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ÅRSRAPPORT 2020 – DET HUMANISTISKE FAKULTET 
 

2020 var et år preget av COVID-19-pandemien. Fakultetet måtte bruke krefter på å håndtere 

konsekvensene pandemien medførte. Likevel har HF lykkes i å videreutvikle utdannings- og 

forskningsaktiviteten i et svært annerledes år. Årsrapporten vil synliggjøre både utfordringene, 

løsningene og resultatene fakultetet nådde i 2020.  

 

 

 

STORE DELER AV 2020 VAR CAMPUS TOMT FOR BÅDE STUDENTER OG ANSATTE. FOTO: ELLEN EVJU JAHR/UIO 

De som jobber på HF har lagt ned en innsats det er vanskelig å rapportere på i tall og med få ord. 

Kreftene som ble satt inn for å håndtere pandemien gjenspeiles i utallige konsentrerte og kreative 

arbeidstimer levert av fakultetets vitenskapelige og administrativt ansatte. 

 

Fakultetet fulgte allerede i februar nøye med på situasjonen til studenter på utveksling og vår 

virksomhet i utlandet. Det norske institutt i Roma måtte stenge ned undervisningen allerede 5. mars. 

HF gikk i gang med å finne alternative undervisningsopplegg og bistå studenter i utlandet som ønsket 

å reise hjem, men innså raskt at pandemien kom til å påvirke undervisnings- og forskningsaktiviteten 

også på Blindern. Fra 10. mars satte fakultetet formelt beredskap. 

 

Da universitetet måtte stenge fikk det konsekvenser for hele HFs virksomhet. Men selv om UiOs 

bygninger ble stengt, kunne ikke arbeidet stoppe opp. All undervisning fortsatte nå via skjerm, og 

undervisere og studenter satt hjemme med det digitale utstyret de hadde tilgjengelig. Det ble snart 
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tydelig at også eksamen ville måtte gå digitalt, og et stort antall skoleeksamener måtte gjøres om og 

tilpasses en digital eksamensform. Disputaser og konferanser ble tidlig gjort digitale eller hybride og 

alle fakultetets møter gikk over på zoom.  

 

Nedstengningen av laber og bibliotek har vært en utfordring for fakultetets forskningsvirksomhet. 

Det samme gjaldt muligheten for feltarbeid. Mange har funnet kreative løsninger, men i kombinasjon 

med en stor innsats for å gjøre om på undervisningen har nok forskningen lett blitt en salderingspost 

som vi enda ikke helt aner rekkevidden av. Dette har rammet alle våre forskere, men verst har det 

nok vært for våre midlertidig ansatte som kun har begrenset tid til rådighet. 

 

I en situasjon som hele tiden endret seg, var det særlig viktig å få ut oppdatert informasjon til ansatte 

og studenter. Det var en krevende øvelse å koordinere informasjonen på tvers av nivåene i 

organisasjonen. Det å sikre tilstrekkelig og velfungerende IT-utstyr og -infrastruktur var en 

forutsetning for den digitale omleggingen ansatte og studenter måtte gjennom. Det var særlig 

utfordrende å sikre gode løsninger både på kontorer og i undervisningsrom ved UiO, men også 

velfungerende hjemmekontor for 750 ansatte. 

 

Den eksepsjonelle situasjonen fortsatte gjennom hele 2020, med varierende smitteverntiltak. I 

perioder har universitetet vært noe åpent, før det har blitt stengt ned igjen. De fleste ansatte har 

måttet jobbe mye hjemmefra. Studentene har i liten grad kunne være på campus, og også hatt store 

restriksjoner i sitt sosiale liv. Vi er stolte av studentene som i større grad enn vanlig har gjennomført 

sine eksamener, men vi er samtidig bekymret for hvordan de har hatt det. 
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NØKKELTALL 
 

Resultatindikatorene  
Ved Universitetet i Oslo (UiO) er det et utvalg resultatindikatorer som målfestes per år. Blant disse er 

publikasjonspoeng, utvekslingsstudenter og avlagte grader.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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.  

Vi ser et bratt fall i andel 

utvekslingsstudenter i 2020. 

Dette er et helt forventet 

resultat av strenge 

reiserestriksjoner og stans i 

utveksling grunnet pandemien. 

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.  

HF har en svært gledelig og stor 

oppgang i antall studiepoeng per 

student fra 37,8 i 2019 til 40,9 i 

2020. Økningen er størst på lavere 

grad, og gjelder alle institutter. 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikasjonspoeng 

Fakultetet har samlet hatt en nedgang i 

antall publikasjonspoeng. I 2018 hadde 

HF totalt 942 publikasjonspoeng, med 

en nedgang til 892 poeng i 2019 og 856 

poeng i 2020. Publikasjonspoeng pr. 

vitenskapelig årsverk har derimot gått 

opp fra 1.58 i 2019 til 1.63 i 2020, som 

betyr at det er færre årsverk bak 

publikasjonspoengene i 2020 enn året 

før. Det vil forekomme svingninger både 

i antall poeng og i indikatoren fra år til 

år, og fakultetet følger utviklingen over 

tid og ved mer detaljerte analyser. 

Kandidater 

Grafen til høyre viser antall 

grader avlagt ved UiO i 2020. 

Hver avlagt grad gir 

gradsuttelling i 

finansieringsmodellen. HF har 

en økning i antall kandidater i 

2020, og oppnår det høyeste 

resultatet i perioden. Økningen 

er i all hovedsak på lavere grad. 

