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1. Innledning 

Institutt for lingvistiske og nordiske studier har pr. dags dato 113 årsverk finansiert 

over eget grunnbudsjett. Disse fordeler seg på følgende kategorier: 18,2 årsverk 

administrativt tilsatte, 8,3 årsverk i støttestillinger for forskning og undervisning og 

86,5 årsverk i vitenskapelige stillinger (Kilde: Database for høgre utdanning). De 

vitenskapelig ansatte er fordelt på flere fagmiljøer og to sentre, Senter for Ibsen-

studier og MultiLing (SFF). Instituttet har også to miljøer som arbeider med 

elektroniske forskningsressurser, Tekstlaboratoriet og Enhet for digital 

dokumentasjon. På studiesiden har instituttet to årsenheter (nordisk, særlig norsk 

språk og litteratur og norsk som andrespråk), to bachelorprogrammer (lingvistikk 

og nordiske studier) og fire masterprogrammer (Ibsen Studies, lingvistikk, 

middelalderstudier og nordiske studier), i tillegg til deltakelse i den nordiske 

fellesgraden Viking and Medieval Norse Studies. Emner innenfor nordiske studier 

inngår også i de ulike studieretningene på UiOs lektorprogram.  Endelig har 

instituttet et fagtilbud i norsk for internasjonale studenter (NORINT). Dette er et 

tverrfakultært fagtilbud som er finansiert gjennom sentrale øremerkede midler 

Dimensjoneringen av dette fagtilbudet videreføres  i samsvar med den øremerkede 

bevilgningen. Det samme gjelder Tekstlaboratoriet og Enhet for Digital 

Dokumentasjon, som begge er finansiert gjennom øremerkede midler fra HF.  Disse 

miljøene er derfor ikke inkludert i denne stillingsplanen. 

 I tillegg til at denne stillingsplanen har som mål å sikre en bærekraftig 

økonomisk utvikling for ILN, er det særlig tatt hensyn til følgende punkter i 

utforming av planen:  

 

• Kvalitet. Nyansettelser skal støtte opp om og bidra til videreutvikling av 

etablert forskningsstyrke på instituttet.  



• Konsentrasjon og spissing. Nyansettelser skal bidra til større 

konsentrasjon med tanke på å oppnå mer robuste forskningsmiljøer og 

studietilbud av høy kvalitet.  

• Samarbeid og utviklingspotensiale. Nyansettelser skal gi økte muligheter 

for samarbeid, for dermed å øke potensialet til nyskapning og 

konkurranseevne i kampen om eksterne prosjektmidler.  

 
I utformingen av planen er også HFs strategier, slik de er oppsummert på side 2 i 

Strategisk plan 2020 Det humanistiske fakultet, lagt til grunn.  

ILNs forrige stillingsplan gikk fra 2008 – 2011.  Instituttets økonomiske 

situasjon gjennom denne perioden gjorde det umulig å tilsette i tråd med denne. 

Planen har derfor i liten grad blitt realisert. Men fakultetet forskutterte høsten 2012 

to stillinger i nordisk språkvitenskap med henvisning til denne planen.  I arbeidet 

med ny plan har det ikke vært hensiktsmessig å bygge på den tidligere planen, 

ettersom situasjonen i dag er annerledes.  

Planen som legges frem her, har en kort tidshorisont, tre år. Dette er fordi det 

i årene som kommer, er knyttet usikkerhetsfaktorer både til hvordan ILNs 

samlinger skal videreføres, og til hvilke faglige effekter det å ha fått et SFF til 

instituttet, vil ha de nærmeste årene.  

 

2. Konsentrasjon av fagområder på ILN 

I fakultetets prosess for faglige prioriteringer består ILNs fagportefølje av følgende 

felt: Ibsenstudier, keltisk, leksikografi, lingvistikk, litteraturformidling, 

middelalderstudier, navnegransking, nordisk litteratur, nordisk språk, norrønt, 

norsk for internasjonale studenter, norsk som andrespråk, retorikk og språklig 

kommunikasjon, språkteknologi. Et tiltak for å sikre større fokus og konsentrasjon 

vil være å se noen av disse under ett, blant annet ved å utnytte grenseflater mellom 

dem. Dette sammenfaller med den aggregering av fagområder som ble gjort i den 

faglige prioriteringsprosessen. 

