
1 
 

Universitetet i Bergen 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 

_______________________________________________________________ 

INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 

Sted: rom 435, HF-bygget 

Dato/ tid: fredag 11. mai 2012 kl. 10.00 – 11.30 

Innkalt: Gjert Vestrheim, Torodd Kinn, Jørgen Bakke, Victoria Rosén, Sigrun Eilertsen, Randi 

Neteland, Håvard Østrem Peersen, Arnt Robert Leganger, Malin Bakken 

Invitert: Gisle Selnes 

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet. 

Dagsorden 

a) Godkjenning av innkalling og sakspapir  

b) Protokoll fra 19/3: godkjent på sirk. Lagt ut på eksternweb. 

Sak 16/12 Orienteringssaker  

- HMS-plan 2012 (s. 3-4) 

- Programstyrer (se referat fra UUI-diskusjon, s.  5) 

- Arbeid med bedre rutiner for prosessen rundt prosjektsøknader 

- Videre arbeid med arbeidstidsregnskapet 

- Stillinger i prosess akkurat nå 

- Disputaser våren 2012; 8 disputaser vår, prognose for høst er 5 

 

Diskusjonssaker 

Sak 17/12 Høringsdokument - instituttstrategien 

Se s. 6-19, også sendt ut per e-post fra Johan Myking 4. mai 2012. Utdrag fra e-posten:  

«Eg ber no fagkoordinatorane syta for at utkastet vert drøfta i fagmiljøa. Instituttrådet vil ta ein – 

dessverre litt forseinka – diskusjon på møtet 11. mai. Målet er å få strategidokumentet vedteke i 

instituttrådet på det siste møtet i vårsemesteret, dvs. 11. juni. For å få dette til, må merknader frå 

fagmiljøa vera innkomne til meg seinast 31. mai. […] 

Det viktigaste er sjølvsagt å passa på at innhaldet samsvarer med synspunkta i fagmiljøa, sjå derfor 

gjerne litt på jamføringsdokumentet med innkomne merknader. « 

Forlag til vedtak: 

IR slutter seg til høringsdokumentet fra instituttleder, og ber om at innspill fra diskusjonen tas med i 

det videre arbeidet. 

Sak 18/12 Eventuelt 

Johan Myking 

instituttleder    Siri Fredrikson 

       adm.sjef/sekretær 
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Vara, instituttrådet ved LLE 

Gruppe A: 

1. Henning Laugerud henning.laugerud@lle.uib.no  

2. Christine Hamm christine.hamm@lle.uib.no 

3. Keld Hyldig  Keld.Hyldig@lle.uib.no  

4. Daniel Apollon  Daniel.apollon@lle.uib.no  

 

Gruppe B: Frode Helmich Pedersen Frode.Pedersen@lle.uib.no 

 

Gruppe C: Unn-Therese Thorvaldsson Unn-Therese.Thorvaldsson@lle.uib.no 

Gruppe D: (ingen valgt vara)  
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Til IR-sak 16/12 Orienteringssaker: HMS-plan 2012 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plan for HMS-arbeidet  

ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 2012 

MÅL for HMS-arbeidet  

- Vårt overordnede mål er et arbeidsmiljø der alle trives og utvikler seg profesjonelt  

- Vår arbeidskultur skal være bygget på dialog, åpenhet og gjensidig tillit i fagmiljøene, mellom de ulike fagmiljø 

og mellom fagmiljø, administrasjon og ledelse 

- Vi skal ha et godt fysisk arbeidsmiljø    

Oversikt over HMS-ansvarlige ved instituttet  

• HMS-ansvarlig: Instituttleder  

• HMS-kontakter i administrasjonen: Siri Fredrikson og Jorunn Nedreberg  
Verneombud: Pär Ola Sandin. Vara: Alf Edgar Andresen 

• Byggansvarlig (brannvern): Eli Kristine Knudsen (LLE). Vara: Anne Hestnes (IF). For 
plassansvarlig, se egen oversikt. 

Forslag til handlingsplan og tiltak  

Sosiale tiltak/samlinger 

TILTAK HVORDAN  ANSVARLIG NÅR 

Kakelunsjene Fortsette tiltaket  Administrasjonen Ca. en fredag i 

måneden 

Vi feirer en bok I forbindelse med kakelunsjer  Kontaktpersoner: 

Forskningsleder 

Forskningsrådgiver  

Ca. en fredag i 

måneden 

Presentasjon av nye prosjekt  I forbindelse med kakelunsjer Instituttleder  

Presentasjon av nye 

medarbeidere 

I forbindelse med kakelunsjer Instituttleder / 

administrasjonen 

 

Markering av jubilanter 

(50/60 år, 25/40 år ved UiB) 

I forbindelse med kakelunsjer Instituttleder / 

administrasjonen 

 

Markering, avganger og 70 år Eget arrangement Instituttleder / 

administrasjonen 

 

Sommeravslutning  For dato og initiativ: 

administrasjonen 

Medio juni 

Juleavslutning  Må ha egen komité for 

gjennomføring 

Medio desember 

Det fysiske arbeidsmiljøet 
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TILTAK HVORDAN  ANSVARLIG NÅR 