Det er stor variasjon i 

resultatene på instituttnivå, 

men her er det til dels lavt 

studentantall slik at få 

kandidater vil gjøre store utslag 

på statistikken. 

Antall doktorgrader:  

Grafen til høyre viser 

utviklingen i avlagte 

doktorgrader ved HF. Antall 

disputaser holder seg ganske 

stabilt på cirka 45-50 

disputerte kandidater i året. 

Grafen viser tall for både ph.d. 

og dr.philos.-graden. 34 av 

disputasene ble gjennomført 

etter nedstengningen i mars. 
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Andre resultater 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsettinger i 2020 
HF har nå 157,35 årsverk professorer (35,6% kvinner) og 90,7 årsverk førsteamanuenser (53,6% 

kvinner). Fakultetet har tilnærmet kjønnsbalanse i de fleste stillingskategorier, med noen unntak.  

Stilling    Årsverk 

per 2020 
Kvinneandel 

per 2020 
Nytilsatte i 

2020 

Kvinneandel 

nytilsatte 

2020 

Internasjonal 

rekruttering 

nytilsatte 

2020 

Professor    157,35 35,6% - - - 

Førsteamanuensis     90,7 53,6% 7 57% 70% 

Universitetslektor    31 54,2 % 3 33% 33% 

førstelektor   28,6 53,5 % 3 66% 33% 

                               dosent  3 33,3% - - - 

Forsker   16,1 73,9 % 7 57% 75% 

Stipendiat    136,45 60,2 % 22 59% 50% 

Postdoktor    60,8 63,8 % 29 48% 82% 

INTERNASJONAL REKRUTTERING: DOKTORGRAD ELLER BETYDELIG ARBEIDSERFARING FRA UTENLANDSKE 

INSTITUSJONER (UTENLANDSK MASTER FOR STIPENDIATER OG UNIVERSITETSLEKTORER)    

    

År    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019  2020 

Antall tilsettinger i 

førsteamanuensistilsettinger    
17    15    28    23    19    10    12  7 

    

Når det gjelder nytilsettinger rekrutterer nå fakultetet nesten utelukkende fra utlandet.  

Det var 22 professoropprykk (11 kvinner) og et førstelektoropprykk (1 mann) i 2020. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

NFR 92,5 95,2 81,4 106,3 93,5 

EU 2,6 0,8 2,8 12,8 23,7 

BOA 11,2 9,0  12,8 16,3 13,4 

Utvikling i ekstern finansiering 

Grafen viser utviklingen av midler fra 

eksternfinansiert virksomhet. BOA er bidrag- 

og oppdragsfinansiert aktivitet. I tabellen 

over ser man utviklingen i hele tall. 
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Visste du at... 

 

… av totalt 47 Marie Skłodowska-

Curie Actions (MSCA)-stipend til 

Norge i 2020 gikk 25 til UiO – og av 

disse gikk hele 11 til HF? 

… HF for første gang har over 40 

studiepoeng per student?  

… 108 skoleeksamener måtte legges 

om til korte digitale 

hjemmeeksamener våren 2020? 

… at 74,4 % av fakultetets ansatte 

svarte på ARK-undersøkelsen i 2020? 
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ET ANNERLEDES ÅR 
 

Det digitale kvantespranget 
Våren 2020 måtte fakultetet legge om all undervisning, bokstavelig talt på dagen. Universitetet ble 

stengt sammen med resten av samfunnet som følge av pandemien, og bare uker før studentene 

skulle ha eksamen måtte all undervisning og veiledning skje digitalt. En slik omlegging av 

undervisningen er langt mer omfattende enn å legge ut på nett det som før ble sagt i 

undervisningsrommene. Nye opplegg, ny pedagogikk og tidenes raskeste digitale opplæring og 

utprøving ble en kjempeutfordring både for undervisere og studenter. Nytt regelverk og nye 

retningslinjer kom på toppen, og alle på HF som jobber med studier la ned en kjempeinnsats for å 

kunne tilby undervisning til studentene denne våren.  

Skoleeksamen måtte også gjøres om til korte digitale hjemmeeksamener og/eller muntlig eksamen. I 

tillegg måtte man ta stilling til om annen karakterskala skulle benyttes. Denne overgangen medførte 

store utfordringer både faglig og administrativt. Da høstsemesteret startet var noen av 

smitterestriksjonene lempet på, og fakultetet kunne ønske de nye studentene velkommen til HF i en 

fadderuke som riktig nok var ganske digital, men også noe fysisk. Fadderuken ble etter forholdene 

godt gjennomført, ikke minst takket være gode og svært påpasselige faddersjefer.  

På høsten gjorde HF en stor innsats for at studentene skulle få tilbud om noe fysisk undervisning i 

tillegg til det digitale. Med gjeldende smittevernregler hadde fakultetet halv kapasitet på 

undervisningsrom. For å ta hensyn til studenter som ikke kunne møte på campus, gikk 

undervisningen enten hybrid eller heldigitalt. Hybrid undervisning viste seg å være utfordrende for 

underviserne, både teknisk og pedagogisk. Til hjelp for mange, tok de fleste instituttene i løpet av 

høsten i bruk studenter som læringsassistenter. Flere ble brukt som støtte i hybrid undervisning, for å 

sikre at både de studentene som var til stede i rommet og de studentene som deltok digitalt fikk godt 

utbytte av undervisningen. 

