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Ressurssituasjonen for Examen Philosophicum (exphil) 

1. Bakgrunn 
Visert til behandling av O-sak 2 fra styremøtet 5.2.2019 om «Ressurssituasjonen for Examen 
Philosophicum (exphil)». Vedlagt følger rapport som beskriver utvikling i ressurssituasjonen for 
exphil ved institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK). Parallelt med 
utredning om exphil, er utviklingen av den økonomiske situasjonen ved IFIKK kartlagt. Under 
følger hovedfunn fra disse to arbeidene.   

2. Hovedproblemstillinger 
Universitetsstyret reiste i sitt møte 19. juni 2018 spørsmål om;  

• Hvorvidt UiO over de siste årene har nedprioritert exphil eller ikke. 
• Hvordan endring i UiOs fordelingsmodell fra 2018 med innføring av kandidatinsentivet samt 

tidligere rammekutt har påvirket fordelingen til HF og videre til IFIKK og exphil.  

3. Utvikling i ressurssituasjonen for exphil 

Undervisningsopplegget for exphil ble lagt om i 2017, og antallet timer som brukes på undervisning 
på exphil ble da redusert. Med 40 timer forelesning og 14 timer seminarundervisning ligger exphil 
likevel godt over minstekravet på 20 timer for slike emner og antall undervisningstimer ligger også 
over andre større innføringsemner ved UiO. 

Det tilbys nå en seminarvariant og en variant med selvstudium. Selvstudiumsvarianten er et tilbud 
til studenter som av en eller annen grunn ikke har anledning til å følge seminarundervisningen. 
Enkeltemnestudenter kan følge undervisningen og ta eksamen. Seminarvarianten sikrer tettere 
oppfølging. Den består av to obligatoriske innleveringer, en semesteroppgave og en digital 
hjemmeeksamen og er den varianten som gir klart best resultater i form av gjennomføring med en 
strykprosenten på 3,2% høsten 2018. Dette er svært tilfredsstillende resultater. 
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Studiepoeng pr student på exphil har økt med ca. 8 siden omleggingen, og ligger i 2018 13 poeng pr 
student over gjennomsnittet for HF-fakultetet. Selv om timebruken på exphil studiet er redusert 
siden 2016, er altså resultatene forbedret. 

Går vi lengre tilbake i tid er det to hovedtrekk som det er verdt å fremheve. 

• I 2002 ble exphil lagt om fra 30 til 10 studiepoeng. Dette medførte en betydelig nedgang i 
produksjon av studiepoeng og inntjening, samtidig som behovet for ressurser til undervisningen 
gikk ned.  

• Tilbake i 1992, da exphil lå rett under universitetsstyret, var det kun universitetslektorer som 
underviste på exphil. I dag er færre stillinger knyttet kun til exphil mens flere førstestillinger på 
filosofi underviser også på exphil. Antall undervisningstimer pr student viser en dobling fra 
nivået i 1992. 

Det er også viktig å bemerke at IFIKKs instituttstyre våren 2018 vedtok redusert timebruk i alle 
fag, men valgte å skjerme exphil for ytterligere reduksjon.  

4. Økonomisk utvikling ved IFIKK 
Samlet sett har IFIKK fått redusert sitt reelle handlingsrom med i underkant av 20 mill. kroner 
siden 2014. Den bevilgningsbaserte inntekten for IFIKK er på oppunder 75 mill. kroner i 2019. 

Oppunder 1/3 av det reduserte handlingsrommet har sitt utspring i generelle vedtak gjort av 
universitetsstyret; - rammekutt og ABE-kutt som er pålagt alle enheter ved UiO utgjør for IFIKK 
ca. 4,5 mill. kroner, utfasing av den varige toppforskningsstøtten til avsluttede SFFer utgjør 1 mill. 
kroner fra 2019 og ytterligere 1 mill. kroner fra 2020.  

Innføring av kandidatinsentivet fra 2018 representerer en reduksjon for exphil på totalt 72.000,- 
kroner i 2019. 

De øvrige 2/3 av det reduserte handlingsrommet er knyttet til forhold ved IFIKK - reduserte 
resultater og nedgang i prosjektinntekter utgjør ca. 7-8 mill. kroner, mens endret sammensetning 
av stillingstyper (mange lektorstillinger er omgjort til førsteamanuensis/professor-stillinger) til 
dyrere stillinger samt økt lønnsnivå gir økte personalkostander på ca. 5,5 mill. kroner. 

