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Temaer og hovedpunkter for ILOS' strategiske plan 

 

Det følgende notatet skisserer det ledelsen ved ILOS tenker kan bli hovedpunktene i ILOS’ 

nye strategiske plan. Den er foreløpig satt opp slik for å være et utgangspunkt for videre 

diskusjon i styret og på instituttet. 
 

o Alle punktene har følgende struktur: status, utfordringer og mål. Det må drøftes 
hvorvidt status skal med under alle underpunktene. 

o I den endelige versjonen vil punktene skrives ut i fulltekst. 
o Denne versjonen er ment som et diskusjonsgrunnlag for styret og for fagmiljøene. 
o Strukturen i strategien følger strukturen til UiO.  
o Titlene på avsnittene er ikke endelige. 

 

 

Innledning 

Status 

 ILOS er det største og mest komplekse instituttet ved HF og det største 
undervisningsinstituttet ved UiO. 

 ILOS er svært mangfoldig (målt i emner, forskningsfelt og fagmiljøer) 

 ILOS er det største språkinstituttet i Norge 

 Kandidatene våre arbeider innen en rekke felter, spesielt i offentlig sektor (skole, 
biblioteker, forlag, kultursektor, departementene) 

 Samfunnsoppdraget vårt er å sikre allmennheten tilgang til språk, litteratur og 
kultur i de europeiske språkene. Gjennom forskning, undervisning og formidling 
bidrar vi med forståelse av litteraturens og kulturens betydning for historie og 
samfunn. 

 



 

 2 

Utfordringer 

 Opprettholde kompetanse i språkfag med lave studenttall. 

 Gi gode vilkår til de store fagene. 

 Sviktende rekrutteringsgrunnlag innen fremmedspråkene i skolen. 

 Økonomisk avhengig av eksterne prosjekter. 

 Deler av offentligheten oppfatter ikke humaniora som relevant. 

 Innspill / krav som kommer utenfra.  
 

Mål 

 Synliggjøre vår forskning og særskilte kompetanse på områdekunnskap, litteratur 
og europeiske språk. 

 Opprettholde instituttets status som landets fremste språkinstitutt.  

 Systematisk arbeide for å bli det naturlige førstevalget blant studenter som ønsker å 
studere europeiske språk eller litteratur eller områdekunnskap. 

 Utvikle bruk av digitale hjelpemidler. 

 Legge til rette for tverrfaglig samarbeid internt på instituttet, men også med fag på 
andre institutter. 

 Sikre at vi er relevante for samfunnet og at samfunnet oppfatter oss som relevante. 

 Gi gode rammebetingelser for alle fag ved instituttet, uavhengig av antall studenter. 
 

Forskning 

Status 

 Mange høyt profilerte og siterte forskere. 

 Instituttet har mange forskergrupper, på tvers av fagmiljøene på instituttet, på tvers 
av institutt/fakultet ved UiO og med internasjonalt samarbeid 

 Instituttet har én Faglige prioriteringer III-satsing: Literature, Cognition and 
Emotions (til 2023). 

 Får i snitt hvert år minst ett eksternfinansiert forskningsprosjekter fra NFR. 

 Har fått tilslag på flere MCSA-postdoktorer. 

 Årlig publiseringsrate per FVA ca 1,7 poeng i snitt (2016–2020). Det er stor 
variasjon mellom de ansatte med hensyn til publisering. 

 Profesjonell forskningsadministrasjon, som gir god støtte i søknadsprosesser og i 
kontakten mot eksterne partnere. 

 Rundt 25 stipendiatstillinger; ca 8–10 nye per år. 

 Driver både litteratur- og områdedelen av fakultetets ph.d.-utdanning.  

 Mange forskere jobber alene uten noe nettverk rundt seg? 
 

Utfordringer 

 Krevende rammebetingelser – hverdagen er oppstykket, og det er liten tid til 
sammenhengende forskning. 

 Veiledere trenger støtte i veiledningssituasjonen. 
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 Få søknader til tematiske utlysninger. Tematiske utlysninger er i liten grad egnet for 
våre fag. 

 Det kan være krevende for den enkelte forsker å ha oversikt over mulige utlysninger 
utover NFR. 

 Få tilslag på søknader til europeiske forskningsmidler. 

 Relativt få forskere publiserer sammen med en internasjonal kollega. 
 
 

Mål 

 Organisere arbeidstiden på en måte som frigjør sammenhengende tid til forskning. 

 Styrke forskningskulturen med fokus på forskergrupper, god forskningsledelse og 
samarbeid. 

 Skape en sterkere søknadskultur med målrettet informasjon om muligheter og 
utveksling av søknadserfaringer. 

 Systematisere opplæringstilbud av veiledere på ph.d.-nivå. 

 Øke andelen søknader til tematiske utlysninger.  

 Stimulere til flere internasjonale sampublikasjoner. 

 Midlertidig tilsatte forskere (stipendiater og postdoktorer) skal forske og trives 
innenfor en kompleks instituttorganisering 

 Instituttet skal i løpet av perioden få tilslag på minst én ERC-søknad og/eller et 
senter for fremragende forskning (SFF). 
 

Utdanning 

Status 

 Komplekst institutt: flest emner, studieretninger, programmer og studenter ved UiO 
og følgelig også i Norge. 

 Sterk forskningsbasert undervisning 

 Høy grad av arbeidslivsrelevans (mange til skolen) 

 Har gjennomført opprydding/strømlinjeforming av utdanningene 

 Antall studiepoeng har gått ned de senere årene 
 

Utfordringer 

 Konkurranse fra andre aktører i U&H-sektoren. 