I denne planen vil derfor leksikografi, navnegransking, nordisk språk og 

norsk som andrespråk ses under ett. Motivasjonen for å samle norsk som 



andrespråk og nordisk språk under en mer generell ’nordisk språk’-paraply viser 

seg ved at det allerede eksisterer en delt stilling  tilhørende nordisk språk (50%) og 

norsk som andrespråk (50%). Videre er to stillinger i nordisk språk under tilsetting, 

forskuttert av HF fram til 2016, der den ene ble rettet inn mot feltet norsk som 

andrespråk. Å se disse feltene under ett i stillingsplanen vil derfor være en  

videreføring av faglig konsentrasjon på dette fagområdet.. I tråd med aggregeringen 

av fagområder i prosess for faglige prioriteringer 2013 faller også leksikografi inn 

under nordisk språk. For det andre har stillingene i leksikografi ved ILN vært 

plassert innenfor nordisk språkvitenskap. Til slutt er det også rimelig å se feltet 

navnegransking som en del av nordisk språk, selv om feltet også har 

tilknytningspunkter til en bredere filologisk tradisjon og slik har grenseflater mot 

den filologien som er representert ved instituttet innenfor feltet middelalderstudier.   

Middelalderstudier er et fagområde som i dag har stor faglig spredning, fra 

keltisk språk og litteratur til norrøn filologi. Nyansettelser her bør derfor bidra til 

større konsentrasjon. Faglig konsentrasjon på dette fagområdet kan sikres på flere 

måter. Tyngdepunktet i miljøet ligger i dag på norrøn filologi, og man kan ved 

nyansettelser la styrkingen gå i den retningen. På den annen side er det slik at 

keltisk vil være representert på instituttet ut over denne planperioden. En annen 

mulighet kan derfor være en mer åpen stilling i middelalderstudier, der den som 

tilsettes har en spesialisering som støtter opp om etablert forskningsstyrke og 

samtidig bygger broer mellom de ulike fagene på feltet. Tilsettingen vil i så fall måtte 

bidra til at både keltisk og norrønt blir ivaretatt.  En slik utlysning innebærer ikke at 

det er aktuelt å videreføre keltisk som studietilbud etter at den ene ansatte i faget 

går av for aldersgrensen.  

Litteraturmiljøene ved ILN har flere grenseflater der det bør stimuleres til 

utvidet samarbeid og større faglig konsentrasjon. Særlig gjelder dette grenseflaten 

mellom nordisk litteratur og Ibsen-studier og mellom nordisk litteratur og 

litteraturformidling. Etter at litteraturformidling ble opprettet som egen 

studieretning, har ansatte i nordisk litteratur gitt undervisning på emner som inngår 

i dette studietilbudet. Denne grenseflaten bør det tas hensyn til ved utlysning og 

tilsetting i stillingene i nordisk litteratur. Grenseflaten mot Ibsen-studier kan sikres 



ved styrket samarbeid på undervisningssiden og stimulering til tettere interaksjon i 

forskning og forskerutdanning. Det er planlagt flere forskningsprosjekter som 

involverer forskere både på Ibsen-senteret og på nordisk litteratur, bl.a. innenfor 

HFs tematiske satsningsområde Scandinavian narratives of guilt and privilege in an 

age of globalization. Slike prosjekter vil også kunne egne seg til å utvikle en satsning 

på og integrering av filmstudier i i ILNs litteraturmiljøer.  

Mellom fagområdene lingvistikk og nordisk språk er det forskningsmessig 

tette forbindelser og overlappinger,. Mye av dette forskningsfellesskapet har nå 

manifestert seg i det nye MultiLing-senteret, som under fellesnevneren 

flerspråklighet ivaretar sentrale temaer i studiet av språket i bruk. Språket som 

system er et annet forskningsperspektiv, som bringer sammen de delene av den 

allmenne og nordiske språkvitenskapen ved ILN som ikke ligger under MultiLing. En 

annen perspektiv som potensielt kan trekke disse feltene sammen, er det historiske. 

Fagmiljøet i nordisk språk har i sin høringsuttalelse uttrykt et klart ønske om 

ansettelse i språkhistorie, og diakroni er nå også dårlig dekket i lingvistikkmiljøet. 