HMS-runde Gjennomføre HMS-runde og 

følge opp resultatene 

Verneombud  

HMS-kontakt Jorunn 

Nedreberg 

Vår 2012 

Brannvernrutiner, 

brannvernopplæring, 

kjennskap til HF-bygget 

Fellesmøte ansatte og studenter Verneombud  

Byggansvarlig 

Minst en gang i 

året 

Sosiale og faglig-sosiale 

møteplasser, HF-bygget 

Oppussing 

Tilrettelegging av rom 

Instituttledelsen  

Kommunikasjon og samhandling  

TILTAK HVORDAN  ANSVARLIG NÅR 

Kommunikasjon i fagmiljøene Regelmessige møter i 

fagmiljøene, både formelle og 

uformelle  

Fagkoordinator  

Kommunikasjon fra 

fagmiljøene til ledelse / utvalg 

Fremme saker overfor utvalgs- og 

komitemedlemmer og/eller 

direkte med ledelsen 

Fagkoordinator / den enkelte Hele året 

Informasjonsflyt angående 

utvalgsarbeid 

Alle innkallinger og referater fra 

IR/UUI/FFU sendes til alle til info 

Innkallingene til 

fakultetsstyremøtet 

videreformidles til alle 

Instituttledelsen og 

utvalgssekretærene 

 

 

Adm.sjef  

 

Mottak av nye medarbeider -Integrering i fagmiljøene 

-Samtaler med ledelsen 

-Administrativ organisering 

-Fagmiljøene 

-Instituttledelse 

-Administrasjonen 

 

Medarbeidersamtaler Med faste vitenskapelige  Instituttleder  

Medarbeidersamtaler  Med stipendiater/  postdoc / 

midl. Forskere 

Forskningsleder  

Medarbeidersamtaler Med midlertidige 

undervisningstilsatte 

Undervisningsleder  

Medarbeidersamtaler Med administrativ stab Administrasjonssjef  

Brannvernrutiner Utvikle rutiner, sørge for at alle 

har fått tilstrekkelig 

brannvernopplæring 

Adm.sjef i samarbeid med 

Jorunn Nedreberg og 

brannvernansvarlige  

Løpende 

 

HMS-møte Felles HMS-møte Instituttledelsen  

 

Mars 2012 



5 
 

Til IR-sak 16/12 Orienteringssaker: Programstyre, utdrag fra UUI-referat 26.03.12  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diskusjonssak: 

UUI-sak 17/12: Retningslinjer og mandat for programstyrer for disiplinbaserte program. 

UUI hadde følgende tilbakemeldinger til instituttleder i saken om rammer for mandat og 

sammensetning av programstyrer for disiplinbaserte program: 

- Det ble etterspurt nærmere avklaring av hvem fra et fagmiljø som skal møte. Skal for 

eksempel ansatte som er i permisjon møte i programstyret? 

- Kompetanseforhold mellom UUI og programstyrene må avklares. Undervisningsleder 

bemerket at dette er ivaretatt i selve mandatet for programstyrene. Det er fortsatt UUI som 

godkjenner studieplaner på instituttnivå, og programstyrene har ansvar for å utarbeide og 

klargjøre studieplaner samt sørge for at godkjenning i UUI finner sted i henhold til frister for 

studieplansaker.  

- For nordisk sin programportefølje må det avklares hvilke program programstyret har ansvar 

for, da fagmiljøet har flere program (ett BA, to MA, Erfaringsbasert MA, lektorutdanning). 

Tilbakemeldingen fra representantene på nordisk er at fagmiljøet er innstilt på ett 

programstyre.  

- Antall møter i året ble diskutert. Noen mente det var en fordel med få møter, andre mente 

det må være minst fire møter i året. Programstyret skal ivareta studieplanendringer, 

evaluering, planlegging, m.m. Programstyremøter vil hjelpe på kontakten mellom 

fagutvalgene og faglig ledelse/fagmiljøene. Sikrer etablering av en god og inkluderende 

struktur. Mandatet slår fast at programstyret «skal ha jamlege møte som oppfølging av det 

ansvaret det har for programmet».  

- Det ble uttrykt en generell tilfredshet med de størrelsene på programstyret som er foreslått 

av instituttleder.  

Programstyrene bør oppnevnes for en periode på tre år – parallelt med oppnevning av 
fagkoordinator, ett for studenter.   
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Til IR-sak 17/12 Høringsdokument - instituttstrategien 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JM 04.05.12 

Utkast til strategi for LLE 

 

”LLE – frå utdanning til forsking” 

 

I INNLEIING  

 

LLE samlar nokre av dei største forskings- og undervisningsmiljøa i landet for språk, kultur, 
litteratur og estetiske fag. Verksemda er forankra i norsk språk og kultur, men på same tid open 
for samhandling med andre språk- og kultursamfunn. Denne posisjonen vil instituttet styrkja og 
vidareutvikla. 

 

Rammene for instituttstrategien 

 

• Universitetet i Bergen definerer seg som eit breiddeuniversitet og eit internasjonalt 
forskingsuniversitet. LLE er eit breiddeinstitutt med fagleg mangfald og med stor og aukande 
internasjonal kontaktflate. 

• Det humanistiske fakultetet oppfattar seg som eit fakultet for studiet av menneskeleg språk, 
kultur og erfaring i vidaste forstand, med vekt på både kritisk refleksjon og 
tradisjonsformidling. Desse rammene er samstundes ei god skildring av LLE som eit 
humanistisk “mikrokosmos”. 

• Både UiB og HF legg vekt på kvalitet som det viktigaste kriteriet, på tvers av fag og fagskilje. 
Gode fagmiljø skal få gode arbeidsvilkår, og lovande miljø skal få gode utviklingsvilkår. LLE 
har mange slike miljø, samstundes som instituttet har eit ansvar for å ta vare på fagmiljø som 
er inne i kritiske periodar. 