Tross alle utfordringer og all uforutsigbarhet for HFs studenter i 2020, har fakultetet svært gode tall 

for avlagte studiepoeng. På den sentrale studieindikatoren studiepoeng per student gikk HF fra 37,8 

til 40, 9! Dette stemmer godt overens med det vi ser av oppmøtetall på eksamen, som jevnt over er 

svært gode. Alle institutter har forbedret sine resultater, og oppgangen er i hovedsak på lavere grad. 

HF:Studio 
For å jobbe målrettet med utfordringene vi sto ovenfor når all undervisning måtte legges om, ble HF 

tildelt 1,7 millioner kroner til prosjektet HF:Studio. HF:Studio blir et dedikert rom, innredet som lyd- 

og filmstudio, hvor man kan utvikle innovative og kvalitetssikrede undervisningsopplegg. Konseptet 

vil strekke seg utover det fysiske rommet, og vil understøttes av en nettside med informasjon, 

inspirasjonsvideoer, og et diskusjonsforum. Studioet skal være et møtepunkt for å samle ressurser og 

skape et fellesskap for den digitale og hybride undervisningen, og være et utgangspunkt for videre 

kollegial deling av kunnskap og ressurser. Fakultetet har et håp om at HF:Studio kan utvikle seg til et 

læringssenter, og være en ressurs for god digital undervisning også utover pandemiperioden.  

Digitale disputaser 
Disputasene er en viktig og tradisjonsrik markering som ikke uten videre lar seg gjennomføre under 

strenge smittevernregler. Fakultetet måtte i samarbeid med UiO og de øvrige fakultetene utarbeide 

gode retningslinjer og rutiner for gjennomføring av heldigitale eller hybride disputaser. Den første 

digitale disputasen ble gjennomført via Zoom allerede 6. mai. Hybride disputaser gjennomføres ved 

at kandidat, disputasleder og publikum er fysisk til stede i samme lokale, men der én eller flere av 
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opponentene deltar via Zoom. I tillegg til å legge til rette for hybride disputaser har fakultetet også 

tilrettelagt for strømming av enkelte disputaser, for å ivareta offentlighetsprinsippet. Fakultetet 

arrangerte til sammen 34 disputaser under ulike smittevernregler fra mai til desember. 

 

 

HFS FORSKERE FORMIDLET HUMANISTISK KUNNSKAP FRA HJEMMEKONTORET. 11 VIDEOER BLE PUBLISERT PÅ 

FAKULTETETS FACEBOOK-SIDE I LØPET AV VÅREN DER FORSKERNE SNAKKET OM TEMAER SOM HØYAKTUELL 

LITTERATUR, LÆRDOMMER FRA HISTORIEN OG KORONAVIRUSETS BETYDNING FOR KULTUR OG SAMFUNN. FORSKERNE 

SOM DELTOK VAR (BILDET ØVERST FRA VENSTRE): GIULIANO D'AMICO, ANJA NYLUND HAGEN, EINAR LIE, 
ALEXANDER REFSUM JENSENIUS, CHRISTINE MEKLENBORG NILSEN, KJERSTIN AUKRUST, BODHISATTVA 

CHATTOPADHYAY, DOMINIK COLLETT. I TILLEGG HADDE HELGE JORDHEIM, ANE OHRVIK OG ØYVIND IHLEN BIDRAG. 

 

HØYDEPUNKTER FRA ÅRET SOM GIKK 
 

Gode søkertall 
Fakultetet har over flere år jobbet systematisk med å rekruttere flere og gode søkere til våre 

studieprogrammer. Å møte søkerne på deres skoler har vært et viktig tiltak. Når skolene stengte i 

mars, ga fakultetet med en gang tilbud om digitale skolebesøk. Fakultetet gjennomførte også frivillige 

digitale informasjonsmøter for elever etter skoletid. 

I opptaket 2020 hadde HF to bachelorprogram blant UiOs topp 10 program i antall søkere per 

studieplass: Filosofi, politikk og økonomi (FPØ) og Honours-programmet studieretning Humaniora 

(filosofi, musikk og lingvistikk). Det nye tverrfaglige studietilbudet ved Oslo School of Environmental 

Humanities (OSEH) hadde også veldig gode søkertall 

HF hadde en generell økning i antall søkere til alle HFs utdanningsområder. Antallet søkere som 

hadde fakultetet som førsteprioritet steg i 2020, det samme gjorde antallet yngre søkere. Både at 

søkerne kommer rett fra videregående og at de får plass på sitt førstevalg øker sannsynligheten for at 

de gjennomfører.  
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De digitale møtene med elever har gitt resultater, og fakultetet jobbet høsten 2020 målrettet for å gi 

et enda bedre tilbud våren 2021. Det nye tilbudet blir tettere knyttet til våre studietilbud, og det blir 

spennende å se effekten av dette i 2021. 

Fakultetets skolesatsing 
For å styrke satsningen både på Lektorutdannelsen og på etter- og videreutdanning (EVU) for lærere, 

utlyste HF i 2020 en stilling som skolesatsningsleder. Stillingen er delvis finansiert ved at fakultetet 

fikk gjennomslag for en økt andel av etter- og videreutdanningsmidlene som hvert år blir tildelt 

gjennom Lektorprogrammets styringsgruppe.  

Stillingen er faglig, og skal ha en koordinerende rolle i den humanistiske skolesatsingen. 

Skolesatsingslederen skal utvide og styrke fakultetets kontaktflate mot skolene og skoleeiere. 

Samtidig vil skolesatsningslederen få ansvar for å profesjonalisere etter- og videreutdanningen, og 

for å øke den eksterne finansieringen på feltet.  

