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JM 1.09.11 

Vedlegg til IR-sak 16/2011 

 

HF-strategien, utkast til høyringsfråsegn frå LLE 

 

Metatekst, berre til IR : Instituttet har hatt utkastet frå HF til høyring i fagmiljøa med intern 

frist 19.08.11. Vi har motteke tilbakemelding på HFs strategidokument frå teatervitskap, 

digital kultur, forskarskulen TBLR og nordisk språk, nordisk litteratur/norrøn filologi. Saka er 

dessutan drøfta i UUI. Denne fråsegna er redigert med det målet å gje eit representativt bilete 

av dei synspunkta som er fremja. Etter IR-møtet vil dokumentet verta sluttredigert og insendt 

innan 7.9.11. 

1) Overordna synspunkt 

 

Generelt 

LLE vil i hovudsak seia seg tilfreds med hovudlinjene i framlegget til strategidokument 

LLE er samd i at strategien må ta utgangspunkt i dei økonomiske realitetane, men det må 

likevel finnast faglege mål som peikar utover den konkrete økonomiske situasjonen. Det er 

likevel peika på at prioriteringar manglar i dokumentet: kva som er viktig og kva som kan 

venta. Det manglar òg ei tydeleg ansvarsfordeling for gjennomføring av tiltak. 

 

Arbeidsmarked og samfunnsnytte 

Ukastet til strategi legger tydelig vekt på yrkesretting. Dokumentet bør framheve verdien av 

faglig styrking i samsvar med universitetets rolle i samfunnet, motsatt for eksempel en 

utvikling mot høyskoleprofil. Samfunnsnytte og yrkesmuligheter knyttet til for eksempel 

kunst- og kulturfaglig kompetanse kunne vært tydeligere kommunisert i vurdering av 

humanistiske fag og arbeidsmarkedet. En av de største endringene i samfunnet i dag er den 

stadig økende bruk av digitale kommunikasjonsformer. Humanister er blant dem som kan 

bidra til å forstå dette. 

 

Strategidokumentet kunne vært enda tydeligere i å vise de ulike fagenes samfunnsnytte, for 

eksempel i en ‘momentsamling’ – eventuelt at det settes som mål å utarbeide en 

momentsamling, som vil kunne virke motiverende for studenter og opplysende for 

arbeidsgivere.  
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Formuleringer rundt forholdet mellom arbeidsliv og forskningsbasert utdanning synes å ta 

utgangspunkt i at disse er motsetninger. Det bør kunne formuleres mer positivt.  

Det vektlegges at ‘generelle ferdigheter’ er det arbeidsmarkedet spør etter, men det er også 

viktig at faglig innhold prioriteres i bachelorgraden, som er en forkorting av tidligere lavere 

grad. Snarere bør nettopp det forskningsbaserte og den faglige styrken – det som gjør UiB 

spesielt – være sentralt. 

 

”Småfagsproblemet” 

LLE har mange ’småe’ fag. Instituttet ønskjer at  fagleg breidd skal framstå ikkje berre som 

eit problem ut frå økonomiske vurderingar, men òg som ein fagleg ressurs for HF som 

breiddefakultet. Strategidokumentet bør ikkje ha formuleringar som kan tolkast som indirekte 

frampeik om nedlegging eller reduksjon. Fag kan både minka og veksa, og nokre av faga som 

var små då dimensjoneringsdiskusjonen gjekk på fakultetet, er ikkje lenger små, men i sterk 

vekst og opplever derfor spesielle utfordringar både med undervisningsressursar og 

rom/materielle ressursspørsmål. Desse faga med “veksesmerter” bør det òg takast omsyn til i 

strategiplanen. 

 

2) Form 

 

LLE er einig i at dokumentet både må kortast ned og få eit tydlegare skilje mellom 

drøftingsdel og meir konkrete mål som skal gje grunnlag for handlingsplanar. Delen om mål 

og prioriteringar bør ikkje ha for sterk argumenterande form, argumentasjon bør i staden 

takast i innleiingsdelen. Punktet ”Overordna mål” har tenleg form. Pkt. 3 bør kortast ned, ta 

vekk historikken her. Pkt. 5 siste setning er argumentasjon og bør takast vekk her.  

