten 2019 til våren 2022 og er et samarbeid med LINK – 

senter for læring og utdanning med fler.  

Unn Falkeid, Institutt for filosofi, 

idé- og kunsthistorie og klassiske 

språk (IFIKK) 

har fått «The 

Alberigo 

Award»  for 

boka The 

Avignon Papacy 

Contested. An 

Intellectual History from Dante to 

Catherine of Siena. Prisen deles 

ut av The European Academy of 

Religion. Falkeid har tidligere 

mottatt «Helen and Howard R. 

Marraro Prize» for samme bok. 

Catherine Bradley (IMV) har fått 

prisen Early Music Award fra the 

American Musicological Society 

for boka 

Polyphony in 

Medieval Paris: 

The Art of 

Composing with 

Plainchant. 

 

Universitetsstyret besluttet å gi 

Feroz Mehmood Shah (IFIKK) 

H.M. Kongens 

gullmedalje for 

doktor- 

avhandlingen 

«Sapere Aude! 

The Judgement 

View of Kant's 

Theory of Concience» som tar for 

seg samvittighetsbegrepet i Kants 

moralske filosofi. 
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SFU-finalist 

IAKH var 1 av 7 finalister til Senter for fremragende 
utdanning, med Oslo Academy for Studies in International 
History (OAS-HIS). OAS-HIS er et svar på stortingsmeldingen 
Kultur for kvalitet i høyere utdanning, som vektlegger at 
studieprogrammene skal baseres på forskning og utvikles i 
tett samarbeid med arbeidslivet og integrere praksis, 
internasjonalisering og samarbeid med arbeidsliv og 
samfunnsliv.  Senteret ville være en oase for læring, der 
arbeidsgivere og alumner inviteres inn i utformingen av 
utdanningen og i undervisningen, og hvor studenter reiser ut 
på kortere og lengre praksisopphold. Søknaden nådde 
dessverre ikke helt opp denne gangen, men IAKH kommer 
likevel til å realisere deler senteret de søkte midler til uten 
senterstatus. 

 

Europeiske tildelinger i 2019 

HF har videreført både det gode arbeidet og de gode 

resultatene, med flere svært gode søknader til ERC og tre 

innvilgede prosjekter som får betydelig støtte de neste fem 

årene: 

Cathrine Bradley (IMV) fikk Consolidator Grant til prosjektet 

BENEDICAMUS som skal undersøke hvorfor Benedicamus 

Domino ble en katalysator for de musikalske og poetiske 

teknikkene som oppsto i middelalderen og renessansen, og 

som fortsatt brukes i dag. ERC la særlig vekt på 

forskningsprosjektets originalitet, og trakk frem 

kjønnsperspektivet som positivt. Panelet påpekte også Bradleys imponerende meritter som 

internasjonal forsker. Kravet for å motta consolidator grant er blant annet syv års erfaring etter 

fullført doktorgrad, og de fleste vinnerne har passert 40. Med sine 34 år er Bradley dermed en av de 

yngste til å motta denne typen forskningsmidler.    

Ingrid Lossius Falkum (IFIKK og ILN) fikk ERC Starting Grant til prosjektet The Developing 

Communicator: Pragmatics, Sense Conventions and Non-Literal Uses of Language» (DEVCOM). 

Hvordan utvikles barns pragmatikk? Målet er å gi ny kunnskap om utviklingen av våre 

kommunikasjonsferdigheter, med anvendte implikasjoner blant annet for språktilegnelse, læring og 

utdanning. Falkum har en doktorgrad i lingvistikk fra University College London, og har siden jobbet 

ved UiO som postdoktor med prosjektet «Metonymy in Context and Communication (2011-2015), og 

deretter med Unge forskertalent-prosjektet «Acquiring Figurative Meanings» (2015-2020). 