Undervisningsmessig har det siden etableringen av ILN i 2005 vært en ambisjon å 

trekke  veksler på disse faglige familierelasjonene. Studieemner som SPR4140 

(Språkvitenskapelig metode) og SPR4110 (Språk og kommunikasjon i det 

flerkulturelle samfunnet) er eksempler på undervisningssamarbeid mellom 

lærerkrefter på lingvistikk og nordisk språk inklusive norsk som andrespråk, det 

siste emnet også med medvirkning fra retorikk og språklig kommunikasjon. 

Framover vil det være et siktemål at dette etablerte samarbeidet i 

masterundervisningen skal føre til et tettere samvirke også på bachelornivå. 

Forskningsmessig er fagmiljøet i retorikk og språklig kommunikasjon 

kjennetegnet av felt som samtaleanalyse, diskursanalyse, sakprosa og 

tekstvitenskap. De to sistnevnte feltene har affinitet til litteraturforskningen på ILN, 

og begge de førstnevnte feltene ivaretar kommunikasjons- og bruksaspekter som 

også er temaer i nordisk og allmenn språkvitenskap. Fagmiljøet i nordisk språk har i 

sitt innspill til stillingsplanen fremmet bl.a. lese- og skriveferdighet (med henvisning 

til skolens læreplaner), hvilket er et felt som vil knytte an til retorikkmiljøet. 

Undervisningsmessig vil ILN som helhet ha mye å vinne på et tettere samarbeid på 



flere av de ovennevnte feltene, ikke minst med tanke på tilbudet instituttet skal gi på 

lektorprogrammet.  

 

3. Samfunnsrelevansen til ILNs fagområder 

Utforskning av norsk språk og litteratur er av verdi for det norske samfunnets 

selvforståelse og historiske forankring. Den økte språkkontakten innenfor 

samfunnets grenser og globalisering har ført til at andre fagfelt enn de tradisjonelle 

innen nordisk språkvitenskap nå spiller en stor rolle.. Forskningsbasert kunnskap 

på disse feltene er avgjørende for å møte en stadig mer heterogen språksituasjon. 

Nordisk språk også i dette perspektivet et sentralt fag for utdanningen av 

norsklærere til skoleverket.  

Videre er forskningsmessig ivaretakelse, beskrivelse og fortolkning av 

nasjonens litterære arv en grunnleggende oppgave for enhver kulturnasjon. Norsk 

litteratur har gjennom tidene stått meget sterkt i samfunnets meningsdannelse, og 

har i flere epoker bidratt vesentlig til den utviklingsretning som det norske 

samfunnet har tatt. I stadig større grad er det dessuten relevant å se den 

nasjonallitterære arven i relasjon til litteratur fra andre deler av verden. Norsk 

litteratur har flere forfattere som tilhører hva man kunne kalle 

”verdenslitteraturen”, og ved Ibsen-senteret ivaretas denne sterkt internasjonale 

delen av norsk litteratur på en særlig måte. Norsk og nordisk litteratur er, i likhet 

med nordisk språk, også en sentral del av utdanningen i norskfaget i skolesystemet. 

Med UiOs mål om å lage landets fremste lektorutdanning, vil derfor faglig styrke i 

nordisk språk og litteratur være en vesentlig forutsetning for å kunne lykkes.  

Retorikk og språklig kommunikasjon har sin samfunnsmessige relevans ved 

forskning på temaer som utmerker seg ved å være aktuelle såvel i skoleverket, som i 

arbeidslivet og offentligheten. Retorikk er en disiplin med lange tradisjoner, men 

har blitt vitalisert som fag ved hjelp av en rekke disipliner innenfor språk- og 

tekstvitenskapene. Et viktig kjennetegn ved dagens endringsprosesser er dels 

utviklingen av stadig nye former, medier og sjangere for kommunikasjon. I tråd med 

denne utviklingen er retorikken kommet tilbake i skolen. Samfunnets interesse for 

retorikk og språklig kommunikasjon er markant økende, både i privat og offentlig 



sektor. Det er også betydelig interesse for retorikk, forstått som grunnlag for å 

forstå hvordan demokratiet virker og utfolder seg. I  likhet med nordisk språk og 

nordisk litteratur, vil retorikk og språklig kommunikasjon være en forutsetning for 

å kunne lykkes. Retorikk og språklig kommunikasjon  har desssuten 

samfunnsmessig relevans ved sin forskningskompetanse på felter som tekst, 

samtale, retorikk og klarspråk i forvaltning og arbeids- og næringsliv.  