 

Det faglege mangfaldet ved LLE er stort 

[Tekstane frå fagmiljøa er grupperte, men hovudsakleg uredigerte – JM: BØR KORTAST NED TIL 
CA TRE PUNKT, MAKS EI HALV SIDE] 

 

Lingvistiske studium 

• Lingvistikk og datalingvistikk er studium av korleis menneskelege språk er oppbygde og vert 
nytta, i datalingvistikken med vekt på datamaskinelle metodar for å utforske dette, og med 
relevans m.a. for språkfaga, kognisjon, logopedi, og informasjons- og 
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kommunikasjonsteknologi. 
• Nordisk språkvitskap er eit forskings- og undervisningsfag som utnyttar dei nordiske språka til 

å utvikle innsikt og refleksjon kring kognisjon, kultur og kommunikasjon, og som har ansvar 
for å formidle innsiktene til det samfunnet som brukar norsk språk i kommunikasjon og 
identitetsdanning. 

• Norsk som andrespråk ser norsk med eit blikk utanfrå og bidrar til innsikt i 
språklæringsprosessen, samt korleis språk er bygd opp og fungerer både på det individuelle 
og sosiale planet, noko som gir nødvendig kunnskapsgrunnlag for profesjonsutøving på ulike 
arenaer i eit fleirspråkleg samfunn. 

 

Litterære studium 

• Litteraturvitenskap er et teoretisk og komparativt studium av teksters form og betydning - 
med henblikk på retorisk, estetisk og historisk virkning. 

• Nordisk litteratur gir kjennskap til den norske og nordiske litteraturen og kulturen i historisk 
og komparativt lys.  

 

Estetiske studium 

• Estetikk er et teoretisk og komparativt studium av (menneske)skapte gjenstanders sanselige 
virkning – og tenkningen rundt dette. 

• Teatervitenskap belyser scenekunsten historisk, estetisk og samfunnsmessig. 
• Kunsthistorie ser på bilder fra alle tider og steder. Kunsthistorie jobber med kunst og visuell 

kultur fra alle perioder. Kunsthistorie utforsker vår visuelle verden. 
 

Men ofte kan ikkje fag setjast i bås: 

• Klassisk-faget ser med ope blikk på tradisjonen frå moderniteten og frå tradisjonen på 
moderniteten. 

• Digital kultur set særleg fokus på sosiale, kulturelle og estetiske aspekt ved informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi, og samspelet mellom kultur, samfunn og teknologi. 

 

Og det ligg eit felles refleksjonsgrunnlag under denne breie fagvifta: 

• [STUDENTUTVALET:] – bevisstgjøring om estetiske, historie og språklige prinsipp som ligger 
til grunn for vår kulturelle identitet og denne identitetens interaksjoner med, og betydning 
for, andre kulturer og samfunnsmessige og demokratiske strukturer. 

 

II STRATEGISKE HOVUDMÅL 

 

LLE har som overordna mål å vera ein institutt som produserer forsking, undervisning og 
formidling av høg kvalitet. Ei overordna prioriteri ng for at LLE skal nå dette målet, er at ein 

høgare andel studentar som tek til på bachelorgraden ved LLE skal fullføra graden.  
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Konkrete mål: 

 

• LLE skal tilby utdanning og forsking med samfunnsrelevans og høg kvalitet. 
• LLE vil aktivt prøve å bevare det faglige mangfoldet og framheve det som en 

rekrutteringsfaktor. 
• LLE vil sjå utdanning og undervisning i nær samanheng med forsking, og aktivt førebyggja 

kunstige motsetnader. 
• LLE vil leggja målet om ”tid til forsking” til grunn for alt planleggingsarbeid ved instituttet. 
• LLE vil arbeida for at alle fagmiljøa tar aktivt del i samfunnsdebatten. 
• LLE legg vekt på arbeid for internasjonalisering, forskar- og studentutveksling 
• LLE vil ikkje gløyma det særlege ansvaret for Vestlandet som delar av fagmiljøet alltid har 

hatt. 
 

Som rettesnor for det strategiske arbeidet ser LLE på aktiviteten ved instituttet som eit samanhengande 
og integrert løp, der studentane vert førte frå undervisning via rekruttering til forsking, og der resultat 
frå forsking i sin tur vert pløgde tilbake i undervisning. At dokumentet er disponert med undervisning 
før forsking, vil altså ikkje seia at forsking er nedprioritert. 

 

III UTDANNING PÅ BACHELOR- OG MASTERNIVÅ  

 

LLEs hovedmål er å tilby undervisning og veiledning av høy kvalitet som gir godt læringsutbytte 
og fører til at flere studenter tar sine eksamener på normert tid.  

 

Undervisninga skal være forskningsbasert og samtidig gjennomføres i samsvar med fagenes 
beste tradisjoner. Effektivisering er et viktig virkemiddel til å frigjøre tid til forskning.  

 

Det er ikke ønskelig å prioritere noen fag fremfor andre i et så heterogent institutt som LLE. 
Instituttet vil støtte alle fagmiljøene og drifte undervisningsaktiviteter på en solidarisk og 
inkluderende måte. Det betyr også at de store løftene som kreves i enkelte fagmiljø ikke kan 
løses av LLE alene. Instituttet vil aktivt arbeide for at fakultetet bidrar til å avhjelpe de mest 
kritiske utfordringene: de faste stillingsressursene.  

 

Konkrete mål: 

 

• Bachelorgraden skal styrkes. Så langt det er mulig, skal bacheloroppgaven bygge på 
sjølstendig forskning. BA-oppgavens størrelse, omfang og innhold skal gjennomgås. 

