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EPOST TIL FAGMILJØET I ALLMENN LITTERATURVITENSKAP: 
 
Kjære alle sammen, 
 
Styret diskuterte på sitt møte 30. oktober stillingsplanen, særlig innspillene fra instituttets 
fagmiljøer. 
 
Stillingsplanen er et viktig verktøy til faglig fornyelse, og instituttets stillinger må ses som et 
dynamisk hele. Instituttet står ved avganger fritt til å identifisere nye faglige oppgaver.  
 
Instituttets økonomi fremover ser dessverre noe vanskeligere ut enn antatt for noen 
måneder siden. 
 
Styret ser med særlig interesse på fagmiljøets innspill om feltet "verdenslitteratur" og ber 
om at allmenn litteraturvitenskap sammen med fagmiljøet for engelsk litteratur, 
amerikanske og britiske studier diskuterer en eventuell delt/felles stilling innen 
"verdenslitteratur" /"World literature" (se fagmiljøenes innspill her: 
http://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg_301017/stillingspla
nen_innspill_fagmiljoene_samlet.pdf) 
Konvergerer begrepet "verdenslitteratur" innen de to fagmiljøene?  
 
Styret ønsker også en presisering av fagmiljøets ønske om en stilling med kompetanse i 
"litteratur før 1800". 
 
Vennlig hilsen 
Karen 
 
 
SVAR FRA ALLMENN LITERATURVITENSKAP: 
 
Innspill nummer 2 til ILOS' stillingsplan 2018-2022 
 
Fra: Fagmiljøet i allmenn litteraturvitenskap 
 
Dato: 27. november 2017 
 
Fagmiljøet i allmenn litteraturvitenskap har tidligere meldt inn behov for følgende stillinger: 
 
a) en førsteamanuensisstilling med kompetanse i litteratur før 1800 (100 %) 
b) en professor II med kompetanse i verdenslitteratur (fire år, 20 %) 
 
Vi er blitt bedt om å presisere vårt ønske om den første stillingen og diskutere muligheten 
for en delt stilling i verdenslitteratur med engelskseksjonen.  
 
a) Førsteamanuensisstilling med kompetanse i litteratur før 1800 (100%) 
Vårt primærbehov er en fast førsteamanuensisstilling med kompetanse i litteratur før 1800. 
Vi trenger generelt en førsteamanuensis som kan bidra på alle fronter (undervisning, 

http://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg_301017/stillingsplanen_innspill_fagmiljoene_samlet.pdf
http://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg_301017/stillingsplanen_innspill_fagmiljoene_samlet.pdf
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forskning, komitearbeid, verv, formidling), og vi trenger spesielt en person med kompetanse 
i eldre litteratur.  
 
Undervisning: Seksjonen er avhengig av ansatte med kompetanse i eldre litteratur for å 
utføre obligatorisk undervisning. Både i bachelorgraden og i årsenheten inngår emnene 
LIT1301 Vestens litteratur fra antikken til 1700 (20 sp) og LIT1302 Vestens litteratur fra 1700 
til 1900 (10 sp). Hvert av emnene har ca. 84 studenter i løpet av et studieår. I tillegg har vi 
emner som epokestudium (LIT2320) og tekststudium (LIT4360), der vi ønsker å tilby 
undervisning i eldre litteratur.  
 
Forskning og formidling: Vi ser det som en del av vårt samfunnsansvar å forske på og 
formidle litteratur før 1800. Alle er enige om at historiske perspektiver er viktige, men det er 
nødvendig å investere i slik kompetanse dersom litteraturvitere ved UiO fortsatt skal utgi 
bøker om eldre litteratur, delta i forskningsprosjekter om eldre litteratur og holde foredrag 
om eldre litteratur på Litteraturhuset, Nasjonalbiblioteket, på NRKP2 osv.  
 
Vår fremste ekspert på litteratur fra antikken til ca. 1600 vil gå av med pensjon i 2023. Det er 
derfor nødvendig å planlegge en ny tilsetting nå, for det vil ta et 1-2 år fra vedtatt utlysning 
til faktisk tiltredelse. Det er også ønskelig med noe overlapping. 
 