Tone Hagerup starter i stillingen 1. mai 2021 og vil ha arbeidsplass på Institutt for litteratur, 

områdestudier og europeiske språk (ILOS). Skolesatsingslederen vil jobbe tett med HFs ledelse, 

instituttene og de andre fakultetene som deltar i lektorprogrammet, og med andre nettverk på UiO 

som jobber med EVU. 

Eksterne prosjekter på studiefeltet 
På utdanningssiden har fakultetet hatt en økt innsats mot eksterne prosjekter, som har gitt god 

uttelling i 2020.   

HF deltar for første gang i et Erasmus+ Strategisk partnerskapsprosjekt på studiefeltet. Prosjektet 

«GRaduate Ongoing Workqualification Towards offering Highly qualified skills for SMEs» 

(GROWTH4SMEs), er et treårig prosjekt med et totalbudsjett på 

ca. 3 millioner kroner. Målet er å lette overgangen fra studier til 

jobb for nyutdannede kandidater, og bidra til at de kommer 

raskere i jobb i små og mellomstore bedrifter. HF er en av fire 

partnerne i prosjektet, som er initiert og ledet av Aarhus universitet. 

Andre prosjektpartnere er UC Leuven-Limburg, Belgia og Aarhus 

kommune, Jobcenter Aarhus. 

HF deltar også i Erasmus+ Kapasitetsbyggingsprosjektet «Governance, 

quality, accountability: a piloting peform process in Kurdistan region of 

Iraq» (APPRAIS). APPRAIS er et treårig prosjekt med et totalbudsjett på 

ca. 100 000 Euro. Målet er å videreutvikle kvalitetssikringsprosesser ved 

ni kurdiske universiteter. HF er en av fire europeiske partnere i prosjektet, som er initiert av 

Mediterranean Universities Union (UNIMED), med hovedsete i Roma. De andre partnerne er 

universitetene i Pisa (Italia) og Murcia (Spania), og Evora University (Portugal). 

Kollegaveiledning for masterveiledere 
I fakultetets årsplan for 2017 ble det besluttet at alle fast vitenskapelig ansatte som underviser på 

master skal delta på Prosjektet «Kollegaveiledning for masterveiledere». Prosjektet er utviklet av 

Faglig enhet for universitetspedagogikk (tidligere FUP, nå LINK). Den siste samlingen skulle vært 

gjennomført høsten 2020, men ble utsatt til en digital samling i 2021 på grunn av pandemien. 

Kurset bruker kollegaveiledning som metode for kvalitetsheving og -sikring av veiledningsrelasjoner. I 

sine tilbakemeldinger sier deltakerne at de har satt pris på å kunne dele erfaringer, og at det gir 

trygghet å diskutere veiledningsutfordringer med kolleger. Totalt har 180 fast vitenskapelige ansatte 
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gjennomført kurset. Ett av kursene ble gjennomført på engelsk. I tillegg har det vært arrangert egne 

kurs for studieledere og ledere ved HF. Kurset er også gjennomført for polske undervisere i et EU-

prosjekt. 

Podkast på HF 
I 2020 ble det produsert mye og variert podkast på HF: 

• Frankrike forklart: Kjerstin Aukrust fra UiO og Franck Orban fra 

Høgskolen i Østfold inviterer gjester til samtale for å forstå det som 

skjer i Frankrike i dag, og for å vite mer om landets historie, politikk 

og kultur. Totalt 36 episoder, 34 av dem i 2020. Temaer som har blitt 

diskutert er fransk bedriftskultur, de gule vestene, frankofoni, 

litteraturens samfunnsbetydning, og mange flere. 

 

• Norgeshistorie.no: Med fagfolk fra UiO ser podkasten tilbake i 

historien for å forstå samfunnet vi lever i. Det er laget tre serier med 

forskjellige temaer: miljø- og klimahistorie, mediehistorie (Medienes 

stemmer og maktens sensur) og religion (Tro og tilhørighet). De 

siste to seriene er også sendt på NRK P2. Podkasten er produsert av 

fagmiljøet rundt Norgeshistorie.no, og programledere er Anders 

Brenna og Ellen Cathrine Lund.  

 

• Literature, Cognition and Emotions: Podkasten er en serie samtaler 

med fagfolk om hvordan litteratur former våre tanker og følelser. 

Samtalene ledes av professor Karin Kukkonen, og blant temaene er 

følelser i japansk litteratur og følelsen av å bli beveget. Totalt fem 

episoder, to av dem i 2020. Podkasten er produsert av fagmiljøet. 

 

• Babylon: I denne podkasten er vitenskapelige artikler fra «Babylon – 

Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier», lest inn som lydbok. Totalt 

syv episoder er produsert av fagmiljøet, seks av dem sluppet i 2020. 

Med temaer som krisepolitikk og epidemier i Midtøsten, islamisme, 

kristne på den arabiske halvhøy, jihadistbevegelsen, og Midtøsten 

som regional flyktningleir. 

 

• Undervisningsplikten: En podkast med HFs studiedekan Gunn Enli 

for alle som er opptatt av høyere utdanning. Gjestene deler 

refleksjoner om undervisning og læring i en digital hverdag. 

Podkasten startet i 2019 og det var laget 25 episoder innen 

utgangen av 2020. Årets episoder ble laget i samarbeid med 

forskningsprosjektet Digitox. Med temaer som kampen om 

konsentrasjonen, makt og muligheter i en digital verden og hva 

universitetene kan lære av mediebedriftene. 