• Vi skal fortsatt ta vare på den faglige bredden i undervisningstilbud ved LLE. 
• Undervisningstilbud må tilpasses faste undervisningsressurser i fagmiljøene. 
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• Programstyrene skal være aktive i forhold til å evaluere og videreutvikle bachelor- og 
masterprogrammene. 

• Styrke studentutveksling gjennom rutiner for mottak og veiledning av innkommende 
studenter, og motivering av norske studenter til utreise til institusjoner med gode faglige 
tilbud. 

• Fortsette å oppgradere eksisterende etter- og videreutdanningstilbud (Prisme, Fjernord, 
kunsthistorie) og utvikle nye. 

• Det siste tiåret har studentenes IT-kunnskaper ikke økt. LLE bør ha en strategi som 
skaper oppmerksomhet rundt dette problemet og som bidrar til en heving av 
studentenes IT-kompetanse.   

• Utvikle lærarutdanninga ved LLE med mål om å fremje integrasjon mellom fag og 
fagdidaktikk 

 

IV FORSKERUTDANNING 

 

Forskerløpet begynner med mastergraden, som danner inngangsporten til en eventuell ph.d.-
grad, som i sin tur gir grunnlag for tilsetting ved universitetet. For å sikre god egenrekruttering 
må en mastergrad fra LLE ha høy kvalitet og være på et nasjonalt faglig høyt nivå både 
metodisk og i kunnskapsmengde. For å kunne satse på ph.d.-utdanning er det strategisk viktig 
at masterstudentene får faglig oppfølging i gode miljøer. Dette skal resultere i høyt kvalifisert 
arbeidskraft som kan rekrutteres også til ph.d.-studiet. 

 

Ph.d.-studentene har sin nærmeste medarbeider i veilederen. Det er både stipendiatens og 
veilederens oppgave å se til at primæroppgaven, å skrive avhandlingen, blir vektlagt. De 
obligatoriske kravene om opplæring skal samordnes mellom stipendiat, veileder, forskergruppe 
og forskerskole. Det påhviler veilederen et særlig ansvar å se til at stipendiaten, der det er mulig, 
får et faglig internasjonalt nettverk.  

 

Det er FFUs oppgave å fungere som et kontrollorgan i forhold til stipendiatens fremdrift. FFU 
skal også være et koordinerende organ mellom stipendiatens opplæring og fagmiljøene. 

 

Konkrete mål: 

 

• LLE vil sikra at alle stipendiatar får det opplærings-, kurs- og rettleiingstilbodet dei har krav 
på. 

• LLE vil sikra at alle stipendiatar har trygg forankring i eit aktivt forskingsmiljø, slik som 
forskargrupper. 

• LLE vil ta vare på og støtta forskarskulane der dei er prioriterte av fagmiljøa. 
• LLE vil utvikla rutinar for tettare oppfølging og opplæring av ph.d.-rettleiarar, og utvikla 

rutinar for effektiv handtering av problem og konfliktar i rettleiingstilhøve. 
• LLE bør ha en strategi som opprettholder og utvider fagbasert skriveopplæring.  



10 
 

• LLE vil aktivt se til at stipendiatene får den nødvendige tid til forskning, dette 
er også et miljøansvar. 

• LLE vil ta et ansvar for forsinkede kandidater som ønsker å fullføre 
avhandlingen. 

 

V FORSKNING  

 

LLEs hovedmål er å opprettholde og videreutvikle forskning av høy kvalitet og øke antallet 
poengtellende publikasjoner, uten dermed å miste av syne andre viktige vitenskapelige 
oppgaver.  

 

Det er et overordnet strategisk mål å frigjøre tid til forskning. Det er både et kollektivt og 
personlig ansvar å utvikle gode forskningsprosjekter. For å få dette til er det viktig å utvikle 
omgangsformer og miljø som er inkluderende med gjensidig støtte og oppmuntring. Det er både 
et miljøansvar og et personlig ansvar å ta vare på de gode tradisjonene innen de forskjellige 
fagområdene og søke og gi støtte til forskergrupper og forskerskoler.  

 

Det er viktig å ta vare på den variasjonen av prosjekter som finnes ved LLE. 

 

Konkrete mål: 

 

• All planlegging ved LLE skal ha som mål å frigjera tid til forsking. Dette er både eit leiaransvar 
og eit personleg ansvar. Arbeidstidsrekneskapen skal brukast aktivt til dette formålet. 

• Én måte å frigjøre tid til forskning på er å organisere undervisningen slik at 
en får store bolker til forskning slik at forskningstiden blir samlet.  

• Forskargruppene ved LLE skal sikrast best mogelege arbeidstilhøve og økonomisk armslag. 
• Forskargruppestrukturen skal gjennomgåast og gjerast robust nok til at forskargruppene kan 

ta det ansvaret dei er pålagde for forsking og forskarutdanning. 

• For å kunne foreta strategiske valg er det absolutt nødvendig at alle store 
prosjekter er avklart med instituttledelsen ettersom involvering i enkelte 
prosjekter kan få direkte innflytelse på prioriteringer når det både gjelder 
pengebruk og disponering av stipendhjemler. 

• For å kunne nå ut til en utvidet lesekrets internasjonalt vil LLE sette av 
midler til språkvask. Det er LLEs holdning at slik språkvask må utføres av 
vitenskapelig kompetente oversettere. 

• LLE bør ivre for at humanister må aktivt inn i forskningspolitikken og er bevisste med 
hensyn til nødvendig omstilling og relevans.  