5. Oppsummering 
Undervisningsopplegget for exphil ble lagt om i 2017, og antallet timer brukt på undervisning på 
exphil ble da redusert.  

Nivået på undervisningstilbudet er imidlertid opprettholdt på et nivå som ligger godt over normen 
for timer på et slikt emne og også over andre sammenlignbare innføringsemner ved UiO. 
Omleggingen har ikke gitt dårligere resultater for gjennomføring og tallene viser en økning i antall 
produserte studiepoeng pr student.  

Studietilbudet ved exphil er ikke nedprioritert, og dagens ressursbruk på exphil sikrer et forsvarlig 
tilbud slik studieordningen tilsier. 

IFIKK har de senere årene fått en betydelig reduksjon i sine inntekter og sitt handlingsrom. 
Timebruken ved IFIKK er betydelig og nødvendig redusert gjennom endringer i undervisningen. 
Da IFIKKs instituttstyre våren 2018 vedtok redusert timebruk i alle fag, valgte de å skjerme exphil 
for ytterligere reduksjon. 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

Universitetsstyret tar redegjørelsen for ressurssituasjonen for studietilbudet på examen 
Philosophicum (exphil) til etterretning.   

 

 

Arne Benjaminsen 

universitetsdirektør                                                              Ellen Johanne Caesar 

              direktør virksomhets- og økonomistyring 
 
Vedlegg: «Ressurssituasjonen for examen philosophicum (exphil) ved Institutt for filosofi, idé- og 
kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)» 
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Ressurssituasjonen for examen philosophicum (exphil) ved Institutt for 

filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) 
 

Bakgrunn 
I universitetsstyret i juni 2018 ble det reist spørsmål om UiO over de siste årene har nedprioritert 

exphil eller ikke.  

En arbeidsgruppe har på bestilling fra rektor sett på ressurssituasjonen for exphil og for Institutt for 

filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske fag (IFIKK) som eier studieemnet exphil. Arbeidsgruppa har 

bestått av: Karen M Haugland (administrativ leder IFIKK), Magnus Otto Rønningen (seniorrådgiver 

Lederstøtte), Jon Christian Ottersen (seniorrådgiver Lederstøtte) og Thorbjørn Nordbø (ass. 

fakultetsdirektør HF). Sekretær for arbeidsgruppa: Rasmus G. Andresen (seniorrådgiver HF).  

Styringsgruppe for arbeidet har vært: Ellen Johanne Caesar (direktør for virksomhets- og 

økonomistyring), Hanna Ekeli (avdelingsdirektør Avd. for studieadministrasjon) og Monica Bakken 

(fakultetsdirektør HF).  

Arbeidsgruppa har på bakgrunn av mandatet som ble gitt og en vurdering av hva som er mulig å 

fremskaffe av dokumentasjon, utarbeidet en kort rapport om ressurssituasjonen for exphil. En annen 

arbeidsgruppe har sett på den økonomiske situasjonen ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie 

og klassiske fag.  

Oppsummering 
IFIKK har de senere årene fått reduserte inntekter og timebruken er betydelig og nødvendig redusert 

med endringer i undervisningen, men nivået på undervisningstilbudet i exphil er opprettholdt på et 

nivå som ligger over normen for undervisningstimer på slike emner. Studietilbudet ved exphil er ikke 

nedprioritert og dagens ressurstilgang sikrer et forsvarlig tilbud slik studieordningen tilsier. 

Kort historikk 
Rapporten konsentrerer seg om ressurssituasjonen for exphil og IFIKK de siste årene, men det er 

relevant å bruke 1992 som et referansepunkt. Det er tre skillelinjer i den nyere historien om exphil 

som er viktige i beskrivelsen av utviklingen av ressurssituasjonen. Den første er den organisatoriske 

flyttingen av exphil i 1993. Exphil var før dette direkte underlagt rektor, men ble flyttet til HF. Den 

andre er kvalitetsreformen i 2003, der omfanget av exphil ble redusert fra et helt semesters studium 

til et 10 studiepoengs emne. Den tredje er endringen av undervisningstilbudet på exphil, som ble 

godkjent av rektor i 2017.  

1993 
I 1991 var det 15 universitetslektorer på exphil, men det var samtidig en utstrakt bruk av timelærere. 

Mange av disse fikk fast ansettelse. I følge DBH var det i 1992 29 universitetslektorer ansatt på exphil. 