Lingvistikk har sin samfunnsrelevans gjennom å være en teoretisk 

premissleverandør for språkforskning på en rekke ulike områder. Språkforskning 

foregår på flere av UiOs institutter og med mange forskjellige innfallsvinkler. Felles 

for de fleste av dem er at de nyttiggjør seg begreper og teoretiske perspektiver som i 

stor grad er utviklet innen den allmenne lingvistikken. Lingvistikkfaget er også 

direkte samfunnsrelevant i et mer anvendt perspektiv. Ved ILN er det i den 

sammenheng grunn til å fremheve særlig klinisk lingvistikk og språktilegnelse.  

 

4. Antall stillinger som skal lyses ut 

Ut fra argumentasjonen i avsnitt 2 over vil instituttet ha fem større fagområder. 

Langtidsbudsjettet gir rom for å tilsette i 11 fullfinansierte stillinger i perioden 

2014-2016. Siden dette tidsrommet er kort og tiden det tar å tilsette i stillinger 

erfaringsmessig kan variere, er det ikke hensiktsmessig med en prioritert 

rekkefølge på utlysningene av disse 11 stillingene . Stillingene blir fordelt slik på de 

fem fagområdene:  

 

• Lingvistikk (2) 

• Nordisk litteratur (3) 

• Nordisk språk (4) 

• Middelalderstudier (1) 

• Retorikk og språklig kommunikasjon (1) 

 
I tillegg gir langtidsbudsjettet rom for å forskuttere to stillinger gjennom en delt 

finansiering melllom ILN og instituttets senter for fremragende forskning, MultiLing. 

Ved siden av de fem fagområdene med tilhørende grenseflater som denne 



stillingsplanen opererer med, vil det da være hensiktsmessig å definere et sjette  

fagområde:flerspråklighet. Dette tverrfaglige områdetforener forskning og 

vitenskapelig ansatte fra følgende språklige fagmiljøer ved instituttet: lingvistikk, 

nordisk språk (herunder norsk som andrespråk) og retorikk og språklig 

kommunikasjon.  Også for disse to stillingene vil kravene beskrevet i avsnitt 5 

nedenfor gjelde, men de som tilsettes må ha en spesialisering som passer med ett 

eller flere av MultiLings tre hovedtemaer. Samtidig skal ansettelsene ses i forhold til 

ILNs undervisningsbehov innenfor nordisk språk, retorikk og språklig 

kommunikasjon og lingvistikk, siden det fortsatt er undervisningsplikt knyttet til 

stillingene, og siden stillingene skal inn i instituttets ordinære virksomhet etter 

senterperioden. Stillingene lyses ut suksessivt slik at kompetansen til den som 

ansettes i stilling nr. 2, kan ses i lys av kompetansen til den som er ansatt i stilling 

nr. 1.    

Faglig sett vil disse stillingene stimulere til et videre fokus på faglig 

konsentrasjon og tverrfaglighet, siden de støtter opp om og styrker flere av de 

grenseflatene mellom instituttets språklige fagmiljøer som er omtalt over. 

Stillingene vil videre legge til rette for en mulig revisjon av studiestrukturen 

innenfor ILNs språkfag der flerspråklighet får en klart definert plass. Stillingene vil 

også bidra til å løse en tredelt utfordring for instituttet:  

1) Som vertsinstitusjon for MultiLing har instituttet i kontrakten med NFR 

forpliktet seg med en egenandel til senteret i form av forskningstiden til fast ansatte. 

Denne egenandelen er relativt konstant i senterperioden, og må opprettholdes når 

flere av de ansatte går av for aldersgrensen. Noen nytilsettinger ved instituttet må 

derfor ha en fagprofil som gjør at deres forskningstid er relevant og ønsket som 

instituttbidrag til MultiLing etter hvert som fast ansatte ved senteret går av. Disse to 

stillingene vil løse store deler av denne utfordringen.  