• LLE vektlegger introduksjon av nye forskningsmetoder basert på digital teknologi 
(eVitenskap).  

• Fagmiljøer som genererer RBO-midler, skal tilgodeses med rimelig tilbakeføring av 
slike midler. 
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VI FORMIDLING  

 

LLE ønsker å formidle til samfunnet utenfor universitetet mest mulig av den kunnskapen 
instituttets forskere fremskaffer. Kontakt med tidligere studenter (alumnusarbeid) er viktig. 

 

Ny teknologi gir mulighet til andre måter å kommunisere på enn det som har vært sedvane.  

 

LLE har fire samlingar med stort potensial som forskingsressurs: Målføresamlinga, 
Stadnamnsamlinga, Teaterarkivet og samlinga av mellomalderdiplom. Instituttet har ein sterk 
forskingskompetanse i digitalisering og oppbygging av elektroniske tekstressursar: digital 
kultur. Endeleg har instituttet vitskapleg kompetanse og eksternfinansiert forsking for å utvikla 
digital infrastruktur for humanistisk forsking: (da ta)lingvistikk, digital kultur. Instituttet vil 
vidareutvikla desse aktivitetane.  

 

Konkrete mål: 

 

• Premiering av formidlarar 
• LLE bør ha en strategi som gjør at alle forskningsdata blir arkivert, formidlet og gjort 

gjenbrukbare til videre FoU-formål.   
• LLE bør stimulere HF til å utarbeide en fakultær strategi ifm. forskningsinfrastruktur 

siden dette anliggende ikke kan være ett institutts ansvar.  Opprettelse av en 
permanent stilling ifm. forskningsinfrastruktur bør være et uttalt mål. 

• Som del av en slik strategi bør LLE spesifisere god praksis ifm. forskningsdata i alle 
avtaler om nye forskningsprosjekter.   

• LLEs strategi bør sørge for at forskere får tilstrekkelig teknisk støtte, anerkjennelse og 
uttelling for å produsere nedlastbare, gjenbrukbare forskningsdata og metadata. 

• Sikra aktivt fagleg vedlikehald og utbygging av samlingane i samarbeid med fakultetet og UB. 
• Satsa på styrking av formidling gjennom instituttet sine nettsider og utvikling av eit 

papirbasert nyheitsbrev. 
• LLE-blogg der studenter og ansatte kan publisere. BA-blogg. Deltakelse i debatter og i sosiale 

medier synliggjør instituttet, rekrutterer til LLE. 
• Oppmuntre til alumnusarbeid innenfor de enkelte fag. 

 

VII INTERNASJONALISERING 

 

Internasjonalisering er eit viktig mål for LLE, og det gjeld både i undervisning og i forsking. 
Alle fag ved instituttet har sterke internasjonale nettverk som det er viktig å utvikla. Studentar 
må oppmuntrast til å gjera seg nytte av dei gode utvekslingsordningane i UH-sektoren. 
Utanlandske studentar er velkomne til instituttet vårt, og LLE forvaltar opplæringstilbodet i 
norsk for utanlandske studentar og tilsette på oppdrsag frå UiB sentralt. 
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LLE ser internasjonalisering i samanheng med spørsmålet om undervisningsspråk. Norsk språk 
er viktig for LLE, men ulike fag kan ha ulike behov, og faglege behov må justerast ut frå den 
ulike kontekstar. 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. LLE 
skal vera det instituttet ved vårt fakultet som tar eit særleg ansvar for å stimulera den 
språkpolitiske debatten i UH-sektoren. 

 

Konkrete mål: 

 

• Fleire studentar ut på Nordplus-, Erasmus- og andre ordningar 
• Framleis fokus på mottaksordningar og tilrettelegging av studietilbod for innkommande 

studentar  
• Støtta og vidareutvikla norskkursa; støtta utvikling av studietilbod på engelsk der det er 

nødvendig 
• Samarbeda med den nye språktenesta ved UiB 
• Oppgradera dei engelske nettsidene for LLE 

 

VIII LIKESTILLING OG REKRUTTERING 

 

LLE vil med støtte i lover, regelverk og UiBs uttalte målsettinger om bekjempelse av 
diskriminering arbeide mot diskriminering og for økt kjønnsbalanse i alle grupper av både fast 
og midlertidig ansatte. 

 

Konkrete mål: 

 

• LLE vil arbeida for kjønnsbalanse også i den teknisk-administrative staben. 
• LLE skal arbeida for reell språkleg jamstelling i samsvar med UiBs overordna språkpolitiske 

mål. 
• LLE vil ta seniorpolitiske omsyn gjennom å arbeida for best mogelege arbeidstilhøve for 

emeriti (og emeritae) og bruk av den ressursen som emeriti (og emeritae) representerer. 
 

IX LEIING, ARBEIDSMILJØ OG ADMINISTRASJON  

 

LLE skal vera ein arbeidsplass prega av respekt, inkludering og trivsel. Alle tilsette og studentar 

skal oppleve at instituttet vert styrt gjennom reelle demokratiske prosessar, og at det er prega av 

ei inkluderande og respektfull haldning. Det skal leggjast til rette for at studentar og tilsette kan 

påverke eige arbeidsmiljø. Alle skal kunne fremje kritikk av styringsorgana ved instituttet.  
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Konkrete mål: 

 

• Verneombodet skal sikrast best mogeleg arbeidsvilkår. 

• IR skal sikrast arbeidsrom for best mogeleg aktiv innverknad på styringa av instituttet. 

• Spørsmål om den interne fordeling av økonomiske ressurser ved UiB: Regnskap og 
budsjett bør legges fram på en tydelig måte. 