 

3) Forsking 

 

Dokumentet generelt 

LLE sier seg fornøyd med den omtalen som strategidokumentet har gitt av forsknings-

aktiviteten ved fakultetet, som vi i all hovedsak oppfatter medfører en videreføring av allerede 

etablert praksis. Instituttet har likevel følgende merknader: 
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Tid til forskning: er et positivt uttrykk på at fakultetet tar forskingsvilkårene alvorlig. Men ett 

av redskapene, et mål om full vikar når noen er ute i forskningsfri, er ikke nevnt. For mange 

fagmiljø er det avhengig av tilstrekkelig bemanning, noe som involverer ressurser som 

primært fakultetet rår over. 

 

Forskningsformidling, arkiv: strategidokumentet nevner ikke forskningsformidling eksplisitt. 

Et av de mest nærliggende områdene for kontinuerlig formidling og forskning er utelatt, og 

det er arkivene. Deres fremtidige status ved fakultetet er ikke berørt. De er både en 

forskningsressurs og formidlingsressurs både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. De er 

grunnlag for å kommunisere med de nære områder og kan danne grunnlaget for ny 

selvforståelse når materialet blir benyttet på nye måter ut fra nye vitenskapelige metoder. Det 

igjen kan gi grobunn for internasjonale kontakter. 

 

To av fagmiljøene har uttalt seg om arkivene. Instituttrådet slutter seg i hovedtrekk til 

synspunktene:  

 

Nordisk:  
”Vi ønskjer ei meir konstruktiv og offensiv markering frå fakultetet og minner om ein 
høyringsrunde hausten 2010 om ev. flytting av arkiva ved HF-fakultetet til 
Universitetsbiblioteket. Dersom dette har ført til vidare framdrift i slike planar om 
flytting, ber vi om at dei blir stoppa når det gjeld nordiskemna sin del.” 

 
Teatervitenskap: 

”Ved teaterarkivet, som er et tilvekstarkiv, blir det utført betydelige tjenester for 
forskere både nasjonalt og internasjonalt. Et slikt levende arkiv er avhengig av et nært 
forhold til et fagmiljø. Potensialet i arkivet er stort når det gjelder å trekke frem ny 
kunnskap om både teater, kunst og kulturliv i Bergen fra ca 1776 og frem til i dag.” 

 

En tettest mulig kopling til de aktive fagmiljøene er avgjørende for arkivenes funksjon som 

forvaltningsressurs mot samfunnet (m.a. regionalt) og som forskningsressurs (master- og phd-

avhandlingar, prosjektgenerering)., LLE understreker likevel samtidig verdien av et 

samarbeid med UB når det gjelder avsluttede og historiske arkiv eller samlinger. 

 

Kunst- og kulturfaglige aspekter: Fagfeltet kunst er noe underkommunisert utover det 

arbeidet som gjøres ved Grieg-akademiet. Kunst er viktig ved flere LLE-fag (litteratur, digital 

kunst, teater, kunsthistorie m.fl.), og bør også nevnes i fht. “kjernedisipliner”, kunnskap, 

utdanning og forskning, og i forhold til humanioras samfunnsmessige betydning. Her er det 



 4 

fullt mulig for UiB å markere seg som et foregangsuniversitet ved å se på mulighetene til 

integrering av innsikter fra LLEs fagportefølje og over til andre fagmiljøer. Det er ellers 

positivt at kunstnerisk utviklingsarbeid skal likestilles med forskning (s. 16). 

 

Forskerutdanning 

LLE ser det som viktig at en vil fortsette med 4-årige stipendier med arbeidsplikt, og ber 

fakultetet arbeidet for at prosjektansatte stipendiater (NFR, EU og andre) også kan få 

finansiering for det 4. året.  