 

Formidling og fellesinitiativer på UiO  
Saker om resultatene av forskningen ved HF i 2020 er blitt lest av mange. Det ble publisert 36 

forskningssaker, som gjennomsnittlig ble lest rundt 3000 ganger. Dette er en stor økning siden 2019, 
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da det ble publisert 16 saker, som hadde gjennomsnittlige lesertall på cirka 1800. Med en ekstra 

satsning på engelskspråklig forskningsstoff, har hele 25 av sakene blitt oversatt til engelsk. 

Gjennomsnittlige lesertall var rundt 1000. 

I 2020 begynte UiO sin satsing på formidlingsarenaen og 

fellesinitiativet «Universitetsplassen», som omfatter 

formidling i både tekst, lyd, og film. Et av formatene er 

podkasten Universitetsplassen, med 20 episoder i løpet av 

året. Rundt halvparten av episodene var «Universitetsplassen 

LIVE» som ble sendt direkte fra Universitetsplassen under 

studiestart i  

august. Forskere ved HF bidro til episoder om blant annet Norden i verden, hvorfor vi er hekta på 

mobilen, falske nyheter og det amerikanske valget.  

En annen satsing er saker om forskning i samarbeid på tvers av UiOs fakulteter. I 2020 bidro HF med 

en sak om situasjonen for LHBT-rettigheter i Europa i samarbeid med Juridisk fakultet, og en serie 

saker om det amerikanske valget i samarbeid med Samfunnsvitenskapelig fakultet.  

Ordfestivalen 
Professor Kristin Bech sto i spissen for Ordfestivalen som fant sted første uken i mars i forbindelse 

med åpen dag. De 26 språkene det undervises i på HF ble vist fram i foajeen i Niels Treschows hus. 

Hvert språk var representert med en plakat som viste ett ord fra språket, satt inn i en språklig og 

kulturell sammenheng. Det var også en rekke arrangementer i løpet av uken, om ord og kjønn, 

banneord på norsk, og TV-programmet «Eides språksjov» gjestet UiO med temaet ord på vandring. 

Flere av forskerne som bidro til utstillingen ble invitert til Studio 2 i P2 for å snakke om sitt språk. 

Innslagene gikk som en serie gjennom uken Ordfestivalen varte. Det ble også laget korte filmer som 

ble delt i sosiale medier før og under festivalen, der blant annet rektor Svein Stølen, forsknings- og 

høyere utdanningsminister Henrik Asheim, språkdirektør Åse Wetås, Petter Stordalen og studiedekan 

Gunn Enli delte sitt favorittord.  

 

ORDFESTIVALEN BLE ARRANGERT FOR FØRSTE GANG I 2020, OG BLE EN STOR  
SUKSESS. KRISTIN BECH (BILDET) VAR INITIATIVTAKER TIL FESTIVALEN SOM  
VÅREN 2021 OGSÅ VISES PÅ JERNBANETORGET T-BANESTASJON. 
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Humaniorastrategi for Universitetet i Oslo 
Humaniorastrategien ble vedtatt av universitetets styre i juni 2020 og er en strategi for humaniora 

ved hele UiO for det neste tiåret.  

 Strategien skal bidra til å:  

• styrke humanioras plass ved universitetet. UiO skal fortsatt være det fremste 

humaniorauniversitetet nasjonalt, med ambisjon om å være ledende i Norden.  

• synliggjøre humanioras bidrag til å løse vår tids store samfunnsutfordringer.  

 

Humaniorastrategien følger opp stortingsmeldingen Humaniora i Norge (2016-2017) og 

Forskningsrådets Evaluering av humanistisk forskning i Norge (2017). Den er levert av en 

arbeidsgruppe der alle de humanistiske fagmiljøene ved universitetet er representert: Humanistisk 

fakultet, Teologisk fakultet, Juridisk fakultet, Samfunnsvitenskapelig fakultet og Kulturhistorisk 

museum. Arbeidsgruppen ble ledet av HF-dekan Frode Helland. 

Strategien er delt inn i seks områder med hver sine mål og tiltak:  

• Historie, kulturarv og estetikk  

• Kunnskap og skole  

• Språk og kulturkompetanse  

• Bærekraftig utvikling og klimautfordringen  

• Teknologi som kultur og livsform  

• Demokratisk utvikling 

Språk og integrering av nytilsatte 
HF har de siste årene ansatt svært mange ansatte som kommer fra utlandet. Dette er en gledelig 

utvikling, men krever også en innsats for at de skal kunne finne seg til rette og delta i utviklingen av 

fakultetet. Fakultetet nedsatte derfor i 2019 en arbeidsgruppe for å arbeide med tiltak for å bedre 

integreringen av vitenskapelig ansatte med internasjonal bakgrunn. Arbeidsgruppen har sett på 

språkkrav, språkopplæring og tilrettelegging, og vil i 2021 identifisere utfordringer og tiltak som 

handler om kultur, organisasjon og det sosiale. 

Dagens praktisering av språkkravet ble kartlagt i møter med instituttledelsene høsten 2019. Det ble 

også gjennomført en spørreundersøkelse blant fast vitenskapelig ansatte med internasjonal 

bakgrunn for å kartlegge deres ønsker og behov. Spørreundersøkelsen hadde usedvanlig høy 

svarprosent noe som tyder på at dette ble opplevd som viktig. Med bakgrunn i arbeidsgruppens 

forslag ble retningslinjer for praktisering av språkkravet vedtatt av fakultetsstyret i juni.  