Bodhi Chattopadhyay (IKOS) fikk ERC Starting Grant for å forske på fortellinger om framtiden i 

prosjektet CoFutures: Pathways to Possible Presents. Prosjektet tar utgangspunkt i 

fiksjonsfortellinger om framtiden. Framtidsfiksjon lar leseren spekulere, se for seg, og i noen tilfeller 

forutse mulige framtider: framtidige samfunn, teknologier og kunnskap. Chattopadhyay har som mål 

å formulere ny teori om hvordan forestillinger om framtiden endrer nåtiden. Chattopadhyay har sin 

grunnutdanning (MPhil, MA og BA) fra Universitetet i Dehli, og avla doktorgrad i litteratur ved UiO i 

2013. Han har undervist både ved UiO og i Dehli i tillegg til gjesteforskeropphold ved the Evoke Lab 

Ole Martin Moen fikk Zapffe-

prisen for essayet Peter Wessel 

Zapffe's Anti-

Natalism 

Prisoppgaven 

lyses ut annet 

hvert år, og 

dette er an 

dre gang den 

deles ut. 

Prisen skal gå til et «originalt, 

skriftlig arbeide om menneskets 

forplantning, generelt og 

individuelt, i lys av etisk 

vurdering.» 

Tre nye medlemmer fra HF ble 

valgt inn i Det norske 

vitenskapsakademi. Disse var 

Erling Sandmo (IAKH), Helge 

Jordheim (IKOS) og Janne Bondi 

Johannessen (MultiLing/ILN). 

Innstillingene til DNVA bygger på 

en helhetlig vurdering av 

kandidatene, og hovedvekten 

skal ligge på deres vitenskapelige 

bidrag. Erling Sandmo gikk bort 

tidlig i 2020. 
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(Calit2) ved Department of Informatics, University of California-Irvine og ved The Science Fiction 

Foundation ved University of Liverpool. 

Marie Curie 

Etter aktiv rekruttering, masterclass og tett oppfølging 

av søkere i 2018 fikk HF i 2019 samlet hele ni 

postdoktorstipend under EU-programmet Marie Marie 

Skłodowska-Curie Actions (MSCA), som utgjorde den 

samlede tildelingen til hele UiO. Tildelingene betyr 

selvfølgelig inntekter til fakultetets institutter, men først 

og fremst betyr det mye for fakultetet og for instituttene 

som nå får noen av Europas største unge forskertalenter 

inn i sine forskningsprosjekter. 

EU Kids Online 

Men det var ikke suksess bare med søknad på individuelle stipender. Institutt for medier og 

kommunikasjon ble også partner i to EU-finansierte prosjekter, som begge er knyttet til 

forskernettverket EU Kids Online, hvor Elisabeth Staksrud er med i ledelsen. YSkills er et 

forskningsprosjekt som får totalt 3,2 mill. euro. I dette prosjektet, bestående av forskere fra 13 land, 

er det overordnede målet og øke og maksimere langsiktige positive effekter av bruk av Internett og 

annen IKT-teknologi. CORE er et nettverksprosjekt, et såkalt CSA – coordination and support action. 

Dette prosjektet, som i stor grad består av gruppen som leder EU Kids Online-nettverket, får nå 1,7 

millioner euro for å utvikle en kunnskapsbase for hele Europa om hvilken effekt bruk av teknologi og 

teknologiske endringer har på barn og unge.  

I tillegg fikk Staksrud 1 million kroner i forsterkningsmidler til forskningsprosjektet finansiert gjennom 

EU-programmet Horisont 2020. Pengene kommer fra Forskningsrådet og skal bidra til å styrke 

samfunnseffekten av prosjektet.  
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Tilsettinger i 2019 
HF har nå 148,35 årsverk professorer (34,31% kvinner) og 106 årsverk førsteamanuenser (54,43% 
kvinner). Fakultetet har tilnærmet kjønnsbalanse i de fleste stillingskategorier, med unntak av 
professorer, postdoktorer og dosenter.  
  

Stilling    Årsverk 
2019    

Kvinneandel    

Professor    148,35    34,31%    

Førsteamanuensis     106   54,43 %    

Universitetslektor    39,3    54,2 %    

førstelektor   28,6   58 %    

                                                           dosent  4,6  43,48%     

Forsker    16,8    54,17 %    

Stipendiat    147,95    58,91 %    

Postdoktor    67,1    65,72 %    

 

    
År    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019  

Antall førsteamanuensistilsettinger    17    15    28    23    19    10    12  

    
Fakultetet rekrutterer mange fra utlandet, særlig i rekrutteringsstillingene.    
  