 

Når det gjelder forholdet mellom forskerskolene og forskergruppene, vil instituttet framheve 

følgende: 

 

Det er vel verd å merke at det ikke er motsetning mellom forskergrupper og forskerskoler, 

men de er forskjellige og dekker forskjellige behov. De estetiske fagene er spredd over flere 

fakulteter, noe som tilsier tverrfaglighet på tvers av institutt og fakultetsgrensene. Et hoved-

poeng er at kandidatene får tverrfaglige perspektiver på sin forskning og integreres i både 

lokale, nasjonale og internasjonale nettverk. Ut fra dette bør forskerskolenes overordende 

oppgave ivaretas av forskerskolene. Den daglige veiledning må ligge hos den ene veilederen. 

 

Den største foreslåtte endringen er å legge ansvaret for forskerutdanningen ned på 

instituttnivå og knytte denne til forskergrupper.  En tilsvarende tanke er også koblet til 

masterveiledning. Den skal legges til forskergruppene. Det samsvarer for eksempel ikke med 

tanken om at hvert fag må være NOKUT-godkjent.   

 

Dersom prosessen med å legge forskerutdanningen på instituttnivå gjennomføres, er det viktig 

at instituttene får organisere virksomheten på egen måte og at det følger penger med i større 

omfang enn det som blir tilgodesett forskerskolene i dag. Dette fordi det må etableres nye 

forskerskoler som må opparbeide og drive virksomheten like godt og vellykket som de 

eksisterende forskerskolene.  

 

At forskergruppene kan overta det brede ansvaret for denne opplæringsdelen er ikke 

uproblematisk med den modellen forskergruppene organiseres etter i dag. Etableringen av 

forskergruppene og medlemskapet i dem er basert på individuell tilhørighet og siktemålet 
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rettet mot egen og felles faglig utvikling innenfor gruppen. At stipendiater vil være velkomne 

i slike grupper som en del av fellesskapet, bør være en selvfølge. 

 

 Å tillegge ekstra undervisning på forskergruppenes medlemmer vil være å gå ut over fagenes 

integritet og veileders tradisjonelt sterke betydning i opplæringen. 

 

4) Undervisning 

 

Utvikling av undervisningstilbudet 

Planen hevder å skulle gi rammene for instituttledernes “strategiske handlingsrom”. Det er 

ønskelig med mer åpenhet og diskusjon omkring enkelte saker som i stedet synes å være 

fastlåst og tatt for gitt i planen. Det gjelder særlig utvikling av bachelor- og masterprogram, 

og forholdet mellom disse (som forslag om å skjære ned til bare bachelorprogram, forslag om 

å utvide bacheloroppgaven, forming av de frie studiepoengene, samt ‘pakketilbud’). Dette er 

saker som trenger diskusjon i både fagmiljø og ved fakultetet.  

 

Det er positivt at breddekravet diskuteres, men det kan se ut som det siktes mot å utvikle 

studiestrukturer som ligner program som er under avvikling, og det er viktig at det ikke på 

nytt utvikles kompliserte strukturer. Et begrenset sett av valg er lettest å gjennomføre. 

 

Ett fagmiljø ser positivt på å tilby fagstudium i første semester. LLE advarer mot å ta denne 

debatten igjen nå, men ber snarere om ro til å utvikle og drifte det som alt er etablert gjennom 

endringsprosesser de siste årene. 

 

I strategidokumentet fastslås det at fakultetet vil arbeide for “å få på plass eit større spekter av 

undervisnings- og vurderingsformer.” Å utvikle undervisnings- og vurderingsformer er 

positivt, men for det første er stø kurs og stabilitet viktig for oversiktlige studium og gode 

læringsmiljø. For det andre synes dette å antyde større detaljstyring av grunnenhetene enn 

intensjonen med et “retningsgjevande” strategidokument, og det er viktig at et slikt arbeid 

skjer i nær dialog med de enkelte fagmiljø. 

 

Tverrfaglig samarbeid 
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Det påpekes at sammensetningen av fag ved LLE til dels er resultat av administrative motiv. 