2) MultiLing frikjøper ansatte i fagmiljøene lingvistikk, nordisk språk og 

retorikk og språklig kommunikasjon fra undervisning. Det er ikke mulig å tilsette 

midlertidig i vikariater for å dekke de undervisningsbehovene som oppstår som 

følge av dette, i en hel senterperiode. De to stillingene vil slik bidra til å fylle 

udekkete undervisningsbehov.   En forutsetning for utlysning av disse to stillingene 



er at NFR ved MultiLing finansierer deler av stillingene i senterperioden, og at 

instituttet overtar lønnsforpliktelsene ved senterets opphør. Fordelingen av 

lønnskostnader mellom MultiLing og instituttet for disse to stillingene vil i 

senterperioden være i samme størrelsesorden og på samme betingelser som for 

dem som trer ut av senteret ved avgang, og i samsvar med både MultiLings budsjett 

og ILNs langtidsbudsjett. 

 3) MultiLing skal om tre til fire år gjennom en midtveisevaluering, der det 

blir avgjort om senteret forlenges for ytterligere fem år eller om det skal avvikles. Et 

viktig element i denne evalueringen er i hvilken grad vertsinstitusjonen har klart å 

integrere den tidsavgrensete forskningssentersatsingen i fremtidig permanent 

aktivitet. Dette dreier seg med andre ord hvilken ‘exitstrategi’ instituttet og senteret 

har ved opphør av senteret. Med disse stillingene viser instituttet at det investerer i 

det som blir bygget opp ved senteret. 

Endelig planlegger instituttet å utlyse 6 II-stillinger og en treårig 

lektorstilling. Toerstillingene skal dels styrke instituttets forskning og dels dekke 

behov innenfor veiledning og undervisning, mens lektorstillingen skal dekke behov 

for fornyelse av undervisnings- og veiledningspraksis på instituttets fagområder.   

 
 
5. Krav til stillingene 

For alle fagene på ILN er det slik at det er noen sentrale komponenter som må være 

på plass i et studietilbud i faget. Da må man også sikre at instituttet har ansatte som 

kan undervise i disse komponentene. For alle stillingene vil det derfor bli stilt krav 

om at de som ansettes skal ha bred undervisningskompetanse innenfor det aktuelle 

fagområdet. Men samtidig som instituttet må sikre at de som ansettes kan undervise 

på sentrale felt, skal ikke undervisningsbehov være bestemmende for hvilke 

forskningsfelt aktuelle søkere kan være aktive innenfor. Det er heller ikke noen 

nødvendig motsetning mellom å ha en markant forskningsprofil og å være bredt 

anvendelig i undervisningen. 

ILN har en ambisjon om at nyansettelsene skal styrke et allerede 

forskningsaktivt institutt hvor mange forskere har vist evne til gjennomslag på ulike 



forskningsarenaer. For å lykkes med dette vil så mange stillinger som mulig lyses ut 

åpent innenfor de aktuelle fagområdene, med et blikk på etablert forskningsstyrke 

på instituttet (målt ved publisering, evne til å skaffe eksterne midler, etablert 

forskningssamarbeid). Der åpenheten er foreslått noe begrenset, er det enten med 

tanke på å utnytte grenseflater mellom instituttets ulike fagområder, eller for å 

oppnå større konsentrasjon innad på et fagområde. Det første er motivasjonen for 

forslaget på fagfeltet retorikk og språklig kommunikasjon, det andre innenfor 

middelalderstudier og for en av de foreslåtte stillingene innenfor nordisk språk. 

Det blir stadig viktigere å oppnå økt deltakelse og gjennomslag på det 

europeiske forskningsområdet. Med tanke på dette vil ILN rekruttere gjennom 

internasjonal konkurranse for å finne de best kvalifiserte søkerne. Endelig vil 

instituttet gjennom nyansettelsene så langt det er mulig forsøke å oppnå bedre 

kjønnsbalanse på instituttets fagområder.  