De nye retningslinjene innebærer dels en presisering av dagens språkkrav for de ansatte og dels noen 

minimumskrav for tilrettelegging på instituttene. Videre oppdaget man at det var etterspørsel etter 

mer skreddersydde språkkurs, i tillegg til de vanlige norskkursene som tilbys. Som et resultat ble det 

gjennomført to tilpassede norskkurs der målet var å forberede deltakerne på å undervise eller holde 

presentasjoner på norsk. 

Tilsetting av nye instituttledere 2021-2024 
For å tiltrekke seg best mulig søkere til instituttlederstillingene for perioden 2021-2024, ble det brukt 

en søkerkomité som aktivt oppfordret aktuelle kandidater til å søke. Denne gangen var også 

administrative ledere med i komiteen. Komiteen fikk også et eksternt rekrutteringsbyrå, Habberstad, 

til å ta egne intervju og referanser av de søkerne komiteen mente var sterkest. Deres vurdering ble 

brukt som støtte i intervjukomiteens arbeid. Fra 2021 vil det være lik kjønnsandel blant 

instituttledere og dekanat. 
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Tilslag i Forskningsrådet 
Det ble det sendt imponerende mange søknader til 

Forskningsrådets felles søknadsfrist for FRIPRO og andre 

forskningsprogram. Resultatene, som kom i desember og 

januar, var svært gode. Til sammen 13 søknader fikk innvilget 

støtte: 

Institutt for arkeologi, konservering og historie 

• Vibeke Viestad: «Dressed in Stone. Interpreting 

hunter-gatherer rock art of South Africa through the 

bodily practice of dress». Mobilitetsstipend. 

• Dominik Collet: «Climate Cultures. Socionatural 

entaglements in Little Ice Age Norway (1500-1800)». 

Forskerprosjekt. 

• Þóra Pétursdóttir: «Relics of Nature, an Archaeology 

of Natural Heritage in the High North». 

Forskerprosjekt. 

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

• Joanna Pollock: «New models of knowledge 

communication: Rethinking the communicative 

foundations of testimony and peer disagreement». 

Unge talenter. 

• Han Lamers: «New Signs of Antiquity: The Uses of 

Latin in the Public Culture of Italian Fascism, 1922-

1943». Unge talenter. 

• Øystein Linnebo: «Infinity and Intentionality: 

Towards a New Synthesis». Forskerprosjekt. 

Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

• John Ødemark: «Bodies in Translation: Science, 

Knowledge and Sustainability in Cultural 

Translation». Forskerprosjekt. 

Institutt for lingvistiske og nordiske studier 

• Elisabeth Oxfeldt: «Unashamed Citizenship: Minority 

Literary Voices in Contemporary Scandinavia». 

Forskerprosjekt. 

• Mikael Males: «Old Norse Poetry and the 

Development of Saga Literature». Forskerprosjekt. 

• Franziska Köder: «Better attention, better 

communication? How ADHD and multilingualism 

influence children’s pragmatic development». Unge 

Forskertalenter. 

Institutt for medier og kommunikasjon 

• Vilde Schanke Sundet og Marika Lüders: «Global 

Natives? Serving young audiences on global media 

platforms». Et samarbeid med King’s College London 

og Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i 

Bergen. Forskerprosjekt. 

 

Priser og utmerkelser 

i 2020 

Banafseh Ranji mottok H. M. 

Kongens gullmedalje for sin 

doktogradsavhandling The Art of 

Journalism in 

an Uncertain 

Context: A 

Study of 

Iranian 

Journalistic 

Practices. I 

avhandlingen undersøker Ranji 

hva som hindrer iranske 

journalisters virke og på hvilke 

måter journalistene omgår disse 

hindringene. Hun har gjort 

feltarbeid i Iran for å undersøke 

hvordan de bedriver kritisk 

journalistikk under relativt 

strenge kår 

Professor Catherine Bradley ble 

utnevnt til Young CAS Fellow 

2020/2021. I prosjektet 

«Scattered Songs in Scandinavia: 

Fragments from a Medieval 

Motet Manuscript» skal hun 

utforske de tolv gjenværende 

sidene av en 

musikkbok fra 

1200- eller 

1300-tallet som 

antas å stamme 

fra Paris. Som 

Young CAS 

Fellow er Bradley tildelt midler til 

tre samlinger i løpet av året. 

Ordningen er laget av CAS og 

Akademiet for yngre forskere 

med støtte fra Det norske 

videnskapsakademi. Formålet 

med ordningen er å bidra til at 

forskeren styrker sitt 

forskningsnettverk og samarbeid. 
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Institutt for musikkvitenskap 

• Aine Mangaoang: «Prisons of Note: Mapping music 

and nuances in penal exceptionalism from the 

periphery». Unge forskertalenter. 

• Stephane Aubinet: Dovdna: «An Inquiry into Lullabies 

and Sámi Children’s Yoiks». Mobilitetsstipend. 

 
I mars hasteutlyste Forskningsrådet midler til forskning på 
spørsmål med relevans for håndteringen av 
koronavirusutbruddet. Medieforsker Øyvind Ihlen fikk støtte til 
prosjektet «Pandemic Rhetoric, Trust and Social Media: Risk 
Communication Strategies and Public Reactions in a Changing 
Media Landscape». Ihlens prosjekt var ett av ni prosjekter ved 
UiO som fikk støtte. Folkehelseinstituttet, NRK og 
Redaktørforeningen, og analysebyråene Opinion og Kantar er 
partnere i prosjektet.  