 Mange søkere har dårlig kjennskap til fagene og hva de krever når de søker  

 Misforhold mellom kompetansen elever har fra skolen og nivået vi forventer hos 
begynnerstudenter. 

 Krav om EVU. 

 Flere studenter opplever liten grad av tilhørighet til instituttet.  

 Studentene engasjerer seg ikke i utviklingen av studiene. 

 Kan ha større grad av internasjonalisering av studiene. 

 Sviktende rekruttering til master. 

 Circle U vil stille krav til organisasjonen. 

 Uutnyttet kapasitet på instituttet, spesielt på tvers av fagmiljøene. 

 God utdanning koster. 
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 Stadige kutt i overføringene rammer ILOS. 
 

Mål 

 Våre studenter skal være best mulig rustet til å gå inn i et arbeidsmarked i stadig 
omstilling, med god faglig tyngde, evne til kritisk tenkning og å tilegne seg nye 
ferdigheter.  

 Utdanne verdensborgere. Vi gir studentene kunnskap de trenger i møte med en 
globalisert verden i stadig endring.  

 Opprette flere tverrfaglige emner/løp/tråder. 

 Skape større kjennskap for våre fag blant søkerne til høyere utdanning og i 
samfunnet for øvrig. 

 Opprette studiepakker med spesifikk profil med tanke på studenter som har behov 
for spisskompetanse, ikke en grad.  

 Arbeide for å få flere studenter engasjert i utviklingen av studiene og 
studiehverdagen. 

 Arbeide for bedre studiemiljøer som gir sterkere grad av tilhørighet, både til 
studiefaget og instituttet. 

 Etablere et opplegg for EVU og utforske mulighetene som ligger for inntekter herfra. 

 Utforske mulighetene digitale løsninger gir oss for bedre og mer studentnær 
undervisning. 

 Sterkere internasjonal komponent i utdanningene. 

 Videreføre erfaringene fra korona med tanke på å videreutvikle pedagogikk og 
studietilbud. 

 Balansere utdanningstilbudet ut fra ressursene. 
 

Kunnskap i bruk/formidling/samfunnskontakt/kunnskapsutveksling 

Status 

 Flere svært profilerte ansatte som deltar i det offentlige ordskiftet. 

 Mange med i utvalg, råd og komiteer. 

 Samarbeid med skolen via skolesatsningsordningen. 

 Samarbeid med noen universitetsskoler. 
 

Utfordringer 

 Mange andre aktører – ILOS kunne vært enda mer synlig i norsk offentlighet. 

 Krevende å få på plass samarbeid med eksterne aktører. 

 Komplisert å samarbeide med skolen. 
 

Mål 

 Dele kunnskap til det beste for samfunnet (samfunnsoppdraget). 

 Arbeide systematisk for å etablere ILOS som ledende institusjon i Norge. 

 Arbeide systematisk for å synliggjøre behovet for fremmedspråk. 

 Etablere samarbeidsordninger med aktører utenfor instituttet. 

 Stimulere ansatte til å delta aktivt i det offentlige ordskiftet. 
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Organisasjon og arbeidsmiljø 

Status 

 8 fagmiljøer. De fleste av disse fungerer veldig godt. 

 Profesjonell administrasjon. 

 Kjønnsbalansen totalt god blant de vitenskapelig ansatte; ingen store 
lønnsforskjeller mellom kjønnene. 

 Skjev kjønnsfordeling blant de administrativt ansatte. 

 Høyt antall internasjonalt ansatte. 

 Mangfold i ansattgruppa. 
 

Utfordringer 

 Ganske stiv organisasjon som i liten grad legger til rette for samarbeid på tvers av 
fag/institutter. 

 Liten kontakt på tvers av fagmiljøene 

 Liten oppfattelse av fellesskap rundt instituttet; identiteten ligger til fagmiljøene 

 Liten kjennskap til andre fagmiljøer/fagmiljøer ved andre institutter 

 Vanskelig å nå ut til ansatte med informasjon – informasjon drukner lett i annen 
epost. 

 Krevende å integrere internasjonalt ansatte slik at de kan fungere godt i ILOS’ 
arbeidsmiljø og organisasjon. 

 Ikke alle fast vitenskapelig ansatte behersker norsk i samsvar med HFs språkpolicy. 

 Ikke alle stipendiater er like godt integrert i fagmiljøene. 

 Dårlig rekruttering til demokratiske verv blant midlertidig vitenskapelig ansatte og 
studenter. 

 

Mål 

 ILOS skal legge til rette for at alle ansatte kan være stolte av arbeidet de utfører og 

for at de kan bidra til omstillinger og forbedringer der det er nødvendig og mulig.  

 Skape en følelse av fellesskap og samhørighet mellom de ansatte ved instituttet. 

 Legge til rette for god informasjonsflyt og transparens innad. 

 Aktivt bruke fagansvarlige i organisasjonen. 

 Legge rette for et arbeidsmiljø med mer kontakt på tvers av fagmiljøene. 

 Sørge for at alle nye ansatte integreres i arbeidsmiljøet. 

 Følge opp de internasjonalt ansatte med tanke på integrasjon og språk. 

 Sikre at stipendiatene blir en del av fagmiljøene. 

 

Til diskusjon: 

 

- Hvordan vurderer ILOS’ styre det fremlagte notatet?  
 

- Hvilke elementer skal med? Skal noen punkter/temaer tas ut? Er noe utelatt? 
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