I 1993 ble exphil overført fra UiO til HF i 1993. Etter dette er ikke exphil lenger en egen enhet, så 

antallet stillinger fremkommer ikke i DBH.  Det må antas at det var de samme 29 

universitetslektorstillingene som ble overført til HF i 1993 og at stillingene ble overført med 

lønnsmidler. I perioden fra 1993 til 2009 gjør UiO mindre justeringer i budsjettfordelingen, men 

øremerket finansiering fases gradvis ut og resultatfinansiering blir et viktigere element i fordelingen. 

Selv om exphil ble overført til HF ble alle faglige avgjørelser fortsatt tatt av et eget råd for exphil 

under universitetsstyret.  
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2003 
I 1992 var exphil normert til et semesters studie, tilsvarende dagens 30 studiepoeng. I 2002 ble exphil 

lagt om og redusert til et 10 studiepoengsemne, slik det er i dag. Denne vesentlige endringen av 

omfanget betyr også en reduksjon i studiepoengproduksjonen og inntjening. I 1992 ble det avlagt 

157.800 studiepoeng ved exphil, mens det i 2018 ble avlagt 31.290 studiepoeng. Dagens 

studiepoengproduksjon er altså ca. 20 prosent av hva den var da exphil ble overført til fakultetet.   

2017 
I 2016 utarbeidet en arbeidsgruppe ved IFIKK et forslag til en justering av undervisningsopplegget for 

exphil. Forslaget ble godkjent av rektor i januar 2017. Endringene var motivert av et ønske om å gi 

studentene mer akademiske ferdigheter gjennom et annet undervisningsopplegg og av et behov for 

å redusere instituttets ressursbruk og bygge ned et stort overskudd på timeregnskapet. Det var 

behov for å ha et faglig godt, men mindre ressurskrevende undervisningstilbud for at instituttet 

skulle klare å dekke undervisningen med en stab hvor andelen av lektorer var stadig synkende og 

stadig flere i førstestillinger bidro inn i undervisningen.  

Exphil 
Exphil er et obligatorisk emne på 10 studiepoeng som inngår i alle studieprogrammer på UiO, både 3- 
og 5-årige. Studieprogrammene bestemmer selv når i studieløpet kandidatene skal ta emnet. Exphil 
er UiOs største emne med opp til 2 500 registrerte studenter hvert semester. Det tilbys to ulike 
undervisningsvarianter 

 en seminarvariant, som er forbeholdt studenter med opptak på program (Seminarvarianten 
tilbys unntaksvis enkeltemnestudenter dersom det er ledige plasser etter det ordinære 
opptaket) og  

 en selvstudiumsvariant, for enkeltemnestudenter og kandidater som ikke oppfyller kravene 
til deltakelse på seminarvarianten.  

Undervisningstimer 
Fra og med høstsemesteret 2017 ble det innført en ny modell for undervisnings- og 
vurderingsopplegg ved exphil. Endringen var dels motivert av et ønske om å gi studentene andre 
ferdigheter og dels av et behov for å redusere ressursbruken. Forholdet mellom forelesninger og 
seminarundervisning ble endret, og det ble lagt mer vekt på akademiske ferdigheter. 
Seminarvarianten, som tidligere bestod av en ukentlig dobbelttime med undervisning i fjorten uker, 
ble endret slik at det nå kun blir gitt undervisning annenhver uke. Eksamen består av en 
semesteroppgave samt en digital hjemmeeksamen.  
 
Undervisningen på seminarvarianten gir studentene 40 timer forelesning og 14 timer 
seminarundervisning, inkludert to obligatoriske innleveringsoppgaver. Dette gir til sammen 54 timer 
undervisning. Eksamen på seminarvarianten består av en semesteroppgave og en to-timers 
hjemmeeksamen. Studentene på selvstudiumsvarianten kan følge forelesningene og har en 
skoleeksamen. 
 
Siden eksamen på seminarvarianten består av semesteroppgave og en to-timers hjemmeeksamen, 
kan exphil regnes som et kunnskapsemne med både integrert vurdering og sluttvurdering. 
Minstekravet til timeantall på et kunnskapsemne med integrert vurdering er 20 timer. Exphil-
undervisningen, med 54 timer undervisning, ligger betydelig over dette minstekravet.  
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Også sammenlignet med andre store innføringsemner ved UiO ligger antall undervisningstimer på 

exphil relativt høyt:  

 EXPHIL03: 54 timer 

 SVEXFAC03: 46 timer. 

 FIL1005:  48 timer 

 FIL1001:  42 timer 

 HIS1100:  40 timer 

 STV1000:  40 timer 

 PED1001:  40 timer (per 10 sp.) 
 