• LLE vil arbeida for at fagkoordinatorane kan representera sine disiplinar på best 
mogeleg måte gjennom ein tydelegare posisjon i det administrative systemet ved 
instituttet og best mogelege arbeidsvilkår. 

• Alle faggruppene ved instituttet skal ha fagleg-sosiale møteformer som sikrar at dei 
fungerer som programutval, integrerer stipendiatar og mellombels tilsette og fungerer 
best mogeleg som faglege diskusjonsforum. 

• LLE vil arbeida aktivt for å leggja til rette for kontakt og samarbeid gjennom 
etablering av (fysiske) møteplassar i samarbeid med andre institutt. 

• LLE bør aktivt jobbe for at de ansatte har gode, stabile datasystemer uten tap 
av data.  LLE bør formulere en klar IT-strategi og LLE-ledelsen bør være i god 
kontakt med IT-avdelingen om denne strategien. 

• LLE samarbeider med andre institutter i forbindelse med flere tilbud.  De som 
er faglig ansvarlige for disse tilbudene, må forholde seg til administrativt 
personale på flere institutter, i tillegg til administrasjonen på fakultetet, noe 
som skaper unødvendige problemer og merarbeid.  LLE bør arbeide for en 
strategi som forenkler relasjonen mellom de faglig ansatte og 
administrasjonen. 

• Prosjektledere mangler fortsatt gode redskaper for å gjennomføre og 
rapportere prosjekter optimalt i forhold til brukte og ubrukte prosjektmidler.  
LLE skal arbeide for å skaffe bedre planleggings- og rapporteringsverktøy, 
samt sikre opplæring av prosjektledere. 
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JM 4.5.12 

Innkomne kommentarar til strategidokumentet etter allmøtet 8.3.12 

 

SIRI FREDRIKSON: Allmøte om strategien 12. mars. Tilbakemeldinger 
under diskusjonen 

  

Generelt 

-Savner ord om skjebnen som er tildelt teatervitenskap; "Nasjonalt ansvar" for dette faget tatt ved HF. Det 
samme gjelder vel alle HF-fag? 

  

-Hovedmålets to setninger: Gi hovedmålet i LLEs strategi bakgrunn i UiBs tre hovedsatsningsområder. 

  

-Noen ord om digitale fag burde inn i strategiens samlende introduksjon. 

  

-Generell tilbakemelding: Er det fortsatt et ønske om å løse opp LLE i faglig profilerte institutt? Jobbes det med 
å løse opp instituttet i mindre enheter? Etterlyser evaluering og diskusjon. 

  

-Strategien viser en passiv holdning til internasjonalisering. Omformulere noen formuleringer, f.eks. 
"samhandler aktivt med internasjonale forsknings..." 

  

-Ta med noen indikatorer (frafall, antall utreisende studenter, osv.). 

  

-Nevne alumnusarbeid. 

  

-Spørsmål om den interne fordeling av økonomiske ressurser ved UiB: Regnskap og budsjett bør legges fram på 
en tydelig måte. 

  

-LLE-blogg der studenter og ansatte kan publisere. BA-blogg. Deltakelse i debatter og i sosiale medier synliggjør 
instituttet, rekrutterer til LLE. 

  

Undervisning 

-Omtalen av det å tilpasse undervisningen til fagenes faste ressurser: Farlig å formulere det slik. Konsekvensen 
kan bli kutt, kan brukes mot LLE og fagene. 
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Balansegang når det gjelder undervisningsdimensjonering. 

  

-Samarbeid på tvers av fakultetsgrenser: føre undervisning i timeregnskapet. 

  

-BA-graden: BA-oppgaven må ha samstemte opplegg ved LLE. Oppgave med omfattende veiledning. Etterlyser 
en oversikt over fagenes opplegg, til felles forståelse. 

  

-Hvis BA-graden skal styrkes må vi hjelpe studenten til å finne 60 stp i tillegg til spesialisering. Dette må ikke 
overlates kun til studieveilederne, dette involverer også den vitenskapelige staben. 

  

-Prosjektforberedende emner: samarbeide på tvers av fag- og instituttgrenser. 

  

-Gi ba-oppgaven status som noe avsluttende i seg selv, forberede publiseringsmuligheter? Veiledning må da 
styrkes. Publisering internt? 

  

-Ønske om å diskutere forholdet mellom fagene i graden. Når i løpet skal/bør oppgaven komme? 

  

-Årsstudiene: Modellen for BA-graden er en tvangstrøye, gjør det vanskelig å innpasse årsstudiene i strukturen. 
Årsstudiene er rekrutteringsgrunnlag, og vi bør ha dette i bakhodet når vi planlegger undervisning og opptak. 

  

Forskning 

-Husk at det er utarbeidet en nasjonal strategi for humanistisk forskning: Er det ønskelig å hente inn pkt. 
herfra? 

  

-Satsning på humaniora fra forskningsrådet, kan vi hente innspill herfra? Eksempelvis SAMKUL-programmet . 

  

-Forsiktig med å fokusere på dette med poenggivende publikasjoner: Poenggivende publikasjoner dekker ikke 
vår aktivitet. Da faller bl.a. artikkelsamlinger, tidsskrifter, lærebøker, debatter, bokanmeldelser utenfor. 
Poenggivende kanaler i Norge er for entydig fokusert på det norsk- og engelskspråklige. Konsekvensen kan 
være at de ansatte ikke tar seg tid til redaktør- eller refereearbeid. Kan få uheldige konsekvenser for vår 
orientering i vårt arbeid. Syns ikke det skal være et poeng i strategien å øke poenggivende publikasjoner. Heller 
noe i retning av "oppmuntre bred og målrettet publisering av forskningen". 