En ny førsteamanuensis med kompetanse i litteratur før 1800 er altså nødvendig for å 
opprettholde seksjonens kompetanse på feltet og vil samtidig gi mulighet til fornyelse. Det 
er svært viktig at det skjer fornyelse også innen dette feltet. 
 
Professor II i verdenslitteratur/delt stilling med engelsk i verdenslitteratur 
 
En stilling i verdenslitteratur er ikke noe seksjonen trenger for å videreføre regulære 
undervisnings- aktiviteter, men er tenkt som et innspill til fornyelse av faget, som gir 
mulighet til å utvide horisonten, bokstavelig talt. Dette er altså ikke vår hovedprioritet. 
 
Etter samtaler med fagansvarlig for engelskseksjonen er det klart at de to fagene forstår 
ulike ting med verdenslitteratur/world literature. Ved allmenn litteraturvitenskap innebærer 
«verdenslitteratur» at man studerer litteratur fra hele verden (fra Kina til Algerie) i norsk 
oversettelse.  Ved engelskseksjonen innebærer «world literature» at man studerer 
Commonwealth-litteratur skrevet på engelsk – på engelsk.  
 
For faget allmenn litteraturvitenskap er den komparative virksomheten vesentlig, og vi 
ønsker ikke et studium av verdenslitteratur som i realiteten avgrenses til den 
engelskspråklige verden. Man må dessuten skille mellom undervisning i verdenslitteratur, 
der man benytter oversettelser, og forskning i verdenslitteratur, der man er avhengig av 
fremmedspråkkompetanse.  
 
Konklusjonen på samtalen med engelskseksjonen er altså at vi har ulike behov og at 
fagprofilen er ulik i de to fagene. Ingen av oss har dessuten en stilling i verdenslitteratur som 
førsteprioritet. Men fagmiljøet i allmenn litteraturvitenskap opprettholder ønsket om en 
professor II-stilling i verdenslitteratur i en avgrenset periode, prioritert etter den faste 
stillingen. 
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Overordnet sett er det viktig for allmenn litteraturvitenskap å sørge for at litteraturstudier 
ikke bare favner om samtidslitteraturen eller den nordiske og engelskspråklige litteraturen. 
Derfor er vårt innspill til stillingsplanen at man bør prioritere en fast førsteamanuensisstilling 
i allmenn litteraturvitenskap med kompetanse i litteratur før 1800 og en professor II-stilling i 
allmenn litteraturvitenskap med kompetanse i verdenslitteratur. 
EPOST TIL FAGMILJØET I ENGELSK LITTERATUR, AMERIKANSKE OG BRITISKE STUDIER: 
 
Kjære alle sammen, 
 
Styret diskuterte på sitt møte 30. oktober stillingsplanen, særlig innspillene fra instituttets 
fagmiljøer. 
 
Stillingsplanen er et viktig verktøy til faglig fornyelse, og instituttets stillinger må ses som et 
dynamisk hele. Instituttet står ved avganger fritt til å identifisere nye faglige oppgaver.  
 
Instituttets økonomi fremover ser dessverre noe vanskeligere ut enn antatt for noen 
måneder siden. 
 
Det er tilsatt mange i stillinger innen engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier de 
seneste årene: tre førsteamanuenser i litteratur (Barnhart, Lundblad, Skouen), en 
førsteamanuensis i amerikanske og britiske studier (Stephens) samt de to lektorstillingene 
som er under tilsetting nå. 
 
Styret ønsker likevel å gå videre med å diskutere eventuelle flere ressurser til fagmiljøet. 
Styret er særlig interessert i at fagmiljøet sammen med fagmiljøet for allmenn 
litteraturvitenskap ser på en eventuell delt/felles stilling innen "verdenslitteratur" /"World 
literature". (Se fagmiljøenes innspill her: 
http://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg_301017/stillingspla
nen_innspill_fagmiljoene_samlet.pdf) Konvergerer begrepet "verdenslitteratur" innen de to 
fagmiljøene?  
 
Vennlig hilsen 
Karen 
 
 
SVAR FRA ENGELSK LITTERATUR, AMERKANSKE OG BRITISKE STUDIER deles ut i møtet. 
 