Tallene inkluderer ikke timer som brukes til læringsaktiviteter som f.eks. obligatoriske innleveringer, 
og er kun overordnet timetall slik tilbudet til studentene står i emnebeskrivelsene. 
 
IFIKK har de siste årene kommet i en krevende økonomisk situasjon samtidig som 
arbeidspliktregnskapet viser at det gis mer undervisning enn det bemanningen tilsier. Våren 2018 
vedtok instituttstyret en reduksjon i timebruken ved alle fagene, men styret valgte å skjerme exphil 
fra ytterligere reduksjon.  
 

Timebruk 
Før 2017 ble det gitt 28 timer seminar og 28 timer forelesning, som til sammen ble 56 timer 

undervisning. I den nye ordningen får studentene 14 timer med seminarundervisning og 40 timer 

med forelesning, som til sammen blir 54 timer undervisning. Antallet timer undervisning er nesten 

det samme, men forholdet mellom seminar og forelesning er endret. Dette gir en betydelig 

reduksjon i antall timer exphil-undervisningen krever.  

Exphil-undervisningen krever samlet omkring 7-8 000 timer per semester, avhengig av antallet 

studenter. 

Timebruk på undervisning på exphil 2015-2018 

 2015 2016 2017 2018 

 Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst 

Exphil 8826 10356 9344 11721 9925 8567 6862 7807 
 

Gitt et snitt på 48 seminargrupper pr semester kostet undervisningen i den gamle ordningen 84 timer 
pr. gruppe (28 timer x faktor 3) x 48 grupper, pluss 336 timer for forelesningene (28 timer x faktor 4 x 
tre parallelle forelesninger) = 4.368 timer per semester. Tilsvarende timekostnad for den nye ordning 
er 2.490 timer. 
 
Den gamle ordningen kostet i tillegg 2,5 timer pr student i individuell veiledning, mens de nå får 
skriftlig tilbakemelding på obligatorisk innlevering, som koster 1,5 time pr student. Gitt 1.700 
studenter pr semester, gir dette en reduksjon på 1.700 timer. 
 

Studiepoeng og gjennomføring 

Exphil består i praksis av to emner (EXPHIL03 og EXPHIL03E) med undervisning på norsk og engelsk. 
Vi skiller ikke på de to emnene i grunnlaget. Derimot skiller vi mellom selvstudiumsvarianten og 
seminarvarianten. På seminarvarianten har studentene 40 timer forelesning og 14 timer 
seminarundervisning, inkludert to obligatoriske innleveringsoppgaver. Studentene på 
selvstudiumsvarianten kan følge forelesningene og har en skoleeksamen. 
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Selvstudiumsstudentene har høy andel kandidatfrafall (kandidatnummerert, men ikke bestått) og 
høy strykprosent (innlevert besvarelser som ikke blir vurdert til beståttkarakter), sammenlignet med 
seminarvarianten. Både enkeltemnestudenter og programstudenter gjør det dårlig på 
selvstudiumsvarianten. Enkeltemnestudentene er relativt få på seminarvarianten, flere om våren enn 
om høsten, og de gjør det generelt sett dårligere enn programstudentene (unntak ett semester med 
få studenter). 
 
Det er en positiv utvikling de siste årene for avlagte studiepoeng og antall beståtte kandidater. 

Endringene i 2017 for eksamensordningen på seminarvarianten (som primært tilbys 

programstudenter), der man blant annet gikk fra 14 til 7 dobbelttimer seminarundervisning samt 

obligatorisk oppmøte på fire av de seks første seminarundervisningene, kan ha gitt positive effekter. 

En forklaring kan være at endringene i eksamensordningen har gjort det tydeligere for studentene 

hva som forventes av dem. 

 
Frafall exphil – selvstudiumsvarianten og seminarvarianten1 
 

 

 

                                                           
1 Tall er hentet direkte fra FS eller beregnet på tall direkte fra FS. Pga. manglende data i datakilden for våren 
2016 og bakover. Den aktuelle datakilden er under utarbeidelse og endelig form er ikke klar med det aller 
første. 

VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST
Antall vurderingsmeldte 2 627 1 202 1 134 761 837 779
Antall kandidater 2 706 578 512 364 458 435
Antall møtt 376 297 273 211 274 261
Antall sensurert 363 294 265 208 267 258
Antall stryk 137 113 77 49 74 53
Antall bestått 226 181 188 159 193 205
totalfrafall emne 91.4% 84.9% 83.4% 79.1% 76.9% 73.7%
frafall meldt-kandidat 73.1% 51.9% 54.9% 52.2% 45.3% 44.2%
frafall meldt-møtt 85.7% 75.3% 75.9% 72.3% 67.3% 66.5%
strykprosent 37.7% 38.4% 29.1% 23.6% 27.7% 20.5%
Antall vurderingsmeldte 1 542 2 261 2 098 2 545 2 111 2 695
Antall kandidater 2 1 145 1 398 1 110 1 448 1 170 1 496
Antall møtt 1 106 1 381 1 097 1 423 1 127 1 479
Antall sensurert 1 106 1 381 1 097 1 423 1 122 1 475
Antall stryk 66 55 44 66 49 47
Antall bestått 1 040 1 326 1 053 1 357 1 073 1 428
totalfrafall emne 32.6% 41.4% 49.8% 46.7% 49.2% 47.0%
frafall meldt-kandidat 25.7% 38.2% 47.1% 43.1% 44.6% 44.5%
frafall meldt-møtt 28.3% 38.9% 47.7% 44.1% 46.6% 45.1%
strykprosent 6.3% 4.0% 4.0% 4.6% 4.4% 3.2%

Selvstudium

Seminarvarianten

2016 2017 2018
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En betydelig reduksjon i timebruk på instituttet har ikke gitt dårligere resultater. Tvert imot er 

resultatene bedre enn før omleggingen og resultatene er bedre for exphil enn for fakultetet samlet.  

 

Studiepoeng per student/heltidsekvivalent (registrert høst) 

 2015 2016 2017 2018 

HF 35,52 37,4 36,96 38,96 

Exphil 41,69 44,35 50,09 52,69 
 

Studiepoengproduksjonen på EXPHIL03 og EXPHL03E varierer, fra 23.270 i 2010 til 31.220 i 2018.  

Gjennomsnittet i perioden 2009-2018 er 28.010 og de tre siste årene ligger alle over gjennomsnittet. 

Studiepoengproduksjon mellom 27.000 og 29.500 vil være et godt estimat for forventet inntekt slik 

utviklingen har vært siste 10 år. 

 

På den andre siden så ser det ut til at UiO tar opp litt færre programstudenter i 2017 (og tentativt i 

2018, registreringsfristen er ikke ferdig ennå), noe som kan få betydning for 

studiepoengproduksjonen på exphil. Emnet ligger ikke lenger kun i første studieår, så det er ikke gitt 

at dette er en god indikator på studiepoengproduksjonen. 

Årsverk og stillingsressurser 
Det er i dag 14 personer ansatt kun på exphil. Imidlertid har skillet mellom exphil og filosofi gradvis 
blitt bygget ned ved tilsettinger de siste 10-12 årene i og med at samtlige stillinger i filosofi har vært 
kunngjort med undervisningsplikt på alle nivåer, inkludert exphil. Dette er også tilfelle for de to 
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tilsettingene av universitetslektorer som ble gjort i 2017. Ansatte ved idéhistorie bidrar også inn i 
undervisning på exphil. 
I 1992 var det 29 lektorstillinger på exphil, før emnet overføres til HF i 1993. I motsetning til i 1992 er 

det nå ikke lenger kun universitetslektorer som underviser ved exphil. Siden undervisningen i dag gis 

av ansatte på både exphil og filosofi, i tillegg til at gjennomføringsstipendiater og ansatte ved 

idéhistorie også bidrar, er antall timer og ikke antall stillinger, den mest nøyaktige måleenhet.  

Nedenfor er en oversikt over antall timer brukt på exphil-undervisning i 1992 da emnet lå direkte 

under rektor, i 2016 før omlegging av undervisningstilbudet, og dagens situasjon. 

Arbeidspliktregnskapet gir pålitelige tall for årene fom. 2016. Tallet for timer brukt til undervisning i 

1992 er basert på antallet lektorstillinger. 

  1992 2016 2017 2018 

Timer 36 859 21 065 18 492 14 669 

Studiepoeng 157 800 29 080 29 920 31 290 

Timer per studiepoeng 0,23 0,72 0,62 0,47 

 
For å kunne sammenligne kan vi bruke undervisningsplikten i en universitetslektorstilling som 

målenhet. Undervisningsplikten for en universitetslektor under 62 år er 1271 timer. 14.669 timer 

undervisning i 2018 tilsvarer 11,8 lektorstillinger. Sammenligner vi antallet stillinger på exphil i 1992 

og antall studiepoeng som ble avlagt ville dagens antall studenter og antall avlagte studiepoeng, tilsi 

ca. 6 stillinger.  