  

-Balansegang: inntekter og publisering. 

  

-Leksikografisk arbeid bør nevnes eksplisitt. Departementet oppfordrer til å utvikle insentiver til denne typen 
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arbeid. Dette berører også punktet om Vestlandet, foredragsvirksomhet på Vestlandet, da det å dekke det 
lokale gir mindre basis for insentiver per i dag. 

  

-Redaksjonsarbeid: innarbeide dette i planen, oppmuntre til det. Ta med i timeregnskapet der mulig. 

  

Formidling 

-Eksternweben, ny plattform - ta med de ansatte på lag når legger opp til bruk av ny plattform. 

  

-Tidsskriftarbeid inn under formidling. 

 

ANDRE KOMMENTARAR: 

 

Koenraad De Smedt, forskergruppeleder, LaMoRe 

 

Ad II UTDANNING 

 

Lingvistikk og datalingvistikk tilbyr tverrfaglige masteremner (f.eks. LINGMET, DASP302, DASP307) 
med vid relevans for flere programmer.  LLE bør ha en strategi for å få disse emnene bedre integrert i 
bl.a. de ulike språkfagenes masterprogrammer. 

 

For å fremme tverrfaglige studier og gjøre programstrukturen mer fleksibel og håndterlig kan LLE med 
fordel ha en strategi for at emnenes vanlige omfang blir redusert fra 15 til 10 stp. 

 

Det siste tiåret har studentenes IT-kunnskaper ikke økt -- tvert imot, stadig flere studenter bruker data 
kun til Twitter og Facebook.  Dette innebærer at flere emner sliter med bruk av IT i utdanningen og må 
starte fra et absolutt nullpunkt i studentenes IT-kompetanse.  LLE bør ha en strategi som skaper 
oppmerksomhet rundt dette problemet og som bidrar til en heving av studentenes IT-kompetanse. 

 

Ad III FORSKARUTDANNING 

 

Stipendiatene er sagt seg ikke fornøyde med kvaliteten på vitenskapsteoretisk utdanning fra 
SVT.  LLE bør ha en strategi som gir fagmiljøene mer kontroll over denne delen av 
forskerutdanningen. 

 

LLE bør ha en strategi som opprettholder og utvider fagbasert skriveopplæring. 
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LLE bør i sin strategi spesifisere hvilke virkemidler som skal tilbys for å bistå stipendiater til å holde 
fremdriftsplanen.  LLEs tidligere strategi om at miljø med god gjennomstrømning belønnes og andre 
straffes oppleves som svært urettferdig så lenge veiledningsforhold er personbundet.  Istedet bør LLE 
komme med en ny strategi om tettere oppfølging av individuelle veilederforhold, remediering av 
problemer og bedre opplæring av veilederne. 

 

Ad IV FORSKING 

 

"LLEs hovedmål er å ... øke antallet poengtellende publikasjoner."  Det ser ikke så pent ut å ha et 
hovedmål som er såpass åpenbart blottet for faglig innhold; man kunne like godt ha skrevet at LLEs 
hovedmål er griske til seg penger. 

 

Skal man likevel innrømme at inntekter fra RBO-midler ikke er helt uvesentlige, bør strategien samtidig 
nevne at publikasjonspoeng ikke er den eneste RBO-kilden og at også nasjonale og internasjonale 
prosjekter utløser RBO-midler, slik at tilføring og bruk av slike midler er en like høyt motivert 
målsetning som akkumulering av publikasjonspoeng. 

 

LLE bør i sin strategi arbeide for at detaljer omkring RBO-uttelling fra prosjekter ikke lenger skal 
holdes hemmelig men skal formidles til de ansatte som har vært med på å utløse disse midlene. 

 

LLEs strategi mht. RBO-midler kan gjerne spesifisere hva disse midlene skal brukes 
til.  Forskningsmiljø som har generert RBO-midler har et velmotivert behov for å disponere disse 
midlene, siden disse miljøene som regel neppe får full ekstern dekning for ressursbehovene ifm. 
søknader og gjennomføring av prosjekter.  Strategien kan nevne at RBO-midlene fra prosjekter i 
prinsipp skal tilbakeføres til de respektive forskningsmiljøene som har ansvar for prosjektene. 

 

LLE bør ivre for at humanister må aktivt inn i forskningspolitikken og bør stimulere at humanistene 
omstiller seg for å bli relevante (jf. http://link.uib.no/?5SwZA). 

 

LLE bør ha en strategisk satsing som introduserer nye forskningsmetoder basert på digital teknologi 
(eVitenskap). 

 

Ad V FORMIDLING 

 

LLE kunne vist til Nasjonal strategi for humanistisk forskning som utgangspunkt for en strategi som 
styrker synligheten og anvendelsen av humanistisk forskning. 

 

CLARINO er ikke det eneste prosjektet om forskningsinfrastruktur som betjener humanistiske 
fag.  META-NORD, DASISH, INESS, MENOTEC, ELMCIP og EUDAT bør også nevnes.  LLE bør 
stimulere HF til å utarbeide en fakultær strategi ifm. forskningsinfrastruktur siden dette anliggende ikke 
kan være ett institutts ansvar.  Opprettelse av en permanent stilling ifm. forskningsinfrastruktur bør 
være et uttalt mål. 
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LLE bør ha en strategi som gjør at alle forskningsdata blir arkivert, formidlet og gjørt gjenbrukbare til 
videre FoU-formål.  Som del av en slik strategi bør LLE spesifisere god praksis ifm. forskningsdata i 
alle avtaler om nye forskningsprosjekter.  LLEs strategi bør sørge for at forskere får tilstrekkelig 
teknisk støtte, anerkjennelse og uttelling for å produsere nedlastbare, gjenbrukbare forskningsdata og 
metadata. 