 

6. Kriterier for fordeling av stillinger på fagområder 

Ved fordeling av stillinger på fagområder er det grunnleggende at instituttet skal 

strebe mot mer robuste fagmiljøer. For å oppnå dette må instituttet for det første 

sørge for at det er tilstrekkelig mange ansatte på et fagområde. Her settes fire fast 

vitenskapelig ansatte som et minstemål for ILNs fagmiljøer, i tråd med grunnlagstall 

utarbeidet av fakultetet. Videre må det blant de ansatte innenfor hvert fagområde 

være tilstrekkelig overlapping når det gjelder undervisningskompetanse. Dette 

innebærer at det er minst to personer som kan undervise på hvert obligatoriske 

emne instituttet tilbyr.  I tillegg er det en målsetting å stimulere til 

forskningssamarbeid innad i og på tvers av fagmiljøene. For å oppnå dette må det 

være tydelige kontaktflater mellom forskningskompetansen til dem som er ansatt 

på hvert av fagområdene, og også på tvers av fagområder så langt det er mulig. Det 

siste er viktig når instituttet i årene som kommer skal vurdere 

undervisningstilbudet.  

Ut over disse grunnleggende kravene, baserer fordelingen av stillinger på 

fagområder seg på følgende kriterier:  

 



• Nye stillinger skal bidra til å bevare og videreutvikle fagområder som i dag er 

sterke forskningsmessig (i henhold til målinger av forskningsstyrke). 

• Nye stillinger skal bidra til å videreutvikle fagmiljøer som har styrker på 

noen områder, slik at de blir sterke på alle relevante kriterier. 

• Nye stillinger skal bidra til å sikre faglig konsentrasjon der vi ikke har det i 

dag. 

• Nye stillinger skal bidra til å sikre samarbeid på tvers av instituttets 

fagområder. 

• Nye stillinger skal bidra til å sikre en dimensjonering som ivaretar våre 

forpliktelser overfor UiOs lektorutdanning.  

• Nye stillinger skal bidra til andelen av forskningsbasert undervisning øker. 

• Nye stillinger skal bidra til at ILN leverer forskerutdanning på høyt 

internasjonalt nivå.   

• Nye stillinger skal bidra til at ILNs forskning har høy samfunnsrelevans.  

 

7. Fordeling 

I det følgende gis det en kort presentasjon av hvert fagområde, med stillinger pr 

1.1.2014, avganger i løpet av stillingsplanperioden, studietilbudet fagmiljøet 

betjener, undervisningsforpliktelser og publikasjonspoeng, og foreslåtte nye 

stillinger.  

 

Lingvistikk har pr 1.1.2014 seks stillinger (Kristoffersen, Lanza, Lødrup, Simonsen, 

Sveen, Theil). Av disse går Simonsen og Theil av i løpet av stillingsplanperioden.  

 Miljøet har ansvar for undervisning innenfor et eget studieprogram i 

lingvistikk, på bachelor- og masternivå. I tillegg har miljøet et særlig ansvar for å gi 

ph.d.-kandidater i språk på tvers av HFs institutter et kurstilbud. Gjennomsnittet for 

publikasjonspoeng pr årsverk i perioden 2008-12 er 2,02. Lingvistikk er et av 

fagområdene som er faglig prioriterte gjennom fakultetsstyrevedtak 29.11.2013.  

 Med tanke på å oppnå større fokus i forskningen på instituttet og mer 

samarbeid på tvers av fagmiljøene, vil det være rimelig å se nye stillinger på dette 

feltet i sammenheng med nyansettelser på nordisk språk.  



To stillinger utlyses åpent. Begge skal ses i forhold til etablert 

forskningsstyrke innenfor både lingvistikk og nordisk språk.  

 

Middelalderstudier har pr 1.1.2014 fire stillinger (Johansson, Jørgensen, Rekdal og 
Spurkland), som representerer to fagområder, norrøn filologi og keltisk (til 
Johanssons stilling ligger det også et delansvar innenfor norrøn og mellomnorsk 
leksikografi (med tilsvarende reduksjon av undervisningsandelen).    

Miljøet har ansvar for undervisning på studieretningen Norrøne og keltiske 

studier på bachelorprogrammet i Nordiske studier, og de tre studieretningene 

keltisk språk og litteratur, norrøn filologi og Nordic Viking and Medieval Culture 

(NVMC) på masterprogrammet middelalderstudier. Fagmiljøet er også involvert i en 

fellesgrad med Háskóli Íslands, Viking and Medieval Norse Studies 

(VMNS). Gjennomsnittet for publikasjonspoeng pr årsverk i perioden 2008-12 er 

0,84.  