 

Senter for fremragende forskning - SFF V   
Fakultetet startet allerede i 2019 en prosess for 
å støtte utviklingen av søknader til Forskningsrådets femte 
SFF-utlysning. Etter et stort stykke arbeid i forskningsmiljøer 
og ved institutter, ble det til Forskningsrådets frist i november 
sendt inn seks søknader med HFs institutter som sentereiere. 
Søknadsbehandlingen for SFF-tildeling er en to-trinnsprosess. 
Det er varslet et svar på hvem som inviteres videre til runde to 
i mai eller juni 2021. Endelig vedtak om tildeling forventes 
sommeren 2022.   

Studiedekan og medieforsker 

Gunn Enli mottok 

Medieforskerlagets 

Formidlingspris. 

«Formidlingsprisen tildeles et 

medlem i Norsk Medieforskerlag 

som på en fortjenstfull måte har 

markert seg i 

offentligheten 

og satt 

mediefaglige 

tema på 

dagsorden i 

den offentlige 

debatt.», heter det i statuttene. 

Enli beskrives som en innovativ 

formidler med kreative 

temavalg, og et engasjement for 

å dele kunnskap. Prisen ble 

innstiftet i 2004, og deles ut 

annet hvert år i tilknytning til 

den nasjonale 

medieforskerkonferansen.  

I 2020 

lanserte UiO 

en ny ordning 

for å heve 

statusen til 

fremragende 

undervisere. 

Førsteamanuensis Arnt Maasø 

var en av syv som ble utnevnt 

som merittert underviser av 

universitetsstyret. De meritterte 

underviserne får denne statusen 

i en treårsperiode. Statusen gir 

lønnsforhøyelse og underviserne 

får også tildelt en 

utdanningstermin.  
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Europeiske tildelinger 
 

GOODATTENTION 

Sebastian Watzl (IFIKK) mottok midler til Consolidator Grant-

prosjektet «Good attention: Attention norms and their role in 

practical reason, epistemology, and ethics». Den offentlige 

diskusjonen om sosiale medier, folkehelse og politikk dreier 

seg om hva som fortjener vår oppmerksomhet, og hvordan vi 

skal regulere oss i møte med distraksjoner. Watzl skal studere 

dette, og normative spørsmål om oppmerksomhet: hva som 

er passende, korrekte eller rasjonelle 

oppmerksomhetsmønstre. Dette skal så kobles til hvordan 

oppmerksomheten vår faktisk fungerer, både hos individet og 

i grupper og samfunn. 

 

DynamiTE 

Alejandra Mancilla (IFIKK) ble innvilget ERC Starting Grant for 

prosjektet «Dynamic Territory: A Normative Framework for 

Territory in the Post-Holocene». Klimaendringene kaster om 

på våre politiske, samfunnsmessige og økonomiske rammer. I 

en verden hvor havnivåene stiger, og tørke, avlingssvikt, flom 

og ekstremvær blir normalen, trenger vi normative kriterier 

for å løse interessekonfliktene som vil oppstå om bruk av land 

og naturressurser. Mancillas prosjekt skal undersøke hvilke 

konsekvenser klimaendringene vil få for forvaltning og 

fordeling av klodens ressurser. 

 

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) 

HF fortsetter suksessen med MSCA-ordningen, og ble 

innvilget hele 11 postdoktorprosjekter for utlysningen i 2020. 

Dette er en ny rekord for HF. Resultatet er ikke bare gledelig 

for HF, men antallet tildelinger (totalt 30 stipend til HF) vekker 

oppsikt også utenfor fakultetet. Artikkelen «Factors behind 

Marie Sklodowska-Curie Action grant wins» i University World 

News omtaler HFs suksess slik: «Per Magnus 

Kommandantvold [of the Norwegian Research Council] said 

he thinks the University of Oslo has done well due to the 

structured way they have selected the candidates and in the 

approach for developing the projects that the humanities 

faculty has, using Master Classes.»  

Synne Tollerud Bull ble tildelt 

23rd Art 

Division 

Excellence 

Award ved 

Japan Media 

Festival for 

Ferriscope, et 

arbeid knyttet til doktorgraden 

hennes. Bull vant prisen sammen 

med Dragan Miletic. Sammen 

utgjør de  kunstnerduoen 

Bull.Miletic, som har stilt ut 

internasjonalt i to tiår. I 

avhandlingen Proxistant Vision 

har Bull studert hvordan 

synsmaskiner som droner og 

satellitter lar oss se nært og fjernt 

samtidig, og hvordan dette 

påvirker vårt verdensbilde. 

Elisabeth Brun vant The Ivan 

Juritz Prize for Creative 

Experiments 2020 Visual Arts. 

Brun mottok prisen for filmen 

hun laget til 

doktorgradsprosjektet The Essay 

Film as Topography: explorations 

of place 

through 

moving 

image 

thinking. 

Prisen er et 

samarbeid  

mellom Centre for Modern 

Culture ved King’s College London 

og kunstsenteret Cove Park i 

Skottland. Den består av £ 1 000 

og et to ukers kunstneropphold 

ved Cove Park. 



 

16 
 

HFs opplegg fulgte foregående år 
med aktiv rekruttering, en Master 
Class og tett oppfølging av søkere. En 
nyvinning i 2020 var å gjøre Master 
Class til et digitalt arrangement. 
Innholdet var fremdeles mye av det 
samme, og vitenskapelig ansatte og 
forskningsrådgivere spilte en sentral 
rolle. Tildelingene betyr 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. 
 