 

Ad VI INTERNASJONALISERING 

 

Norge er ute av takt med andre institusjoner mht. planlegging av semestre.  LLEs bør videreformidle et 
strategisk behov for synkronisering av semesterstart og -slutt på tvers av institusjoner i inn- og utland. 

 

Ad VII LIKESTILLING OG REKRUTTERING 

 

Noen ansatte ved LLE med utenlandske navn har fått sitt navn maltraktert av administrasjonen.  Som 
instituttet med ekspertise innen navnegranskning bør LLE fremme sine ansattes rettigheter om å få 
hvert navn respektert. 

 

LLE bør ha en mer rettferdig strategi for rekruttering av stipendiater ved å gå bort fra sin tidligere 
strategi som diskriminerer mot kandidater og potensielle veiledere uten gode grunner. 

 

Ad VII (sic) LEIING, ARBEIDSMILJØ OG ADMINISTRASJON 

 

De ansatte ved LLE har opplevd at IT-avdelingen gjennomfører endringer som påvirker stabiliteten, 
funksjonaliteten og arbeidsflyten negativt.  LLE bør aktivt jobbe for at de ansatte har gode, stabile 
datasystemer uten tap av data.  LLE bør formulere en klar IT-strategi og LLE-ledelsen bør være i god 
kontakt med IT-avdelingen om denne strategien. 

 

LLE samarbeider med andre institutter i forbindelse med flere tilbud.  (EXFAC-kursene Tekst og kultur 
og Språk og kommunikasjon og Forskerskolen i språkvitenskap og filologi kan nevnes.)  De som er 
faglig ansvarlige for disse tilbudene må forholde seg til administrativt personale på flere institutter, i 
tillegg til administrasjonen på fakultetet, noe som skaper unødvendige problemer og merarbeid.  LLE 
bør arbeide for en strategi som forenkler relasjonen mellom de faglig ansatte og administrasjonen. 

 

Prosjektledere mangler fortsatt gode redskaper for å gjennomføre og rapportere prosjekter optimalt i 
forhold til brukte og ubrukte prosjektmidler.  LLE bør skrive i sin strategi at LLE skal arbeide for å 
skaffe bedre planleggings- og rapporteringsverktøy ifm. prosjektmidler. 

 

Endre Brunstad, nordisk fagdidaktikk 

Det er eit poeng for oss at lærarutdanninga bør nemnast i strategiplanen. Grunnane til det er fleire:  
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- Lærarutdanninga er i seg sjølv ein viktig del av LLE. 

- Lærarutdanninga får ein ny rammeplan som uansett resultat vil få konsekvensar for LLE, både 
gjennom overgangsordningar og nye ordningar 

- Lærarutdanninga er gjennom vidarutd.program i vekst 

- Lærarutdanninga er som ikkje definert fagfelt lett å skvise i alle fagmiljø sin kamp om smulane 

- Der tendendsar til at det tidlegare klart formulerte målet, t.d. i stillingsannonsar, om at det er eit mål å 
fremje integrasjon mellom fag og fagdidaktikk, vert neglisjert eller motarbeidd 

 

Korleis dette med formulering om lærarutdanninga skal formulerast reint konkret, har ikkje vi så klare 
formeiningar om, i og med at strukturen på strategiplanen er noko uklar, men to aspekt vil vere 
relevante å få fram, rammeplanen med sine konsekvensar og målet om integrasjon. Døme på 
formulering vil då vere: 

 

- "Utvikle lærarutdanninga ved LLE med mål om å fremje integrasjon mellom fag og fagdidaktikk" 

 

Ann-Kristin Molde, STIP-HF 

Bare en generell kommentar ang. en utfordring ved forskerutdanningen som STIP-HF, som jeg har 
vært så aktiv i, alltid prøver å holde varm, og som så langt fra fremstår som løst. Det er nemlig en 
forskjell på kategorien doktorgradskandidater (definert ut fra at man er tatt opp på forskerutdanningen) 
og kategorien UiB-stipendiater (definert som alle som har en viss type ansettelsesforhold). I praksis 
virker det imidlertid ofte i dokument om forskerutdanning som om instituttene og fakultetet i praksis 
bare fokuserer på UiB-stipendiatene, selv om man er ansvarlig for samtlige som er tatt opp på 
forskerutdanningen. 

 

Det er da to grupper som bør tenkes nærmere gjennom: 

 

a) forsinkede doktorgradskandidater ved UiB (som da ikke er stipendiater lenger) - Fakultetet vedtok i 
sin strategiplan at det skal legge til rette for forsinkede kandidater som ønsker å fullføre avhandlingen, 
og dette bør vel da også ned i instituttenes strategiplaner.  

 

b) eksterne doktorgradskandidater - Hvordan ivaretar man dem best mulig og sikrer at de også blir 
integrert i fagmiljø? 

 

Siri Meyer 

I tiden som kommer, med flere universiteter, vil det bli sterkere konkurranse om de beste studentene. 
Hvorfor skulle de velge LLE i Bergen? Dersom LLE har noen studietilbud som ingen andre 
universiteter i Norge har, eller som er ganske sjeldne, så ville jeg ha fremhevet det.   

 