 

 

Avganger og tilsettinger ved IFIKK 2005-20019 
I årene 2005 til 2019 har det vært 46 avganger og 37 tilsettinger ved IFIKK.  
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Ved faget filosofi har det vært 32 avganger hvorav 26 hadde lektorplikt. Av de 25 som hadde 

lektorplikt var det 8 som hadde personlig opprykk til førstestillinger. De er registrert i SAP som 

førsteamanuenser og professorer, men har samme undervisningsplikt som lektorer. Det var 16 

tilsettinger, hvorav tre med lektorplikt, i samme periode. To av lektorene har personlig opprykk til 

førstestilling. Ved Idéhistorie har det vært 6 avganger og 7 tilsettinger. Ved klassisk har det vært 3 

avganger, hvorav 2 lektorer, og 7 tilsettinger, hvorav én lektor. I samme periode har det vært 5 

avganger og 8 tilsettinger, hvorav en lektor, ved kunsthistorie.  

Ordningen med personlig opprykk i vitenskapelige stillinger som ble innført på 90-tallte har medført 

at mange ansatte ved exphil har fått personlig opprykk, men de beholder undervisningsplikten i 

lektorstillingen de ble tilsatt i. Instituttet har ønsket at også ansatte i førstestillinger ved filosofi skal 

undervise på exphil. De siste semestrene har også ansatte på idéhistorie gitt undervisning. Ansatte i 

førstestillinger som underviser på exphil har dermed gradvis økt. Da denne gruppen har lavere 

undervisningsplikt, medfører dette en mer kostnadskrevende undervisning. Denne utviklingen har 

skjedd parallelt med at stadig flere fag ved HF har tatt i bruk lektorstillinger som en følge av 

kvalitetsreformen og økt krav om oppfølging av den enkelte student.    

Budsjettfordelingsmodell 
Både UiO og HFs budsjettfordelingsmodeller er basert på rammestyring som prinsipp.2 Dvs. at UiOs 

tildeling til fakultetene i svært liten grad er øremerkede midler. Tildelingen forklares eksempelvis 

med studieplasser og infrastruktur i basiskomponenten og med uttelling på resultatelementer, men 

midlene er ikke øremerket et spesielt formål.  Fakultetene viderefordeler midlene til instituttene 

basert på egen fordelingsmodell (modellen varierer fra fakultet til fakultet) og prioriteringer. IFIKK 

fordeler ressurser mellom instituttets fagområder og undervisningsaktiviteter (herunder exphil) 

basert på instituttets egne prioriteringer, konkretisert i stillingsplaner. 

UiO vedtok å endre budsjettmodell i 2008. Dagens modell har dermed virket fra 2009. I den nye 

modellen fikk HF en øremerket tildeling til Norsk for internasjonale studenter. De andre fagene var 

ikke øremerket. HF vedtok sin budsjettmodell i 2009, med virkning fra 2010. I all hovedsak følger HF 

UiOs modell, men det var et dilemma for fakultetet at alle studieplassene HF mottok knyttet til lavere 

grad var plassert i kategori F, den laveste finansieringskategorien. Blant HFs 60 fag er det stor 

forskjell på hvor kostnadskrevende fagene er. Konserveringsstudiet er f.eks. i Sverige plassert i 

samme finansieringskategori som medisinstudiet, men siden studiet ved UiO er organisatorisk 

tilknyttet HF, er det her finansiert i laveste finansieringskategori. Musikkvitenskap, som også 

inneholder individuell undervisning i instrumentene studentene velger, er kostnadskrevende. Det 

samme gjelder nybegynnerundervisning i de mange språkfagene, ikke minst i ikke-indoeuropeiske 

språk. HF har også fag med særlig kostnadskrevende utstyrsbehov, spesielt musikkvitenskap, 

konservering, arkeologi og medievitenskap.  

Skulle fagmangfoldet ved HF opprettholdes, var det nødvendig med en solidarisk omfordeling 

mellom fagene. Fakultetsstyret vedtok at en pott skulle settes av til vitenskapelig utstyr. 