Nyansettelser på dette området bør sikre større konsentrasjon på området 

enn det som er tilfellet i dag. Det lyses ut én stilling åpent innenfor 

middelalderstudier. Den som ansettes skal ha en spesialisering som passer med den 

øvrige forskningskompetansen i miljøet, og som støtter opp under etablert 

forskningsstyrke. Samtidig må den som ansettes kunne undervise bredt på lavere 

grad.  

 

Nordisk litteratur har pr 1.1.2014 8,8 stillinger (Andersen, Bliksrud, Dingstad, 

Egeland, Engelstad (20%), Mose (80%), Norheim, Oxfeldt, Steinfeld og Ullström 

(80%)).  Av disse går Bliksrud og Engelstad av i stillingsplanperioden.   

 Undervisningsmessig bidrar miljøet til studieretningen nordisk språk og 

litteratur og norsk som andrespråk på bachelorprogrammet i nordiske studier, og 

driver alene de to studieretningene nordisk litteratur og litteraturformidling på  

masterprogrammet nordiske studier. Miljøet bidrar også til årsenheten i nordisk, 

særlig norsk språk og litteratur. Fagmiljøet har også undervisnings- og 

forskningssamarbeid med ansatte på Senter for Ibsen-studier. Gjennomsnittet for 

publikasjonspoeng pr årsverk i perioden 2008-12 er 1,78.  



Tre stillinger utlyses, hvorav en må ha et særlig undervisningsansvar for 

barne- og ungdomslitteratur, som er svært relevant for norsklektorutdanning. De 

andre to stillingene utlyses åpent. Ansettelse i alle de tre stillingene skal ses i 

forhold til etablert forskningsstyrke.  

 

Nordisk språk har pr 1.1.2014 7,4 ordinære forsknings- og undervisningsstillinger 

(Enger, Golden, Mose (20%), ny førsteamanuensis 1, ny førsteamanuensis 2, 

Svendsen, Ryen, Røyneland, Ullström (20%)). Av disse går Ryen av i 

stillingsplanperioden.  

I tillegg kommer sju stillinger innenfor leksikografi og navnegransking 

(Almenningen, Fjeld, Grønvik, Kruken, Schmidt, Vikør og Worren), knyttet til ILNs 

samlinger. Samlingene har først og fremst dannet grunnlag for å produsere 

allmennordbøker og navneordbøker, men har også vært benyttet som grunnlag for 

andre vitenskapelige publikasjoner. Samlingene består både av elektronisk basert 

materiale og eldre seddelarkiver. I nær tilknyting til den nynorske delen av ILNs 

samlinger har instituttet også vært prosjekteier for ordboksprosjektet Norsk ordbok 

2014, som avsluttes første halvår 2015. 

ILNs hovedfokus skal være forskning og undervisning. I den grad instituttet 

skal ha samlinger knyttet til sine fagområder, må disse være direkte relatert til 

forskning og undervisning på disse fagområdene. Dersom instituttet i framtida 

fortsatt skal ha samlinger, må finansiering og forvaltning av disse videre skje på en 

slik måte at de ikke undergraver det økonomiske grunnlaget instituttet trenger for å 

drive forskning og undervisning. Gitt at stillingene som inngår i stillingsplanen over 

tid skal føre til større konsentrasjon innenfor instituttets fagområder, er det 

vanskelig å finne plass til fagområdene som er knyttet til samlingene innenfor 

planen. Det blir derfor nødvendig å finne en alternativ måte å videreføre både 

samlingene og fagområdene de representerer innenfor eller utenfor ILN. Siden det 

vil være fem stillinger knyttet til fagfeltene leksikografi og navnegransking gjennom 

hele perioden denne stillingsplanen dekker, vil det ikke utlyses stillinger på disse 

feltene nå.  



 Faglig hører samlingene inn under nordisk språk, men det er ikke knyttet 

undervisningsplikt til dem. Det øvrige miljøet i nordisk språk bidrar til 

studieretningen nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk på 

bachelorprogrammet nordiske studier, og driver de to studieretningene nordisk 

språk og norsk som andrespråk på masterprogrammet nordiske studier. Miljøet i 

norsk som andrespråk tilbyr også årsenheten norsk som andrespråk, mens miljøet i 

nordisk språk bidrar til årsenheten i nordisk, særlig norsk språk og litteratur. 