  

http://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg_301017/stillingsplanen_innspill_fagmiljoene_samlet.pdf
http://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg_301017/stillingsplanen_innspill_fagmiljoene_samlet.pdf
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EPOST TIL FAGMILJØET I ENGELSK SPRÅK: 
 
Kjære alle sammen, 
 
Styret diskuterte på sitt møte 30. oktober stillingsplanen, særlig innspillene fra instituttets 
fagmiljøer. 
 
Stillingsplanen er et viktig verktøy til faglig fornyelse, og instituttets stillinger må ses som et 
dynamisk hele. Instituttet står ved avganger fritt til å identifisere nye faglige oppgaver.  
 
Instituttets økonomi fremover ser dessverre noe vanskeligere ut enn antatt for noen 
måneder siden. 
 
Styret ønsker likevel å gå videre med å diskutere en eventuell stilling innen engelsk språk. 
Styret ønsker fagmiljøets synspunkter på om en slik eventuell stilling kunne vært innen 
sosiolingvistikk (kanskje særlig knyttet til fonetikk) og med en kompetanse som dekker 
"World Englishes". 
 
Vennlig hilsen 
Karen 
 
 
SVAR FRA ENGELSK SPRÅK: 
 
Til Ledelsen og Styret ved ILOS, 
 
Vi viser til Styrets arbeid med ny stillingsplan for neste periode, og til mail fra Karen 
Gammelgaard av 10. november 2017, hvor det står at «Styret ønsker [...] å gå videre med å 
diskutere en eventuell stilling innen engelsk språk. Styret ønsker fagmiljøets synspunkter på 
om en slik eventuell stilling kunne vært innen sosiolingvistikk (kanskje særlig knyttet til 
fonetikk) og med en kompetanse som dekker "World Englishes"».  
 
Behovet for en stilling innen sosiolingvistikk og fonetikk er egentlig prekært, siden fagmiljøet 
bare har 1 fast vitenskapelig ansatt med ekspertise i fonetikk og fonologi, og som også gir 
undervisning i et emne som kombinerer fonetikk/fonologi, sosiolingvistikk og dialektologi 
(ENG2159/4159 Accents of English in the British Isles). Emnet er populært og har rekruttert 
et godt antall kandidater til å skrive masteroppgave i engelsk språk, og det er ingen annen 
som kan undervise i emnet nå. Innførings-emnet i engelsk fonetikk og intonasjon (ENG1103) 
tas av ca. 300-350 studenter hvert år og genererer mange studiepoeng. En slik stilling som 
skisseres ovenfor vil kunne dekke undervisningsbehovet på alle nivåer, men også tilføre sårt 
tiltrengt kompetanse innenfor den store og viktige disiplinen som er engelsk sosiolingvistikk. 
Slik kompetanse ville dekke andre typer data og metoder enn de vi per dags dato primært 
benytter oss av (talespråks-korpuser, feltarbeid, matched guise-eksperimenter, etc.). 
 
Det er ikke sikkert at alle de tre feltene som nevnes i mailen fra instituttleder kan dekkes av 
én og samme person, så vi bør prioritere. Vårt forslag er at vi ber om en person med 
forskningskompetanse i engelsk sosiolingvistikk med vekt på fonetikk, og sier at det vil være 
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en fordel om personen også har kompetanse i World Englishes. Dette er fordi vi mener det 
er viktigere å få inn én dedikert fonetiker til, enn at vi får en person med ekspertise innen 
World Englishes fra et (sannsynligvis) helt annet perspektiv. 
 
For å dekke alle felter innen engelsk lingvistikk i forskning og undervisning, vil engelsk språk 
også komme til å trenge en stilling innen translatologi, semantikk og pragmatikk, slik det 
fremgikk av det første innspillet til stillingsplanen. Det er Behrens som dekker translatologi 
og semantikk/pragmatikk, og med hennes avgang i 2019 vil vi trenge en førstestilling for å 
opprettholde denne kompetansen innen avdelingen. 
 