Fakultetsstyret vedtok også en intern vekting av studieplasser, basert på hvor undervisningskrevende 

                                                           
2 Rapport fra finansieringsmodellutvalget, 1. mars 2007, side 2-3: 

«Modellen bygger på rammestyringsprinsipper, dvs. at styret formulerer føringer og mål, mens enhetene 
bestemmer hvordan disse skal oppnås. Så lenge oppgavene blir løst tilfredsstillende, kan enhetene fritt 
omdisponere alle midler som ikke eksplisitt er øremerket. Fordelingskriteriene er på overordnet nivå og fanger 
ikke eksplisitt opp alle aktiviteter.» 
Kilde: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/fordeling/intern-
finansieringsmodell/Finansieringsmodellutvalgets%20sluttrapport.pdf  
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fagene er. Forslag til hvordan fagene skulle vektes kom fra en arbeidsgruppe med medlemmer fra 

flere institutter, og forslaget ble deretter diskutert med instituttlederne før fakultetsstyret fattet 

vedtaket. Fakultetsstyret har vedtatt mindre revisjoner av HFs budsjettfordelingsmodell to ganger 

senere, men har opprettholdt den interne vektingen av studieplasser.  

Vekting av studieplasser i HFs budsjettmodell, lavere grad: 

 Musikkvitenskap vektes med faktor 2,5 

 Språk med begynnerundervisning III (arabisk, japansk, kinesisk og hebraisk) vektes med 
faktor 2 

 Språk med begynnerundervisning II (slaviske og klassiske samt persisk, tyrkisk, hindi, urdu, 
sanskrit og irsk) vektes med faktor 1,6 

 Konservering vektes med faktor 1,5 

 Språk med begynnerundervisning I (germanske og romanske) vektes med faktor 1,3 

 Examen philosophicum vektes med faktor 0,5 

 Øvrige fag vektes med faktor 1 
 
Studieplassene til exphil ble vektet lavest da det er et gjentagende begynneremne og det emnet med 

fleste studenter ved UiO, slik at man har mulighet for å fylle seminargruppene på en annen måte enn 

man har på fag med færre studenter, og som skal tilby flere emner for å fylle en hel bachelorgrad. En 

måling på IFIKK fra 2018 av lærernes tidsbruk viser også at det faktisk krever dobbelt så mange 

undervisningstimer per studiepoeng på filosofi, idéhistorie og kunsthistorie sammenlignet med 

exphil. Målingen viste også at gresk og latin krevde 6 ganger så mange undervisningstimer som exphil 

per studiepoeng.  

Studieplassene ved HF fordeles etter avlagte studentårsverk. Da modellen ble vedtatt i 2009 ble de 
fordelt etter gjennomsnittet for perioden 2005-2008. Denne fordelingen ble ikke justert før modellen 
skulle revideres i 2013. Gjennomsnittet 2009-2012 ble da lagt til grunn. Det viste seg at det hadde 
skjedd store endringer i studentårsverk fordelt på instituttene i løpet av de fire årene. For å unngå 
store endringer i budsjettrammen hvert fjerde år vedtok fakultetsstyret at studieplassene heretter 
skulle fordeles årlig basert på et flytende fireårs gjennomsnitt for studentårsverk. Endringen med 
fordeling av studieplasser på bakgrunn av en nyere rekke år, og overgangen til et fireårig glidende 
snitt ble gjort gjeldene fra 2015. 
 

 Vektingen av studieplasser begunstiger en rekke kostnadskrevende fag, flere av disse med få 

studenter.  

 Studieplassene fordeles på basis av studentårsverk, dette begunstiger fag med mange 

studenter. 

 Mens studieplassene er vektet, er satsene for studiepoeng den samme for alle fag på 

fakultetet. Dette er også en faktor som fagene med stor studenttilgang tjener på. 

Inntekts- og utgiftsutvikling ved exphil og IFIKK 
En annen arbeidsgruppe ser på instituttets økonomiske utvikling, men arbeidsgruppe for exphil har 

blitt bedt om å si noe om inntekts- og utgiftsutviklingen ved exphil sammenlignet med instituttet 

forøvrig. Det er flere utfordringer med dette.    

IFIKK har en ramme og HF regnskapsfører ikke utgifter og inntekter ned på fagnivå. Det er som 

tidligere beskrevet heller ikke bare ansatte ved exphil som underviser på emnet. Det vi kan si er at 

lønnskostnadene har økt ved at færre lektorstillinger og flere førstestillinger bidrar i undervisningen.  
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Samtidig er exphils andel av IFIKKs inntjening på studier økende i perioden fra 2010 da HF innførte 
nåværende fordelingsmodell. Exphil har hatt en økt tildeling av studieplasser fra 2010 (350) til 2019 
(457). Disse fordeles på bakgrunn av avlagte studentårsverk.  Dette er en bedre utvikling enn resten 
av IFIKK. I 2010 var 37,8 % av IFIKKs studieplasser knyttet til exphil. I 2019 er 53,1 % av studieplassene 
knyttet til exphil. Studieplassene er vektet, så dette innebærer at exphils andel av IFIKKs 
studieplassfinansiering har økt fra 19% til 30,5%.  Satsene for studiepoeng er ikke vektet. Dermed 
kommer 53 % av instituttets studiepoenginntjening fra exphil i 2019. 
 