Arbeidsmiljø og -klimaundersøkelsen (ARK)  
Arbeidsmiljø og -klimaundersøkelsen (ARK) ble gjennomført i februar. Når resultatene var på 

trappene stengte Norge ned, og det ble besluttet at fakultetet skulle legge oppfølgingsprosessen på 

is en periode. Oppfølgingen av resultatene ble satt i gang igjen over sommeren. HF fikk en høy 

svarprosent (74,4 prosent), om enn noe lavere enn i 2016 (78,9 prosent). HF skåret samlet sett veldig 

bra, omtrent som i sektoren for øvrig, men resultatene varierte naturligvis noe mellom enhetene på 

HF. Fakultetet og underliggende enheter skårer over gjennomsnittet på tydelighet i forventninger, 

fravær av arbeid-hjem konflikt, fravær av rollekonflikt, respektfull omgangstone og indre motivasjon. 

Samtidig ligger fakultetet noe under gjennomsnittet på fravær av stress og initiativ og ansvar mellom 

kolleger.  

Selv om ARK-prosessen ble noe annerledes enn det som var planlagt, har det hel- eller halvdigitale 

formatet også gitt fakultetet mulighet til å nå ut til flere, styre diskusjonene slik at alle slipper til, og 

gitt rom for prøving og feiling. Erfaringen viser imidlertid at man mister noe av det menneskelige 

elementet som er viktig i slike prosesser. Fakultetet besluttet å ta ned ambisjonsnivået noe, og heller 

se på ARK-prosessen som en mulighet til å snakke om hva som fungerer og ikke fungerer i dagens 

arbeidsmiljø, og hvordan vi som fakultet skal sikre et godt arbeidsmiljø i tiden fremover. 
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Status for den økonomiske situasjonen 
 

Basisvirksomhet 

 
 
Basisvirksomheten for Det humanistiske fakultet (HF) viste et isolert mindreforbruk på 54 millioner 

kroner for 2020. Dette er en betydelig endring, sammenlignet med 2019 der HF hadde et merforbruk 

på 9,5 millioner kroner. Årsaken til endring fra 2019 skyldes reduksjon i kostnader som følge av 

covid-19 situasjonen, men i tillegg har det vært jobbet med kostnadsreduserende tiltak på grunn av 

tidligere års isolerte merforbruk.  

Fakultetet har snudd fra et akkumulert merforbruk i langtidsperioden til et akkumulert 

mindreforbruk i langtidsperioden (frem til 2026). Årets resultat viser en positiv utvikling i den 

økonomiske situasjonen til HF, selv om det også betyr at mye av den planlagte aktiviteten ikke ble 

gjennomført som følge av covid-19. Det isolerte mindreforbruket for 2020 gir HF en positiv 

inngangsfart inn i nytt år. Selv om HF totalt fikk et akkumulert mindreforbruk, er det fortsatt noen 

institutter med akkumulerte merforbruk på HF. De har som følge av isolert resultat for 2020 bygget 

merforbrukene noe ned, og man jobber med å få disse instituttene til å nærme seg balanse i 

langtidsperioden eller redusere merforbruket slik at det er mulig å håndtere.  

Beløp i mill. kr
Årsregnskap 

2019

Årsregnskap 

2020

Inntekter -635,63 -656,90

Personalkostnader 567,90 545,96

Driftskostnader 115,72 101,65

Investeringer 7,49 4,24

Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag 

og prosjektavslutning 55,48 -5,05

Nettobidrag -45,85 -49,12

Prosjektavslutning -0,18 0,23

Isolert mer-/mindreforbruk 9,45 -53,94

Overført fra i fjor -40,61 -31,16

Akkumulert mer-/mindreforbruk -31,16 -85,10
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Eksternt finansiert virksomhet 

 
 

Prosjektporteføljen ved HF fortsatte å vokse også i 2020. Ved utgangen av 2020 fikk HF tilslag på flere 

nye prosjekter finansiert av Forskningsrådet, samt et nytt EU-finansiert prosjekt. Disse prosjektene vil 

først starte opp i 2021.  

SFF-virksomheten er betydelig på HF. Aktiviteten på våre to SFF (inkl. underliggende prosjekter) 

utgjør omtrent en fjerdedel av eksternfinansieringen når vi tar med egenandel fra HF og UiO. 

Prosjektporteføljen til HF forventes å være på samme nivå de neste årene, med mulighet for 

ytterligere vekst dersom man lykkes med prosjektsøknadene. 

Nettobidrag fra prosjektene fortsatte å øke i 2020 og endte på 49 millioner kroner - opp fra 46,2 

millioner kroner i 2019. Årlig nettobidrag i langtidsperioden (LTP) 2021-2025 er estimert til 49 

millioner kroner i gjennomsnitt, hvorav over halvparten er fra eksisterende prosjekter. HF er fortsatt 

avhengig av et godt tilfang av nye prosjekter for at prosjektporteføljen ikke skal reduseres noen år 

frem i tid. Ved utfasing av Multiling mot 2023 ser man nedgang i nettobidraget i langtidsperioden. 

Det er ikke lagt inn nytt SFF i prognosen. Skulle HF få tilslag på et nytt SFF vil det forbedre 

nettobidraget i årene 2023-2025.  

 

Beløp i mill. kr
Årsregnskap 

2019

Årsregnskap 

2020

Inntekter -165,22 -136,99

Personalkostnader 71,18 74,83

Driftskostnader 26,19 11,02

Investeringer 1,06 0,80

Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag 

og prosjektavslutning -66,79 -50,33

Nettobidrag 46,19 49,04

Prosjektavslutning 0,18 -0,23

Isolert mer-/mindreforbruk -20,42 -1,52

Overført fra i fjor -36,34 -56,48

Saldo -56,76 -58,00