De fleste i fagmiljøet mener vi bør prioritere en stilling i sosiolingvistikk, mens et mindretall 
synes en stilling i semantikk/pragmatikk ville være viktigere. Som et kompromiss går det an i 
utlysningen å spesifisere at kandidaten må ha undervisningskompetanse i bl.a. fonetikk, 
sosiolingvistikk, semantikk/pragmatikk og World Englishes, siden det i senere år igjen er blitt 
åpnet for at man i betenkningen spesifiserer de felter man vil ha dekket. Kandidaten må ha 
forskningskompetanse innenfor engelsk språk, spesifisert som språket i bruk, i samfunn og 
kontekst. 
 
Oslo, 1. desember 2017 
 
For fagmiljøet for engelsk språk, 
Gjertrud F. Stenbrenden 
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EPOST TIL FAGMILJØET I FRANSK:  
 
Kjære alle sammen, 
 
Styret diskuterte på sitt møte 30. oktober stillingsplanen, særlig innspillene fra instituttets 
fagmiljøer. 
 
Stillingsplanen er et viktig verktøy til faglig fornyelse, og instituttets stillinger må ses som et 
dynamisk hele. Instituttet står ved avganger fritt til å identifisere nye faglige oppgaver. 
 
Instituttets økonomi fremover ser dessverre noe vanskeligere ut enn antatt for noen 
måneder siden. 
 
Styret har vanskelig for å se at fagmiljøets ønske om to nye stillinger kan oppfylles. Blant 
annet er det vanskelig å se for seg at alle fagmiljøer fremover har hele stillinger innen alle 
fagets disipliner. 
 
Styret ønsker likevel å gå videre med å diskutere en eventuell ny stilling til fransk og ønsker å 
få fagmiljøets synspunkter på om en slik eventuell stilling ville kunne vært innen 
sosiolingvistiske aspekter av moderne fransk, inklusive fransk utenfor Frankrike. 
 
Vennlig hilsen 
Karen 
 
 
SVAR FRA FRANSK: 
 
Kjære Karen, 
 
Fagmiljøet på fransk hadde 27/11/2017 et møte om stillingsplanen der vi diskuterte forslaget 
nedenfor. Vi synes det ville være flott å få en kollega med spesialkompetanse innen 
sosiolingvistikk og/eller frankofoni - dette er viktige områder der vi p.t. mangler 
forskningskompetanse - men mener at en utlysning der det bes spesielt om disse 
kompetansene ville være for smal. 
 
Det kom ellers frem på møtet at et flertall av de ansatte på fransk prinsipielt er tilhengere av 
hele stillinger, og vi mener fremdeles at vi ut fra den formulerte visjonen for 2027 (jf. vårt 
innspill til stillingsplanen) har behov for primært en førsteamanuensis i fransk 
områdekunnskap i 100 % stilling, sekundært en førsteamanuensis i fransk språk i 100 % 
stilling. 
 
Årsaken til at vi primært mener at vi trenger en førsteamanuensis i fransk områdekunnskap 
er at vi på grunn av en uventet avgang p.t. ikke kan opprettholde det nåværende 
studietilbudet innenfor denne disiplinen, og at vi har svært lite forskning innen denne 
disiplinen. Årsaken til at vi i andre rekke ønsker en førsteamanuensis i fransk språk er at vår 
forskningskompetanse der om kort tid vil være drastisk redusert, fordi en professor allerede 
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har gått av med pensjon, og to andre kommer til å gjøre det i 2019. For ytterligere 
begrunnelser for disse stillingene, viser vi til vårt innspill til stillingsplanen. 
 
Vi forstår at vi med tanke på den økonomiske situasjonen vanskelig kan få to stillinger i 
denne omgang, men dette er like fullt vårt innspill til kommende stillingsplan, med 
ytterligere visjoner for 2027. 
 
Vennlig hilsen Geir  
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EPOST TIL FAGMILJØET I TYSK:  
 
Kjære alle sammen, 
 
Styret diskuterte på sitt møte 30. oktober stillingsplanen, særlig innspillene fra instituttets 
fagmiljøer. 
 
Stillingsplanen er et viktig verktøy til faglig fornyelse, og instituttets stillinger må ses som et 
dynamisk hele. Instituttet står ved avganger fritt til å identifisere nye faglige oppgaver. 
 
Instituttets økonomi fremover ser dessverre noe vanskeligere ut enn antatt for noen 
måneder siden. 
 