Tverrfaglig samarbeid bør først og fremst være faglig motivert uten hensyn til instituttgrenser. 

 

Strategidokumentet foreslår tverrfaglig samarbeid om masterutdanning og masterprogram, 

samt å involvere forskergrupper som ansvarlige for masterprogram. Dette reiser sentrale og så 

langt ubesvarte spørsmål om ansvarsstruktur og ressursbruk ved masterutdanningen: 

Innebærer forslaget en aksept for å vike fra standarden med disiplinbasert masteropplæring? 

Skal forskergruppene tilføres utdanningsressurser? Skal oppfyllelse av NOKUT-krav til 

utdanning legges til grunn som minstekrav for forskergrupper? Skal aktivitet i forskergrupper 

tas ut av forskningstid og bli en egen kategori under ‘undervisning og administrasjon’ i 

arbeidstidsregnskapet? 

 

Webressurser 

Det bør være et mål å jobbe for et bedre elektronisk læringsmiljø og mer oversiktlige og 

stabile webressurser. Det er vanskelig å finne informasjon på fakultetet sine sider og på 

intranett. “Mi side” oppfattes som et elektronisk læringsmiljø som er svært uoversiktlig og 

dels ustabilt. Det er ønskelig med et mer oversiktlig læringsmiljø, som for eksempel gode 

funksjoner for tilbakemelding på studentoppgaver. Strategidokumentet nevner at webressurser 

skal være oppdatert på instituttnivå, noe som selvsagt bør være et mål, men det er også 

uheldige mangler med informasjon og ustabilitet i digitale ressurser som styres sentralt (som 

for eksempel nedetid på studentenes lagringsområde, manglende linker mellom engelske 

emnebeskrivelser), og det bør være en klar ambisjon for fakultetet å oppnå bedre tjenester her. 

 

5) Andre aspekt 

 

Personalpolitikk 

LLE meiner fakultetet bør ha som visjon å minimera problema omkring mellombels tilsetjing 

og skapa mest mogeleg gjennomsynlege tilhøve omkring tilsetjing i den grad ordninga er 

nødvendig. LLE støttar fakultetet i at det skal arbeidast aktivt med likestillingspolitikk, særleg 

ved rekruttering innafor alle stillingskategoriar. Strategidokumentet peikar òg på UiBs arbeid 

med å utvikle en livsfasepolitikk. LLE støttar dette. Dette vil gjerne innebera rettar til færre 

plikter for tilsette, både unge og eldre, og bør kombinerast med kompensasjon til timelærarar 

og andre tilsetjingar der det er aktuelt. 



 7 

 

Språkpolitikk og internasjonalisering 

LLE seier seg glad for merknaden om språkpolitikk på s. 19, støtte til UiBs offisielle 

parallellspråkspolitikk. Utvikling av språkressursar kan innarbeidast tydelegare under punkta 

om internasjonalisering. LLE understrekar at ein må sjå internasjonalisering i samanheng med 

spørsmålet om undervisningsspråk. Det er opplagt at språk, særleg norsk, er viktig for LLE, 

men ulike fag kan ha ulike behov. LLE støttar UHRs språkpolitiske plattform som seier at 

norsk er viktig som undervisningsspråk særleg på BA-nivået, men LLE har òg fag med 

emnetilbod på engelsk. Strategien bør balansera desse omsyna. Det humanistiske fakultetet 

bør vera det fakultetet som legg særleg vekt på å stimulera den språkpolitiske debatten i UH-

sektoren. 

 

Det er gjort framlegg i utkastet om å avgrensa talet på universitet som studentar skal kunna 

velja til utveksling, men det er viktig at ei eventuell avgrensing ikkje hindrar at studentar vel 

universitet som er særleg gode på faget til studenten. Ei slik avgrensing vil kanskje heller 

ikkje verka gunstig i  høve til å auka internasjonal utveksling, verken inn eller ut, ettersom 

kvar utreisande student  òg må kunna sjåast som ‘ambassadør’ for UiB.  

 