Nytilsatte    2019    Kvinneandel    Internasjonal   
rekruttering    

Professor    -    -    -    

Førsteamanuensis     12    50 %    75 %    

Universitetslektor/førstelektor    3    100 %    75 %    

Stipendiat (interne midler)    19    58 %    74%    

Postdoktor      26    54 %    85 %    

Professor II/førsteamanuensis ll    5    57 %    86 %    

Forsker    7    50 %    54 %    

    
Internasjonal rekruttering: Doktorgrad eller betydelig arbeidserfaring fra utenlandske institusjoner (utenlandsk master for 
stipendiater og universitetslektorer)    

 

Når det gjelder nytilsettinger rekrutterer nå fakultetet mange fra utlandet.  
Det var 11 professoropprykk (3 kvinner) og et dosentopprykk (1 kvinne) i 2019.  

 

STATUS FOR DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN 
Basisvirksomheten ved Det humanistiske fakultet hadde i 2019 et akkumulert mindreforbruk på 31,1 

MNOK.  Isolert for 2019 er det et merforbruk på  9,4 MNOK.  

Bevilgningsinntektene økte fra 2018 til 2019 med 1,06 MNOK. Personalkostnadene økte med 2,6 

MNOK. Driftskostnader hadde et mindreforbruk på 11,4 MNOK, og investeringer hadde et 

mindreforbruk på 1,4 MNOK. Vi ser at økningen i inntektsrammene ikke kompenserer for lønns- og 

prisjusteringene, dette vil ramme handlingsrommet hvis denne utviklingen fortsetter. HF fikk i 2019 
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satt i gang tiltak for å redusere driftskostnadene, noe som hjalp for å begrense det isolerte 

merforbruket dette året. 

 

Langtidsprognosen 

Langtidsprognosen viser en utvikling som går fra et akkumulert mindreforbruk i 2019, til et 

akkumulert merforbruk i 2024. Prognosene tilsier at ytterligere tiltak nå må iverksettes for å 

imøtekomme lavere inntektsrammer.  

For HF er den økonomiske utviklingen krevende i langtidsperioden. Personalkostnadene utgjør en 
store del av kostnadene på HF. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen har sammen med 
rammekutt fra UiO, gitt store reduksjoner i rammen de siste fire årene. Det forventer at 
avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen skal fortsette med kutt i årene fremover. Reduksjonen 
i rammene går ut over handlingsrommet og det blir krevende å opprettholde dagens bemanning ved 
HFs mange fagmiljøer.  
  

Eksternfinansiert virksomhet 

Den ekstern finansierte virksomheten ved HF hadde en fin vekst på 24% fra 2018 til 2019, dette er 

nominell vekst i de regnskapsførte kostnadene på samtlige prosjekter (oppdrag og bidrag). 

Totalkostnadene vokste fra 116,5 til 144,6 MNOK, som gir en økning på 28,1 MNOK (24,1%). 

Inntektene vokste med 34,3 MNOK. Tabellen viser akkumulert mer-/mindreforbruk med økt resultat, 

som i praksis betyr at flere prosjekter også i 2019 har forhåndsinnbetalte midler for arbeid 

(forskning) som ikke er utført enda. 

 

(NOK 1000) Årsregnskap 2018 Årsregnskap 2019

Inntekter                          -634 572                          -635 632 

Personalkostnader 565 331                           567 900                           

Driftskostnader 127 080                           115 716                           

Investeringer 6 653                                7 493                               

Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutninger 64 492                             55 477                             

Nettobidrag -35 036                            -45 851                           

Prosjektavslutning 1 609                                -175                                 

Isolert mer-/mindreforbruk 31 065                             9 451                               

Overført fra i fjor -71 675                            -40 610                           

Akkumulert mer-/ mindreforbruk -40 610                            -31 159                           

Regnskap for basisvirksomheten

(NOK 1000) Årsregnskap 2018 Årsregnskap 2019

Inntekter                          -130 924                          -165 217 

Personalkostnader 55 044                             71 181                             

Driftskostnader 25 484                             26 188                             

Investeringer 122                                   1 062                               

Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutninger -50 274                            -66 786                           

Nettobidrag 35 850                             46 190                             

Prosjektavslutning -1 609                              175                                   

Isolert mer-/mindreforbruk -16 033                            -20 421                           

Overført fra i fjor -20 479                            -36 343                           

Akkumulert mer-/ mindreforbruk -36 512                            -56 764                           

Regnskap for ekstern finasiert virksomhet