 

Den økonomiske utviklingen ved IFIKK og de andre instituttene 
HF budsjettfordelingsmodell virker fra 2010. Det er dermed interessant å se på den økonomiske 
utviklingen også et par år før den nye modellen. Som vedlegg følger tre grafer som viser utviklingen 
ved HFs 7 institutter i denne tiårsperioden. Den første grafen viser forandringen i inntekter på basis 
per år og den andre grafen viser prosentvis forandring i inntektene fra 2008. Den tredje grafen viser 
akkumulert resultat. (Beløpene er i nominelle, ikke inflasjonsjusterte, størrelser.) 
 
Grafene viser at innføringen av en ny fordelingsmodell ikke har noe umiddelbar økonomisk 
konsekvens for IFIKK. Det er ikke noe entydig mønster som viser en særskilt negativ innvirkning på 
IFIKK sammenlignet med de andre instituttene.  
 
Inntjeningen øker frem mot 2013 før den faller. De akkumulerte resultatene øker til det passerer 20 
millioner i mindreforbruk i 2015, før også dette synker.  Dette har flere årsaker. De to vesentligste 
årsaken er reduksjon i produserte studentårsverk, som gir lavere uttelling i fordelingen fra HF-
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fakultetet til instituttet (ca. 5 mill), og IFIKKs andel av institusjonelle rammekutt og ABE-kutt til HF 
(ca. 5 mill). Utfasing av den varige toppforskningsstøtten utgjør så langt 1 mill. kroner for IFIKK. 
Utover dette kommer en generell reduksjon i resultater og prosjektinntekter som utgjør 2-3 mill. i 
reduksjon av inntekter for IFIKK. Utfasing av instituttets SFF følges i all hovedsak av reduserte 
kostnader.  IFIKK er også i perioden tildelt midlertidig midler fra HF-fakultetet til faglige 
prioriteringer.  
 
Utover reduksjonen i inntekter, påvirkes utviklingen av akkumulert resultat også av økning i samlede 
personalkostnader på ca. 5 mill. kroner. Antall kombinerte stillinger er økt med tilsvarende reduksjon 
i undervisningsstillinger. Antall faste vitenskapelige stillinger ligger nå på 2013-nivå. 
 

Øremerket tildeling 

I mandatet ble arbeidsgruppa bedt om å vurdere virkningene av å innføre øremerket finansiering til 

exphil. En slik øremerking vil være i strid med UiOs fordelingsmodell, som er basert på rammestyring. 

En modell med øremerking vil også være resistent mot endringer i studenttallet.  Dersom antallet 

studenter øker vil man få for liten bemanning og motsatt dersom antallet studenter minsker. En 

øremerket modell vil også være til hinder for det faglige samarbeidet der også filosofi og idéhistorie 

bidrar inn i undervisningen. Etter tilbakemelding fra styringsgruppa er det arbeidsgruppas oppfatning 

at det ikke er noen forslag om å innføre øremerket tildeling og heller ikke noe behov for å utrede 

dette temaet videre.  

Oppsummering 
IFIKK har redusert antallet timer brukt på undervisning på exphil, samtidig så er antallet 

undervisningstimer på seminarvarianten høyere enn kravene og sammenlignbare emner. Endringen i 

studietilbudet i 2017 har ikke gitt dårligere resultater for gjennomføring. 

Nedgangen i antallet studenter siden 90-tallet, og reduksjonen i uttelling til et 10-studiepongsemne 

har redusert inntjeningen, men også ført til at det er behov for færre tilsatte.  

IFIKK har de senere årene fått reduserte inntekter og timebruken er betydelig og nødvendig redusert 

med endringer i undervisningen, men nivået på undervisningstilbudet i exphil er opprettholdt på et 

nivå som ligger over normen for undervisningstimer på slike emner. Studietilbudet ved exphil er ikke 

nedprioritert og dagens ressurstilgang sikrer et forsvarlig tilbud slik studieordningen tilsier.  
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1409 Institutt for medier  og kommunikasjon
1431 Institutt for arkeologi, konservering og historie
1432 Institutt for kulturstudier og orientalske språk
1433 Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk
1434 Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
1435 Institutt for lingvistiske og nordiske studier
1436 Institutt for musikkvitenskap
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