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Til	  instituttrådet	  ved	  LLE	  
v/instituttleiar	  Per	  Buvik	  
	  
MÅLBRUKSPLAN	  FOR	  LLE	  
	  
Vi	  underskrivne	  vil	  med	  dette	  be	  instituttrådet	  ved	  LLE	  om	  å	  få	  utarbeidd	  og	  iverksett	  
ein	  forpliktande	  målbruksplan	  for	  LLE,	  dvs.	  ein	  plan	  for	  å	  sikra	  at	  fordelinga	  av	  bokmål	  
og	  nynorsk	  ved	  instituttet	  kjem	  i	  samsvar	  med	  det	  som	  er	  den	  vedtekne	  og	  offisielle	  
strategien	  for	  UiB.	  
	  
Situasjonen	  på	  LLE	  har	  sidan	  instituttet	  	  vart	  oppretta,	  ikkje	  vore	  tilfredsstillande,	  og	  
mange	  av	  oss	  	  har	  vore	  lite	  nøgde.	  	  Når	  vi	  no	  skriv	  brev	  om	  det,	  er	  det	  med	  den	  aktuelle	  
bakgrunnen	  at	  UiB	  v/rektor	  Sigmund	  Grønmo	  i	  august	  fekk	  tildelt	  målprisen	  frå	  Noregs	  
Mållag	  for	  2010.	  I grunngjevinga for målprisen heiter det mellom anna: 
 

I den utoverretta presentasjonen har Universitetet i Bergen språkleg jamstelling. 
Dette blir lagt merke til. Det er viktig at nynorsken er synleg gjennom formidling 
av forsking og i informasjonen til studentane. […] For nynorsken og målsaka er 
Universitetet i Bergen det viktigaste universitetet. De tek eit nasjonalt ansvar for 
nynorsken – noko som er avgjerande for nynorsk som akademisk språk. 

 	  
Rektor	  har	  ved	  fleire	  høve	  offentleg	  stadfesta	  at	  den	  offisielle	  språkpolitikken	  for	  UiB	  
står	  fast	  og	  skal	  følgjast	  opp.	  Denne	  politikken	  viser	  seg	  gjennom	  dei	  retningslinene for 
målbruk ved Universitetet i Bergen som vart vedtekne i universitetsstyret (Det akademiske 
kollegium) 20. mars 1996. Formålet med retningslinene er å stimulera til auka bruk av 
nynorsk ved Universitetet i Bergen. Full språkleg jamstelling mellom nynorsk og bokmål er 
det endelege målet, men hovudregelen etter retningslinene frå 1996 er at minst 30 prosent av 
alt skriftleg materiale ved Universitetet i Bergen skal vera på nynorsk.  
 
Desse retningslinene er den viktigaste grunnen til at vi finn det rett å ta opp denne saka. Vi	  
viser	  elles	  til	  nettsidene	  for	  UiB	  sentralt	  og	  til	  lesarbrev	  frå	  nokre	  av	  oss	  i	  På	  Høyden	  i	  
august.	  	  
	  
Det	  er	  dessverre	  eit	  faktum,	  slik	  vi	  opplever	  det,	  at	  LLE	  er	  langt	  frå	  å	  oppfylla	  dette	  
målet.	  Vi	  opplever	  at	  nynorsk	  har	  ein	  marginal	  plass	  i	  ekstern	  og	  intern	  informasjon	  og	  
korrespondanse	  frå	  instituttet,	  først	  og	  fremst	  på	  nettsidene,	  men	  òg i brevskifte (som 
ligg i ephorte), meldingar frå adm. til studentar og tilsette i e-post, på Studentportalen, 
nettsidene, møtereferat, osv. LLE er etter våre inntrykk klårt svakare enn fakultetet, og det er 
heller ikkje best av institutta ved fakultetet. Dette er eit stort	  paradoks,	  all	  den	  tid	  instituttet	  
hyser	  dei	  fagmiljøa	  som	  har	  eit	  særleg	  fagleg	  forvaltaransvar	  for,	  og	  kompetanse	  i,	  norsk	  
språk,	  litteratur	  og	  kultur.	  	  
	  
Vi	  meiner	  det	  er	  uhaldbart	  at	  LLE	  har	  ein	  språkpolitisk	  praksis	  som	  ligg	  langt	  bak	  det	  
som er UiB sitt vedtekne mål – aller helst bør instituttet vera meir offensivt enn UiB sentralt. 
Bruk av begge målformene offisielt frå LLE må sjåast i lys av ein forpliktande målbruksplan. 
Det er på tide med ei styring i tråd med overordna målsetnader for UiB og for den rolle 
institutta og faga bør spela kulturpolitisk og målpolitisk. 
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Vi strekar under at vi ikkje med dette er ute etter å kritisera dei einskilde tilsette ved 
instituttet.  
 
Vi vil overlata til instituttrådet og til instituttleiinga å utarbeida dei konkrete punkta i ein 
målbruksplan, men står gjerne til teneste med faglege råd. Hovudpunkta i planen bør vera 
desse: 
 

• LLE skal ha ei fordeling av bokmål og nynorsk i all utoverretta informasjon (nettsider, 
brosjyremateriell o.l.) der ingen av målformene er brukt i mindre enn 40 % av det 
totale omfanget. 

• For å støtta opp om denne praksisen (og vedlikehalda ein stø kompetanse i nynorsk hjå 
dei tilsette), bør det òg praktiserast jamstelling i den innoverretta skriftlege 
språkbruken på instituttet.  
 

Det kan tenkjast mange praktiske løysingar for å realisera begge desse måla. Vi har tillit til at 
instituttrådet og instituttleiinga tek dette alvorleg, og stiller oss sjølvsagt til rådvelde med 
faglege råd dersom det er ønske om det. 
 
Bergen 30.09.2010 
 
Med helsing 
 
Gunnstein Akselberg, Endre Brunstad, Helge Sandøy, Ivar Utne, Johan Myking,  
alle:  (sign.) 
 
 
 