Gjennomsnittet for publikasjonspoeng pr årsverk i perioden 2008-12 er 1,85.  

Det lyses ut fire stillinger, hvorav en lyses ut innenfor området norsk som 

andrespråk. Den som ansettes må kunne undervise bredt innenfor nordisk språk. De 

andre tre lyses ut åpent innenfor nordisk språkvitenskap. Ansettelsene i alle fire 

stillingene skal støtte opp under etablert forskningsstyrke på feltet. Videre bør 

ansettelsene ses i forhold til undervisningsbehov innenfor norrønt på feltet 

middelalderstudier.  

 

Retorikk og språklig kommunikasjon har pr 1.1.2014 tre stillinger (Berge, 

Svennevig, Tønnesson). Det er ingen avganger i løpet av stillingsplanperioden.  

 Miljøet tilbyr emner på studieretningen retorikk og språklig kommunikasjon 

innenfor bachelorprogrammet nordiske studier, men er avhengig av eksterne 

samarbeidspartnere for å fylle 80 studiepoeng. Videre driver fagmiljøet 

studieretningen retorikk og språklig kommunikasjon innenfor masterprogrammet 

Nordiske studier. Gjennomsnittet for publikasjonspoeng pr årsverk i perioden 2008-

12 er 2,02.  

Undervisnings- og veiledningstilbudet er overdimensjonert i forhold til antall 

stillinger i miljøet. Samtidig er fagets grunnemne populært hos bachelorstudenter, 

og viktig på lektorprogrammet, og masterretningen har god søkning.  For å kunne 

bli tilstrekkelig robust må bemanningen økes til fire vitenskapelig ansatte, og det 

lyses derfor ut en stilling på fagområdet. Ved ansettelse skal forholdet til nordisk 

språk og til lingvistikk vurderes for å oppnå større konsentrasjon.  

Det  lyses derfor ut en stilling i muntlig kommunikasjon og samtaleanalyse. 

En slik stilling vil støtte opp under eksisterende forskningsstyrke på fagfeltet, og øke 



potensialet for undervisnings- og forskningsmessig samvirke med lingvistikk og  

nordisk språk.   

 

8. Oppsummering 

ILNs stillingsplan er et strategisk dokument som tar sikte på sikre kvalitet i 

forskning og undervisning i årene fremover. Faglig fornyelse er en del av instituttets 

kvalitetsforståelse, ettersom flere fag i instituttets fagportefølje har stor 

samfunnsrelevans, og det samfunn som skal betjenes, er et samfunn i endring. Stabil 

ressursmessig basis er en forutsetning for evnen til å oppnå faglige målsetninger, og 

ILN har på den bakgrunn utarbeidet stillingsplanen med sikte på en bærekraftig 

økonomisk utvikling. Det er gjort bl.a. ved 1) å bemanne nøkternt, men forsvarlig; 2) 

å utnytte grenseflater mellom fagområder og fokusere på produktive 

samarbeidsområder som kan bringe fag nærmere hverandre; 3) å tilstrebe 

konsentrasjon innenfor de fem fagområdene som er definert i planen, og dessuten 

det tverrfaglige feltet flerspråklighet.   

I tillegg vil evnen til internasjonalt samarbeid og til å tiltrekke seg ekstern 

finansiering være med på å prege instituttets satsninger. Stillingsplanen tar sikte på 

å la forskningsstyrke være med på å styre fremtidige tilsettinger, inkludert styrke til 

å skaffe prosjektfinansiering. Instituttet har en rekke fremtredende forskere med 

særlig stor forskningsproduksjon på sentrale og fremtidsrettede 

forskningsområder. Disse skal understøttes og være utgangspunkt for videre 

satsning gjennom fremtidige tilsettinger. ILN både forvalter en omfattende litterær, 

språklig og kulturell tradisjon, og har ansvar for å ivareta sentrale fags 

samfunnsrelevans i nåtiden. Kvalitet, fornyelse, internasjonalt forskningssamarbeid, 

fokusering og konsentrasjon er gode retningsgivere for en fornuftig utvikling i 

planperioden, i kombinasjon med en balansert satsning på forskning og 

undervisning, slik at en trygg og forutsigelig ressurstilgang blir resultatet.  

 