Styret ønsker likevel å gå videre med å diskutere en stilling til tysk, trolig i moderne tysk 
språk. Styret mener at det er viktig at en slik eventuell stilling virker samlende i fagmiljøet og 
ber fagmiljøet komme med innspill til profilen for en slik stilling. Fagmiljøet bes også 
overveie hvilken stillingskategori en eventuell stilling skal utlyses i. Kanskje er det behov for 
en stilling med stor undervisningsdel? 
 
Hva angår en stilling innen litteratur/områdestudier, skal fakultetet snart sette ned en 
arbeidsgruppe som skal utrede fakultetets samlede Tysklands-kompetanse. Det er ennå for 
tidlig å si noe om hvilke konsekvenser arbeidsgruppens utredning vil ha for stillinger til 
fagmiljøet i tysk. Styret tar likevel gjerne imot flere presiseringer av hvordan en ønsket 
stilling innen litteratur/områdestudier vil kunne bidra til at fagmiljøet når sine strategiske 
mål. 
 
Vennlig hilsen 
Karen 
 
 
SVAR FRA TYSK: 
 
Stillingsplan 2018–2022: Supplerende innspill fra tyskmiljøet 
 
1. Språkstilling 
De vitenskapelig ansatte i tysk hilser styrets beslutning om å gå videre med forslaget vårt om 
en stilling i tysk språk velkommen, og vil gjerne få spille inn våre synspunkter på profilen for 
denne stillingen.  
 
Som vi skrev i innspillet vårt til stillingsplanen 6. oktober, er det etter vårt syn den 
forskningsbaserte undervisningen som sikrer at vi kan gi den utdanningen vi skal gi, og dette 
synet finner vi igjen i stortingsmeldingene Kultur for kvalitet (s. 45) og Humaniora i Norge (s. 
58). Derfor vil vi gjenta at vi går inn for at stillingen lyses ut som en førsteamanuensisstilling, 
med arbeidsoppgavene delt mellom forskning og undervisning. Dette er også vesentlig for at 
vi skal kunne nå vår forskningsambisjon, slik vi beskrev den i innspillet den 6. oktober.  
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Videre er vi enige med styret i målet om at stillingen skal virke samlende. Dette er også i tråd 
med ambisjonen vår om å knytte bånd på tvers av faggrenser, skape meraktivitet og hente 
inn eksterne ressurser. Konkret vil vi foreslå å vektlegge både bredde og dybde i 
kompetansekravene til stillingen, der bredden kan bestå i å ha erfaring med ulike slags 
vitenskapelige tilnærminger til tysk. Det kan dreie seg om tysk på ulike plan, fra lydplanet til 
tekstplanet, i ulike perspektiv, kontrastivt, dialektalt, historisk eller sosialt, med ulike 
metoder, så som med tekstkorpora eller eksperimentelt, eller i spennet mellom teori og 
praksis, på felt som språkdidaktikk eller språkteknologi. Evnen til å gi og ta i forsknings- og 
undervisningsfellesskap og evnen til å inspirere fagfeller er også egenskaper vi mener bør 
tillegges vekt. Vi vil gjerne bidra når en utlysningstekst skal utformes for å sikre et fullverdig 
undervisningstilbud gjennom å fornye den stillingen som blir ledig i 2022. 
 
2. Kombinert litteratur-/kulturstilling 
Avdelingen har gitt utrykk for at tyskfaget også i fremtiden skal ha én litteratur- og én 
områdelærer. Tidligere er vi gjentatte ganger blitt advart om at våre litterære og kulturelle 
emner ikke er robuste nok og at hvert emne skal kunne undervises av minst to fast ansatte 
lærere. Derfor foreslår vi å ansette en ekstra lærer som har den nødvendige kompetansen i 
litteratur og kultur for å styrke teamet. En ekstra lærer vil også hjelpe oss å ta imot et større 
antall studenter, som vi ønsker og forventer i fremtiden. Forventingen må imidlertid også 
møtes med aktivitet fra vår side, og vi tror en slik kombinert stilling, som kan innebære både 
et supplement til og en fornyelse av litteratur- og områdedisiplinene, kan bidra positivt til å 
rekruttere studenter til nettopp vårt tyskstudium. 
 
Oslo, den 30.11.2017 
Tysk avdeling 
 
 


